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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
เสมอกัน

มาตรา ๔ ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัตหิ รือการกระทํานั้น เปนอันใชบังคับมิได
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๒

หมวด ๒
พระมหากษัตริย
มาตรา ๖ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ
สักการะ ผูใดจะละเมิดมิได
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปน
อัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๘ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนา
และถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปน
คณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราช
กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรี
พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๒ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิก
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ
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มาตรา ๑๓ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ
ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา
ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๔ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมี
พระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๕ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและ
สมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการ
ในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร
หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่ง
เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตัง้ ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ใหคณะองคมนตรี
เสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ในระหวางที่ไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมวาดวยเหตุสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
มาตรา ๑๘ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราว
ไปพลางกอน

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๔

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได
ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรี
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน
มาตรา ๑๙ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ
การแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา
ดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัย
แหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมี
พระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติม
กฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ
และทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภา
เพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได
ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่
พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวย
การสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธาน
รัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และใหประธาน
รัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวให
ประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรง
แตงตั้งพระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศ
ตามมาตรา ๒๐ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ
ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธาน
รัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวให
ประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท
หรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๑ ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่
ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือ
องคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวและเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธาน
องคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม
วรรคหนึ่ง หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง
ใหนํามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัตหิ นาที่ตามมาตรา ๑๗
หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธาน
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องคมนตรี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แลวแตกรณี
มาตรา ๒๔ การถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทําตอพระรัชทายาท
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือตอผูแทนพระองคก็ได
ในระหวางที่ยังมิไดถวายสัตยปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง ใหผูซึ่งตองถวายสัตย
ปฏิญาณปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนได
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก
ที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไว
ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นได
และไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้น
ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคล ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได
บัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ หรือจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลมิได และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
มาตรา ๒๗ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
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มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ
ใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวก
ใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามวรรคสาม
บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ และพนักงาน
หรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแต
ทีจ่ ํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย
ของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือ
เสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ
ไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได
มาตรา ๒๙ บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลง
แกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันมิใหมีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ตองไดรับการพิจารณา
และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๐ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก หรือในระหวางที่ประเทศ
อยูในภาวะสงคราม
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มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา และยอมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ และไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
และครอบครัว
การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะ
มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง
หรือการคนเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพ
ดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้น
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปองกันสุขภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้น
ตองไมเปนการขัดตอหนาที่ของปวงชนชาวไทย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบอาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการ
เสนอขาวสารหรือการแสดงความความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได
การใหนําขาวสารหรือขอความใด ๆ ที่ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้น
ไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อใด ๆ จะกระทํามิได เวนแต
จะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือ
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สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได หนวยงานของรัฐที่ใชจายเงินหรือทรัพยสิน
ใหสื่อมวลชน ไมวาเพื่อประโยชนในการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือเพื่อการอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน ตองเปดเผยรายละเอียดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด และใหประกาศใหประชาชนทราบดวย
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
แตตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยู
ใด ๆ

มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาในทาง

การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยขอมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้ง
การกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน
จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

บัญญัติ

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใช
คาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับ
ความเสียหายจากการเวนคืน โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน
รวมทั้งประโยชนที่ผูถูกเวนคืนอาจไดรับจากการเวนคืนนั้น
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหกระทําเพียงเทาที่จําเปนตองใชเพื่อการ
ทีบ่ ัญญัติไวในวรรคสาม เวนแตเปนการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนไปชดเชย
ใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน
และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดหรือที่เหลือจากการใชประโยชน และเจาของเดิมหรือทายาท
ประสงคจะไดคืน ใหคืนแกเจาของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนที่มิได
ใชประโยชนหรือที่เหลือจากการใชประโยชนใหแกเจาของเดิมหรือทายาท และการ
เรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยระบุเจาะจง
อสังหาริมทรัพยหรือเจาของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามความจําเปน มิใหถือวา
เปนการขัดตอมาตรา ๒๖ วรรคสอง
มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
หรือหามมิใหผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทํามิได
มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ
การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาที่จําเปน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง
ตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ของรัฐ
บัญญัติ

มาตรา ๔๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและฟองหนวยงาน
ขอบเขตแหงสิทธิและการใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กฎหมาย

มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ
สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการ
กีดกันหรือการผูกขาด
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มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิดําเนินการหรือรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐ ในการอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ
มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
พรรคการเมืองซึ่งตองกําหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสให
สมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
และกําหนดมาตรการใหสามารถดําเนินการโดยอิสระไมถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลใด
ซึ่งมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๔๖ บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มิได
ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่งยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุด
เพื่อรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับดําเนินการตามที่รองขอ
หรือไมดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ผูรองขอจะยื่นคํารอง
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได
การดําเนินการตามมาตรานี้ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทํา
การตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๔
หนาที่ของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๔๗ บุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ปองกันประเทศ และรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ
และสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
(๔) เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการ
ใดที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
(๗) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมของประเทศเปนสําคัญ
(๘) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษ และคุมครองสิ่งแวดลอม
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๐) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
หมวด ๕
หนาที่ของรัฐ
มาตรา ๔๘ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน
เพื่อประโยชนแหงการนี้ รัฐพึงจัดใหมีการทหาร การทูต และการขาวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
อยางเครงครัด

มาตรา ๔๙ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมาย
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มาตรา ๕๐ รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย
รัฐตองดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษากอนวัยเรียนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการ
ในระบบตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่
ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล และดําเนินการใหผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษาตามความถนัดของตน ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการ
และตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
มาตรา ๕๑ รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพไดมาตรฐานอยางทั่วถึง และสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรา ๕๒ รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
มาตรา ๕๓ รัฐตองอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหาร
จัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชน
และชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการดังกลาวดวยตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ
ถาการนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุข วิถีชีวิตหรือสุขภาพของประชาชนหรือ
ชุมชน หรือสิ่งแวดลอม รัฐตองดําเนินการใหประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวยตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยที่สุด และตอง
ดําเนินการใหมีการเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา
มาตรา ๕๕ รัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ดังกลาวโดยสะดวก ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๖ รัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรของ
ดาวเทียมอันเปนทรัพยากรของชาติ ใหเปนประโยชนของชาติและประชาชน
การจัดใหมีการใชประโยชนจากคลื่นความถี่หรือสิทธิในวงโคจรตาม
วรรคหนึ่ง ไมวาจะใชเพื่อสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม
หรือเพื่อประโยชนอื่นใด ตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ
และประโยชนสาธารณะ รวมตลอดทั้งการใหประชาชนมีสวนไดใชประโยชนดวยตามที่
กฎหมายบัญญัติ
รัฐตองจัดใหมีองคกรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อรับผิดชอบ
และกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ใหเปนไปตามวรรคสอง ในการนี้ องคกร
ดังกลาวตองจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูบริโภค
โดยไมเปนธรรมหรือสรางภาระแกผูบริโภคเกินความจําเปน ปองกันมิใหคลื่นความถี่
รบกวนกัน รวมตลอดทั้งปองกันการกระทําที่มีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู
หรือปดกั้นการรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามความเปนจริงของประชาชน และปองกัน
มิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใชประโยชนจากคลื่นความถี่โดยไมคํานึงถึงสิทธิของประชาชน
ทั่วไป รวมตลอดทั้งการกําหนดสัดสวนขั้นต่ําที่ผูใชประโยชนจากคลื่นความถี่จะตอง
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๗ รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกในการคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภค และสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริโภครวมกลุมกันเพื่อปกปองสิทธิของตน
มาตรา ๕๘ รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
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๑๕

มาตรา ๕๙ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวด
หมวด ๖
แนวนโยบายแหงรัฐ
มาตรา ๖๐ บทบัญญัติในหมวดนี้เปนแนวทางใหรัฐดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ไมกอใหเกิดสิทธิ
ในการฟองรองรัฐ
มาตรา ๖๑ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนา
ของประเทศและเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว
การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย การจัดทํา
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๖๒ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลัก
ความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและ
ของคนไทยในตางประเทศ
มาตรา ๖๓ รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
สวนใหญนับถือมาชานาน รัฐตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการ
บอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน
มีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาว
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มาตรา ๖๔ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร
รัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเครงครัดปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ
รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และพึงเยียวยาผูไดรับความเสียหาย
ในคดีอาญา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการ
ใหเกิดความรู การพัฒนาการ และนวัตกรรม เพื่อความเขมแข็งของสังคมและเสริมสราง
ความสามารถของคนในชาติ
มาตรา ๖๖ รัฐพึงอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และพึงจัดใหมีพื้นที่
สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย
มาตรา ๖๗ รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ ใหมีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม
ความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน ทั้งนี้ เทาที่ไมเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ
หรือสุขภาพอนามัย
มาตรา ๖๘ รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปน
องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริม
และพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูยากไร
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาว
ถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูและ
เยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว
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มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบ
เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย
โดยใชตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันในตลาดได
มาตรา ๗๐ รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางาน
โดยเหมาะสมกับศักยภาพและวัย และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยไดรับสวัสดิการ รายได และสิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสมแก
การดํารงชีพ และพึงจัดใหมีหรือสงเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพนวัยทํางาน
มาตรา ๗๑ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชน
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ
รัฐตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต
กรณีทมี่ ีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน
สวนรวม การจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ
มาตรา ๗๒ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินและงาน
ของรัฐอยางอื่น รวมตลอดทั้งการบริการประชาชน ใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
และไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใด
ใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่
หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลัก
ในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอง
ไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และพึงยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพที่ไมจําเปนโดยเร็ว เพื่อไมใหเปนภาระ
แกประชาชน
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๑๘

หมวด ๗
รัฐสภา
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗๔ รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ
บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน
มิได
มาตรา ๗๕ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธาน
วุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎร
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธาน
รัฐสภาแทน
ในระหวางที่ประธานวุฒิสภาตองทําหนาที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง
แตไมมีประธานวุฒิสภา ใหรองประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภา ถาไมมี
รองประธานวุฒิสภา ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทําหนาที่ประธาน
รัฐสภา และใหดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ประธานรัฐสภามีหนาที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และดําเนินกิจการ
ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาที่
รองประธานรัฐสภามีหนาที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และตามที่ประธาน
รัฐสภามอบหมาย
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มาตรา ๗๖ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราช
บัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๗๗ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อ
รองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
แหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๓)
หรือมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับ
คํารอง สงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น
สิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อไดรับเรื่องไวพิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูถูกรอง
มีกรณีตามที่ถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหสมาชิกผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่
จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว
ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูถูกรองสิ้นสุดลง ใหผูนั้น
พนจากตําแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ แตไมกระทบตอกิจการที่ผูนั้นไดกระทํา
ไปกอนพนจากตําแหนง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่อง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไดดวย
สวนที่ ๒
สภาผูแทนราษฎร

หาสิบคน
หาสิบคน

มาตรา ๗๘ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสามรอย
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งรอย
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๒๐

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด
และยังไมมีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง
ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู
ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
มีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยหาสิบคน ใหสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา ๗๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดรับเลือกตั้งถึงรอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดแลว
หากมีความจําเปนจะตองเรียกประชุมรัฐสภา ก็ใหดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได
โดยใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู แตตองดําเนินการใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจํานวนตามมาตรา ๗๘ โดยเร็ว ในกรณีเชนนี้
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎร
ที่เหลืออยู
มาตรา ๘๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และผูมีสทิ ธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด
หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียง
ที่ไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่น
ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบ
เบื้องตนแลวมีเหตุอันควรเชื่อวาผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตองตรวจสอบเบื้องตนและประกาศผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ซึ่งตองไมชากวาหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกลาวไมเปนการ
ตัดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไตสวน
หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําการทุจริต หรือไมเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ไมวาจะไดประกาศผลการเลือกตั้งแลวหรือไมก็ตาม
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๒๑

มาตรา ๘๑ การกําหนดจํานวนผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมี
และการแบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหใชจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามรอยหาสิบคน จํานวนที่ไดรับใหถือวาเปนจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑)
ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน โดยใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ
จํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒)
และ (๓) แลว ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหาสิบคน จังหวัดใด
มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม (๓) มากที่สุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัด
ที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามรอย
หาสิบคน
(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี
โดยตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขตใหตดิ ตอกัน และตองจัดใหมีจํานวนราษฎร
ในแตละเขตใกลเคียงกัน
มาตรา ๘๒ ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งตองเปนผูซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกสงสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัคร
รับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได
เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไดเฉพาะกรณีผูสมัคร
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม และเปนกรณีที่เปลี่ยนแปลงกอนปดการ
รับสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๘๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แจงรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ไมเกินสามรายชื่อ ตอคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อบุคคลดังกลาวใหประชาชนทราบ และใหนํามาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได
ดังตอไปนี้

มาตรา ๘๔ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๓ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

(๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะ
ตองหามที่จะเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๕ และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑)
ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อ
บุคคลนั้น
มาตรา ๘๕ พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งแลว ใหมีสิทธิสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได
การสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมืองจัดทํา
บัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละพรรคตองไมซ้ํากัน
และไมซ้ํากับรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยสงบัญชีรายชื่อดังกลาว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ตองใหสมาชิกของพรรคการเมือง
มีสวนรวมในการพิจารณาดวย โดยตองคํานึงถึงผูสมัครจากภูมิภาคตาง ๆ และความ
เทาเทียมกันระหวางชายและหญิง
มาตรา ๘๖ การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
แตละพรรคการเมือง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไดรับจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอย
อันเปนจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร
(๒) นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของ
พรรคการเมืองแตละพรรคที่ไดรับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งทุกเขต จํานวนที่ไดรับใหถือเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒๓

ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได
ลบดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้น
ไดรับเลือกตั้ง ในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธคือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะไดรับ
(๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมือง
นั้นจะพึงมีไดตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนที่ไดรับ
จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งหมดไปจัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งต่ํากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีตาม (๒)
ตามอัตราสวน แตตองไมมีผลใหพรรคการเมืองใดดังกลาวมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เกินจํานวนที่จะพึงมีตาม (๒)
(๕) เมื่อไดจํานวนผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
แลว ใหผูสมัครตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตายภายหลังวันปดรับสมัครรับเลือกตั้ง
แตกอนเวลาปดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่มีผูลงคะแนนใหมาคํานวณ
ตาม (๑) และ (๒) ดวย
การนับคะแนน หลักเกณฑและวิธีการคํานวณ การคิดอัตราสวน
และการประกาศผลการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๘๗ เขตเลือกตั้งที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไดรับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น
ใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และมิใหนับคะแนนที่ผูสมัครแตละคนไดรับไปใชในการคํานวณ
ตามมาตรา ๘๖ ในกรณีเชนนี้ ผูสมัครทุกรายนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งนั้นอีก และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัคร
รับเลือกตั้งใหม
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๒๔

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่การเลือกตั้งทั่วไปที่ตองมีการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งใหมในบางเขตหรือบางหนวยเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้ง
หรือการเลือกตั้งยังไมแลวเสร็จหรือยังไมมีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้ง
ไมวาดวยเหตุใด การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละพรรคการเมืองพึงมี
และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แตละพรรคการเมืองพึงไดรับ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับทายตามลําดับพนจากตําแหนง แตไมกระทบตอ
กิจการใดที่ผูนั้นไดทําไปแลว
มาตรา ๘๙ ภายในหนึ่งปหลังจากวันเลือกตั้งอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ถาตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ขึ้นใหม เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหนํามาตรา ๘๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางไมวาดวยเหตุใด
ภายหลังพนเวลาหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งทั่วไป มิใหมีผลกระทบกับการคํานวณ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๘๖
มาตรา ๙๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
เกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควร
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒๕

มาตรา ๙๑ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
มาตรา ๙๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียง
พรรคการเมืองเดียว เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเกาสิบวันดังกลาวใหลดลง
เหลือสามสิบวัน
(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
หาป
(๕) ไมเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๒๓๑
วรรคสาม
มาตรา ๙๓ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ
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๒๖

หรือ (๔)

(๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒)

(๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว หรือ
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคําพิพากษาหรือตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกตั้ง
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมาย
วาดวยยาเสพติดในฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนัน
ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการ
เลือกตั้ง
(๑๒) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ
การเมือง
(๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงยังไมเกินสองป
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
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วันเลือกตั้ง

มาตรา ๙๔ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแต

ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได
วันเลือกตั้ง

ผูแทนราษฎร

๑๘๐

มาตรา ๙๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแต
มาตรา ๙๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๒
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓
(๖) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา

(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
(๘) พนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
เพราะพรรคการเมืองนั้นมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวม
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัด
พรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ เวนแต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ
(๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แตในกรณีที่ขาดจากการ
เปนสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแต
วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๙
หรือมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม
(๑๑) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุม
ในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจาก
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๒๘

ประธานสภาผูแทนราษฎร
(๑๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ
เวนแตเปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๑๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
มาตรา ๙๗ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย
จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
เปนการเลือกตั้งทั่วไป ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป
การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหกระทําได
เพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
ภายในหาวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งตองไมนอยกวาสี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ใชบังคับ วันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เปนเหตุให
ไมสามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหมก็ได
แตตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่เหตุดังกลาวสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๐๐ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง และใหนํามาตรา ๙๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
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๒๙

(๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง
โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
หากไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑)
ใหเริ่มนับแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเขามาแทนตาม (๒) ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
การคํานวณสัดสวนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหเปนไปตามมาตรา ๘๙
มาตรา ๑๐๑ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว
พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง
ในสภาผูแทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่ง และใหนํามาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง
สวนที่ ๓
วุฒิสภา
มาตรา ๑๐๒ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนสองรอยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ
หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคม
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๓๐

การแบงกลุมและคุณสมบัติของบุคคลในแตละกลุม หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกันเอง การไดรับเลือก จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแตละกลุม การขึ้น
บัญชีสํารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองขึ้นดํารงตําแหนงแทน มาตรการที่จําเปน
เพื่อใหการเลือกกันเองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการอื่นใดที่จําเปน ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใหการเลือกดังกลาวเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
จะกําหนดมิใหผูสมัครในแตละกลุมเลือกบุคคลในกลุมเดียวกัน หรือจะกําหนดใหมี
การคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอื่นใดที่ผูสมัครรับเลือกมีสวนรวมในการคัดกรอง
ก็ได
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมครบตามวรรคหนึ่ง
ไมวาเพราะเหตุตําแหนงวางลง หรือดวยเหตุอื่นใดอันมิใชเพราะเหตุครบวาระ และไมมี
รายชื่อบุคคลที่สํารองไวเหลืออยู ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู
แตในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลือไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและ
อายุของวุฒิสภาเหลืออยูเกินหนึ่งป ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไดรับ
เลือกดังกลาวอยูในวาระเทาที่เหลืออยูของวุฒิสภา
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และภายในหาวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วันเริ่มดําเนินการเพื่อเลือกไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
มีผลใชบังคับ การกําหนดดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํามาตรา ๙๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๐๓ สมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดาน
ที่สมัคร ไมนอยกวาสิบป หรือเปนผูมีลักษณะตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เกิด มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ทํางาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่
ที่สมัครตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๑

ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) หรือ (๑๗)
(๒) เปนขาราชการ
(๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตไดพนจากการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองมาแลวไมนอยกวา
สิบปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๕) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลว
ไมนอยกวาสิบปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๖) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เวนแต
ไดพนจากการเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึง
วันสมัครรับเลือก
(๗) เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือในองคกรอิสระ
(๘) เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๐๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหาปนับแตวันประกาศ
ผลการเลือก และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม
มาตรา ๑๐๕ เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย
จะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการดําเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม
และภายในหาวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดวันเริ่มดําเนินการเพื่อเลือกไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวมีผลใชบังคับ การกําหนดดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํา
มาตรา ๙๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๒

มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๓
(๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแต
เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท
(๗) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
(๘) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐๘ หรือตองหามตาม
มาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา ๑๘๐
(๙) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๙ หรือ
มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม
มาตรา ๑๐๗ บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินสองป จะเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได
มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาตองไมฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัติของ
พรรคการเมืองใด ๆ
สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง
มาตรา ๑๐๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปน
ผูแทนปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
มาตรา ๑๑๐ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๓

“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๑๑ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภา
คนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิก
แหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๑๑๒ ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนง
จนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันสิ้นอายุของ
วุฒิสภา
มาตรา ๑๑๓ ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๑๒ เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอื่น
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงทีส่ ุดหรือมีการรอ
การลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๔ ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหนาที่
และอํานาจดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีหนาที่
และอํานาจตามที่ประธานมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทน
ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและ
รองประธานวุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิก
คนหนึ่งเปนประธานในคราวประชุมนั้น
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๔

มาตรา ๑๑๕ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
แตละสภา จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได
การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแต
ที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
แตละคน ตองเปดเผยใหประชาชนทราบไดทั่วไป เวนแตกรณีการประชุมลับหรือ
การออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง
ใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๖ ภายในหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ใหเปนไปตามที่
สภาผูแทนราษฎรกําหนด กรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง มีเวลาจนถึงสิ้นป
ปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งที่สองสําหรับ
ปนั้นก็ได
สมัยประชุมสามัญประจําปของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญประจําปกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา
ปดประชุม

มาตรา ๑๑๗ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรง

พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปครั้งแรกดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระ
รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๕

เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง การเรียกประชุม
การขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภา
รวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุม
สมัยวิสามัญได
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ
มาตรา ๑๑๙ ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา
หรือที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง
แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไป
เปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใด ๆ มิได
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุม
ที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด หากถอยคําที่กลาว
ในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิด
ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมี
การโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
ขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอสิทธิของบุคคลในการฟองคดี
ตอศาล
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณา
รายงานการประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี
และคุมครองไปถึงบุคคลซึง่ ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวย
โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๒๐ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิก
ผูนั้นเปนผูตองหาในคดีอาญา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก
หรือเปนการจับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน
และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได
ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวาง
สมัยประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ หรือคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิก
ของสภาใดสภาหนึ่งยอมเปนอันใชได
ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล
แลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม
มาตรา ๑๒๑ ในระหวางที่ไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมวาดวยเหตุสภา
ผูแทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได
เวนแต
(๑) มีกรณีที่รัฐสภาตองดําเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๒
(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาตองประชุมเพื่อทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารง
ตําแหนงใดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ
และใหประธานวุฒิสภาเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
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ในกรณีตาม (๑) ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา แตการใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๗๒ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๒๒ การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา
และการประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไว
ในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี
รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๑๒๓ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับ
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา
เรื่องหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ
หนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ
การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ
การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิก
ของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิก
หรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๒ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
และรายงานใหสภาทราบตามระยะเวลาที่สภากําหนด
การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ตองเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของสภา และหนาที่และอํานาจตามที่ระบุไวใน
การตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ตองไมเปนเรื่อง
ซ้ําซอนกัน ในกรณีทกี่ ารกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริงหรือการศึกษาในเรื่องใด
มีความเกี่ยวของกัน ใหเปนหนาที่ของประธานสภาที่จะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวของทุกชุดรวมกันดําเนินการ
ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมาย
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได
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คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได แตการเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับแก
ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจโดยตรงในแตละองคกร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
ใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการ
สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษา ที่จะตองสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ
ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปดเผยบันทึกการประชุม รายงาน
การดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี
ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบ เวนแตสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแต
กรณี มีมติมิใหเปดเผย
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๙ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทํา
หนาที่และผูปฏิบัติตามคําเรียกตามมาตรานี้ดวย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด
ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
แตละพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๓
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด
มาตรา ๑๒๕ ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๙

(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๑๒๖ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยขอเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องคกรอิสระที่เกี่ยวของ
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๑๒๗ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ เวนแต
(๑) ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สภาผูแทนราษฎรตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่ไดรับราง และในกรณีที่ตองมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันของทั้งสองสภา
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ตั้งคณะกรรมาธิการรวมกัน
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบตามรางที่มีการเสนอครั้งแรก หรือที่ไดรับจากวุฒิสภา
แลวแตกรณี
(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม และการลงคะแนนตาม (๔)
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของแตละสภาหรือของทั้งสองสภารวมกัน แลวแตกรณี
(๓) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รัฐสภาใหความเห็นชอบกับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว ใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เพื่อให
ความเห็น ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ ไมมีขอทักทวง
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางดังกลาว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
(๔) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ
เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบมีขอความใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได ใหเสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
เพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว
ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติม ตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอิสระ ตามที่เห็นสมควรได และเมื่อดําเนินการแลวใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๔๐

มาตรา ๑๒๘ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๖ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
มาตรา ๑๒๙ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง
รางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพัน
ทรัพยสินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณี
ตามวรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓๐ รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอและในชั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎร หรือมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทักทวงตอประธานสภาผูแทนราษฎร วาการแกไขเพิ่มเติมนั้น
ทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๔๑

สั่งระงับการพิจารณาไวกอน เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่
ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวา การแกไขเพิ่มเติม
ทําใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง
ถานายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิให
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
มาตรา ๑๓๑ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา
วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถา
รางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และให
เริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๔
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ไปยังวุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงใหวุฒิสภาทราบและใหถือเปนเด็ดขาด
หากมิไดแจง ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน

มาตรา ๑๔๐

มาตรา ๑๓๒ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตาม

(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
นั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้น
ไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๐ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากัน ตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด
ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกัน
รายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภา
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๔๒

ทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกัน
ไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๐ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย
ไมวาอีกสภาหนึ่งจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวหรือไม ใหยับยั้ง
รางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสอง
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
และใหนํามาตรา ๑๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๑ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติ
นั้น และใหดําเนินการตามมาตรา ๑๔๐ ตอไป
มาตรา ๑๓๓ สภาผูแทนราษฎรจะยกรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว
ตามมาตรา ๑๓๒ ขึ้นพิจารณาใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
(๑) วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๒ (๒)
(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตาม
มาตรา ๑๓๒ (๓)
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางที่ผานการ
พิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร หรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา ดวยคะแนน
เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว
ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๔๐
ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๘ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ตามวรรคหนึ่งใหลดเหลือสิบวันกรณีที่รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวนั้น
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
มาตรา ๑๓๔ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตาม
มาตรา ๑๓๒ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มี
หลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
หรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือ
คลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป
มาตรา ๑๓๕ การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย
เกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณถัดไป
มาตรา ๑๓๖ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ
ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม
ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่โดยอิสระของ
รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ และองคกรอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๓๗ ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตองแสดงแหลงที่มาและประมาณการรายได และผลสัมฤทธิ์ที่จะ
ไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาตาง ๆ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๓๘ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัตินั้น
และใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือ
ไมใหความเห็นชอบ ภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
โดยจะแกไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาเห็นชอบกับ
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รางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๔๐
ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว ใหนํา
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหสภาผูแทนราษฎรยกขึ้น
พิจารณาใหมไดทันที
มาตรา ๑๓๙ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติ
ในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการ
ใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวา
มีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทํา
ที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาว
เปนอันสิ้นผล ถาผูกระทําการดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ใหผูกระทําการนั้นพนจากสมาชิกภาพนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และให
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น แตในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรือ
อนุมัติใหกระทําการ หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรี
พนจากตําแหนงทั้งคณะนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในที่ประชุม
ในขณะที่มีมติ และใหผูกระทําการดังกลาวตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย
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เจาหนาที่ของรัฐผูใดรูวามีการดําเนินการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะดังกลาวโดยมิได
บันทึกขอโตแยงไวเปนหนังสือ ตองรับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ยรวมกับ
ผูกระทําการตามวรรคสองดวย ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินงบประมาณที่ไดจายไป
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ใหกระทําไดภายในยี่สิบป
นับแตวันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
มาตรา ๑๔๐ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว
ใหนายกรัฐมนตรีรอไวหาวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถาไมมี
กรณีตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔๓ ใหนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวัน
นับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาว เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๑๔๑ รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา
รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิม
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
ทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน
สามสิบวันใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๑๔๒ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตพระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
บรรดารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ยังมิไดใหความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
พิจารณาตอไป ถารัฐสภาเห็นชอบดวยก็ใหรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา
แลวแตกรณี พิจารณาตอไปได แตคณะรัฐมนตรีตองรองขอภายในหกสิบวันนับแต
วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
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มาตรา ๑๔๓ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๔๐ หรือ
มาตรา ๑๔๑
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาว มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี
แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
จะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอความ
ดังกลาวเปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๑
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔๔ ใหนํามาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับแกรางขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ
ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่โดยถามเปนหนังสือหรือดวยวาจา
ก็ได ตามขอบังคับการประชุมแหงสภานั้น ๆ แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ
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๔๗

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนสําคัญของแผนดิน
มาตรา ๑๔๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อไดมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
มิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสี่
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระ
เปดอภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติ
ในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่น
ภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพนจากตําแหนงเดิม
ไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงอื่น ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตอไป
มาตรา ๑๔๗ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาชื่อกันเพื่อเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี
โดยไมมีการลงมติก็ได
มาตรา ๑๔๘ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดินโดยไมมีการลงมติ
มาตรา ๑๔๙ การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๔๖
มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา ๑๔๘ แลวแตกรณี ใหกระทําไดปละหนึ่งครั้ง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๔๖
ที่สิ้นสุดลงดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป
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๔๘

มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือรวมกันระหวางรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาตองดําเนินการใหมีการประชุม
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแจง แตรัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
การประชุมตามวรรคหนึ่งใหประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหนาที่
ตองเขารวมประชุมดวย
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

ตามมาตรา ๑๗
ตามมาตรา ๑๙

มาตรา ๑๕๑ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา

(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบ
ราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑
(๕) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๑๖
(๖) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗
(๗) การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๒๗ (๔)
(๘) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๔๑
(๙) การพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๒
(๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๖๐
(๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๒
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๗
(๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๒
(๑๔) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม
มาตรา ๑๗๓
(๑๕) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๓
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๔๙

มาตรา ๑๕๒ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุม
รัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน
ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิก
ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของ
แตละสภา
หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕๓ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น
อีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน
นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๕๔
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงรวมกันแลวเกินแปดปมิได ทั้งนี้ ไมวา
จะเปนการดํารงตําแหนงติดตอกันหรือไม
มาตรา ๑๕๔ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๕๕ และเปนผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไว
ตามมาตรา ๘๓ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดใหเปน
นายกรัฐมนตรี ตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย และมีคะแนนเสียงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
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๕๐

มาตรา ๑๕๕ รัฐมนตรีตอง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) ไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓
(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุด หรือมีการ
รอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไมเปนผูเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหาม
ตามมาตรา ๑๘๑ หรือมาตรา ๑๘๒ มาแลวยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้ง
มาตรา ๑๕๖ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๕๗ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลง
นโยบายตอรัฐสภาซึ่งตองสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตร
ชาติ และตองชี้แจงแหลงที่มาของรายไดที่จะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมี
การลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่
กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปน
เรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรี
ที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได
มาตรา ๑๕๘ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวนแตเปนการ
ออกเสียงลงคะแนนในสภาผูแทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผูนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดวย และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๕๑

มาตรา ๑๕๙ ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผย
และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประเทศและประชาชนสวนรวม
(๒) ใชจายเงินแผนดินตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อยางเครงครัด
(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางผาสุก
รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในเรื่องที่อยูในหนาที่และ
อํานาจของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๐ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปราย
มิได
มาตรา ๑๖๑ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหมีการ
ออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๖๒ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๕
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓๙
เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ใหดําเนินการ
เพื่อใหมีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหมตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔
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๕๒

มาตรา ๑๖๓ ใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหอยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๕๕ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรี
จะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได
(๒) ในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๔) คณะรัฐมนตรี
ที่พนจากตําแหนงจะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดตาม (๒) หรือ
คณะรัฐมนตรีที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปลาออกทั้งคณะ และเปนกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ไดไมวาดวยเหตุใด หรือยังดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ไมแลวเสร็จ ใหปลัดกระทรวงปฏิบัติหนาที่แทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเทาที่จําเปนไปพลางกอน โดยใหปลัดกระทรวง
คัดเลือกกันเองใหคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๔ คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖๒ (๒) และ
ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๖๓ ตองปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปน
การสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป เวนแตที่กําหนดไวแลวในงบประมาณ
รายจายประจําป
(๒) ไมแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอน
(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใด
อันอาจมีผลตอการเลือกตั้ง และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๑๘๒

มาตรา ๑๖๕ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕๕
(๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๑ หรือ

(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖
นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง
แลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๓
วรรคสี่ ดวย
ใหนํามาตรา ๗๗ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒)
(๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชนแหงการนี้ ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย
มาตรา ๑๖๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรี
พนจากความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๑๖๗ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุม
สามัญจะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎร
ไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยัน
การอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบตอกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
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๕๔

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่
การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถา
วุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภา
และการยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุม
สภานั้น ๆ
มาตรา ๑๖๘ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติ
พระราชกําหนดใด สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็น
ตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๖๗
วรรคหนึ่ง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอน
จนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
และใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยู

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๕๕

มาตรา ๑๖๙ ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากร
หรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
ใหนํามาตรา ๑๖๗ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด
มาใชบังคับแกพระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตถาเปนการตราขึ้น
ในระหวางสมัยประชุม จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช
และเลิกใชกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการ
รีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
มาตรา ๑๗๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศ
สงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
ใหนําความในมาตรา ๑๗ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา และหนังสือสัญญาอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารัฐสภาให
ความเห็นชอบ
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ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของหนังสือสัญญาอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง
ที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยในกฎหมายตองระบุใหชัดแจง และตองกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและการเยียวยาที่จําเปนดวย
เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม
หรือไม คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตอง
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
มาตรา ๑๗๔ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและ
ฝายพลเรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง
เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพนจากราชการเพราะ
ถูกลงโทษ
มาตรา ๑๗๖ ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่นมิได
มาตรา ๑๗๗ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ
อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแต
ที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
ใหผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวง
บรรดาที่ไดรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๗๘ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
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หมวด ๙
การขัดกันแหงผลประโยชน
มาตรา ๑๗๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
(๔) ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวาง
หรือแทรกแซง การใชสิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ
ใหนํา (๒) และ (๓) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ
หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการ
ตามมาตรานี้ดวย
มาตรา ๑๘๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ
อันมีลักษณะที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น
หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น
(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงิน
งบประมาณหรือใหความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ
เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา
(๓) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน
หรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช
ขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๘๑ ใหนํามาตรา ๑๗๙ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่
หรืออํานาจของรัฐมนตรี
(๒) การกระทําตามหนาที่และอํานาจในการบริหารราชการแผนดินตาม
นโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทํา
การใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ
ตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๑๘๒ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป
ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด
ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึ่ง
ตอไป ใหแจงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว
ใหแกนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของ
หางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคสองไมวาในทางใด ๆ มิได
มาตรานี้ใหใชบังคับแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี
และการถือหุนของรัฐมนตรีที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทาง
ใด ๆ ดวย
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หมวด ๑๐
ศาล
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๘๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ผูพิพากษาและตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
มาตรา ๑๘๔ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดแตโดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหมหรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใด
คดีหนึ่งหรือที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระทํามิได
มาตรา ๑๘๕ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาและตุลาการ
พนจากตําแหนง แตในกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตายหรือเกษียณอายุหรือ
ตามวาระ ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
มาตรา ๑๘๖ กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตย
สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุข
แหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
ทุกประการ”
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มาตรา ๑๘๗ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวาง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานัก
ตุลาการทหาร และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ
หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาล
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๘๘ ใหแตละศาล ยกเวนศาลทหาร มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการซึ่งมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น โดยใหมีหัวหนาหนวยงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน
ของแตละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๒
ศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๘๙ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแต
คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๙๐ ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนเกาคน
โดยใหเลือกเปนรายคดี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
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คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใหอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา ทั้งนี้ เฉพาะในปญหาขอกฎหมาย
หรือในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
การวินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการโดยองคคณะของศาลฎีกาซึ่ง
ประกอบดวยผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึ่งไมเคยพิจารณาคดีนั้นมากอน และ
ไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนเกาคน
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๑๙๑ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผูพิพากษาศาลยุติธรรมตองมี
ความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย
ประธานศาลฎีกาเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแต
ละชั้นศาล และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ บรรดาที่ไดรับเลือก
จากขาราชการตุลาการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๓
ศาลปกครอง
มาตรา ๑๙๒ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกร
อิสระซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรอิสระนั้น ๆ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลปกครองใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๙๓ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง
ตองมีความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครอง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนหรือเคยเปนตุลาการใน
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ศาลปกครอง บรรดาที่ไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๔
ศาลทหาร
มาตรา ๑๙๔ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผูกระทํา
ความผิดเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการ
แตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๕ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนเกาคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวาสามป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกา จํานวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดมาแลวไมนอยกวาหาป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จํานวนสองคน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวาหาป และมีผลงาน
ทางวิชาการดานกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมหาชนเปนที่ประจักษ จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรซึ่งไดรับการ
สรรหาจากผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป และมีผลงานทางวิชาการดานรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร
เปนที่ประจักษ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการสรรหาจากผูรับหรือเคยรับราชการ
ในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวารองอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน
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ในกรณีไมอาจเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ประชุมใหญศาลฎีกา
จะเลือกบุคคลจากผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
มาแลวไมนอยกวาสามป ก็ได
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับถึงวันที่ไดรับการคัดเลือกหรือ
วันสมัครเขารับการสรรหา แลวแตกรณี ในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได
แตจะลดลงเหลือนอยกวาสองปมิได
มาตรา ๑๙๖ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๕ แลว ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบหาป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังตอไปนี้
ใด

มาตรา ๑๙๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไมมีลักษณะตองหาม
(๑) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองคกรอิสระ

(๒) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙)
(๑๐) (๑๑) หรือ (๑๗)
(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ
การเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการ
คัดเลือกหรือสรรหา
(๕) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง
ในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๗) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจ
โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
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(๙) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
(๑๐) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง
มาตรา ๑๙๘ เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
เปนกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระแตงตัง้ จากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๙๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙๗ และไมเปนหรือเคยเปน
ผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองคกรอิสระใด และไมเคยปฏิบัติหนาที่ใด ๆ
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระใด องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการ
สรรหาตาม (๔) มีไมครบไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ
สรรหาเทาที่มีอยู
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่เปนหนวยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหา
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร ผูไดรับการคัดเลือก
หรือไดรับการสรรหา ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
ในการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรใหไดบุคคล
ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เปนตัวอยางที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหา
สรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปไดดวย แตตองไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น
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มาตรา ๑๙๙ ผูไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
ในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด
ใหดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อให
ความเห็นชอบตอไป
เมื่อผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว
ใหเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธาน
วุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๐ ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ยังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) หรือ (๘)
หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู ตองแสดงหลักฐานวาไดลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แลว ตอประธานวุฒิสภา ภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อแตงตั้งตามมาตรา ๑๙๙ วรรคสี่ ในกรณีที่ไมแสดงหลักฐานภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และใหดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม
มาตรา ๒๐๑ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๙
ถามีผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหกคน ใหผูไดรับความเห็นชอบ
เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไมตองรอใหไดผูไดรับความเห็นชอบครบเกาคน และเมื่อประธานวุฒิสภาลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ไดโดยใหถอื วา
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเทาที่มีอยู
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาป
นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๐๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๖ หรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๙๗
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(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหนง ใหพนจากตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดวย
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระ ใหตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญใหมแทน
ในกรณีที่มีปญหาวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงตาม (๑)
หรือ (๓) หรือไม ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘
เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
การรองขอ ผูมีสิทธิรองขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสาม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๔ ในระหวางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
กอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง ใหตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ กรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เหลืออยูไมถึงหกคน

รางกฎหมาย

มาตรา ๒๐๕ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ

(๒) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ
(๓) หนาที่และอํานาจอื่นตามทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
การยื่นคํารองและเงื่อนไขการยื่นคํารอง การพิจารณาวินิจฉัย การทํา
คําวินิจฉัย และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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ใหนํามาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๘ มาใช
บังคับแกศาลรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๖ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณา
และในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญ
จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
มาตรา ๒๐๗ การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามตัวอักษร
หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ถาไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่จะยกมาปรับแกกรณีใดได ใหวินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๒๐๘ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวย
มาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหวางนั้น ใหศาล
ดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบตอ
คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษา
วากระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาไมชอบดวย
มาตรา ๕ นั้นเปนผูไมเคยกระทําความผิดดังกลาว หรือถายังรับโทษอยูก็ใหปลอยตัวไป
แตทั้งนี้ไมกอใหเกิดสิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ
มาตรา ๒๐๙ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว
มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๖๘

มาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองหยุดปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของ
จํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง
สูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนการชั่วคราว โดยใหผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติ
หนาที่ได หรือจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
หมวด ๑๒
องคกรอิสระ
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๑๑ องคกรอิสระเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมีความอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจขององคกรอิสระตองเปนไปโดย
เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ
มาตรา ๒๑๒ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไว
เปนการเฉพาะในสวนที่วาดวยองคกรอิสระแตละองคกรแลว ผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามทั่วไปดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบป
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๖ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙๗
มาตรา ๒๑๓ เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘ ที่จะดําเนินการสรรหา
ใหนํามาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ มาใชบังคับแกการ
สรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามทั่วไปตามมาตรา ๒๑๒
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเฉพาะตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๔
มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๔ หรือตามมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้น
ตามมาตรา ๒๔๒ วรรคสาม แลวแตกรณี
ใหนํามาตรา ๒๐๓ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา และ
มาตรา ๒๐๔ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม ใหนํามาตรา ๒๓๓ วรรคเจ็ด มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๕ ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ
รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องคกรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได ทั้งนี้ มาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาวตองครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ
และตองระบุใหชัดแจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใด
มีลักษณะรายแรง
ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับฟงความคิดเห็น
จากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย และเมื่อประกาศใชบังคับ
แลว ใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย
แตไมหามสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของตน แตตองไมขดั หรือแยงกับมาตรฐานจริยธรรม
ตามวรรคหนึ่ง การกําหนดดังกลาวตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑๖ ใหองคกรอิสระแตละแหง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน มีหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ ดําเนินการ และอํานวยความสะดวก เพื่อให
องคกรอิสระบรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเปนไป
ตามมติหรือแนวทางที่องคกรอิสระกําหนด โดยใหมีหัวหนาหนวยงานคนหนึ่งซึ่งแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบขององคกรอิสระแตละองคกรเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของ
หนวยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงตอองคกรอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๒๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ ถาองคกรอิสระใดเห็นวามีผูกระทําการ
อันไมชอบดวยกฎหมายและอยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่น ใหแจงใหองคกร
อิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
สวนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๑๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการจํานวน
เจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่จะยังประโยชนแก
การบริหารและจัดการการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ ซึ่งไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน
(๒) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย
มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลอุทธรณ หรือตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีอัยการ มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาหาป ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนสองคน
ผูซึ่งจะไดรับการสรรหาเปนกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๒๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเปนผูทํางานหรือเคยทํางานใน
ภาคประชาสังคมมาแลวเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบป ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหา
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑๙ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดป
นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ในระหวางที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมี
การแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตถามีกรรมการเหลืออยูไมถึงสี่คนใหกระทําไดแตเฉพาะ
การที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
มาตรา ๒๒๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดหรือดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และการ
ออกเสียงประชามติ
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๗๑

(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
เพื่อการนี้ ใหมีอํานาจสืบสวนหรือไตสวนไดตามทีจ่ ําเปนหรือที่เห็นสมควร
(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) หรือพบเห็นการกระทําที่มี
เหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือการออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง
แกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ
และสั่งใหดําเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้ง
บางหนวย หรือทุกหนวย
(๔) สั่งระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ผูสมัครรับเลือกตาม (๑) ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป เมื่อมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาผูนั้นกระทําการหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะ
เปนการทุจริต หรือทําใหการเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย
(๖) หนาที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะมอบหมายใหกรรมการแตละคนดําเนินการ หรือมอบหมายใหคณะบุคคลดําเนินการ
ภายใตการกํากับของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดก็ได
การใชอํานาจตาม (๓) ใหกรรมการการเลือกตั้งแตละคนซึ่งพบเห็น
การกระทําความผิดมีอํานาจกระทําไดสําหรับหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็น
การกระทําความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
มาตรา ๒๒๑ กอนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถามีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหมในหนวย
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถาผูกระทําการนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือก
แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้นไว
เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๐ (๔)
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนที่สุด
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มาตรา ๒๒๒ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา ๒๒๑ หรือภายหลังการ
ประกาศผลการเลือกตั้งแลวมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูสมัคร
รับเลือกผูใดกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือก ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูนั้น
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาวาบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิด
ตามที่ถูกรอง ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูนั้นเปนเวลาสิบป ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี
เมื่อศาลฎีกามีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาแลว ถาผูถูกกลาวหา
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวา
ศาลฎีกาจะพิพากษาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด และเมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาวา
ผูนั้นกระทําความผิด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ผูน ั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่
มิใหนับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคสาม เปนจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
ใหนํามาตรานี้ใปใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นดวยโดยอนุโลม แตใหอํานาจของศาลฎีกา เปนอํานาจของศาลอุทธรณ และให
คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณเปนที่สุด
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณตามมาตรานี้
ใหเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน
และใหดําเนินการไดโดยรวดเร็ว
มาตรา ๒๒๓ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศใหมีการออกเสียง
ประชามติ มีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้ง
ไปสอบสวน เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด
หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ใหรายงานตอประธานกรรมการ
การเลือกตั้งโดยดวน และใหประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได
แตถาประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่มีอยูเปนผูดําเนินการ
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สวนที่ ๓
ผูตรวจการแผนดิน
มาตรา ๒๒๔ ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนไมเกินสามคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา
หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศ
กําหนด ทั้งนี้เปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนไมนอยกวาสองคน หรือมีประสบการณ
ในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายีส่ ิบปมีจํานวนไมเกินหนึ่งคน
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
มาตรา ๒๒๕ ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๒๖ ผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
(๒) แสวงหาขอเท็จจริงเมื่อเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือไมเปนธรรม
อันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตนิ อกเหนือหนาที่และอํานาจตาม
กฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมนั้น
(๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติ
ใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไมดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูตรวจการแผนดิน
แจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ดําเนินการตอไป
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การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
มาตรา ๒๒๗ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวย
ความเห็นตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สวนที่ ๔
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มาตรา ๒๒๘ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร การบริหาร
ราชการแผนดิน หรือการอื่นใดอันเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลอุทธรณ อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหาร
กลาง หรืออธิบดีอัยการมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาป
(๓) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแลวไมนอยกวาหาป
(๔) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป
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(๕) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบ
วิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบป
นับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ และไดรับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคกร
วิชาชีพนั้น
(๖) เปนผูมีความรูความชํานาญและประสบการณทางดานการบริหาร
การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไมต่ํากวาผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแลวไมนอยกวาสิบป
(๗) เคยเปนผูดํารงตําแหนงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกัน
ไมนอยกวาสิบป
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ใหนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
หรือวันสมัครเขารับการสรรหา แลวแตกรณี
มาตรา ๒๒๙ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระ
การดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว
ในระหวางที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก
ตําแหนงกอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการเทาที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตจะมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหาคน
มาตรา ๒๓๐ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจใชหนาที่และอํานาจ
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงเพื่อดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาที่ของรัฐยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบ
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
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และเปดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลดังกลาว ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) หนาที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่จะตองจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางที่จะทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณี
จําเปนจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเรื่องที่มิใชเปนความผิดรายแรง หรือที่เปน
การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐบางระดับ หรือกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ของ
หนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
ผูดําเนินการสอบสวนหรือไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตก็ได
มาตรา ๒๓๑ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
หรือมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดมีพฤติการณตาม
มาตรา ๒๓๐ (๑) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวน
ขอเท็จจริง และหากมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยูเห็นวาผูนั้นมีพฤติการณตามที่ไตสวน ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ยกเวนกรณีผูถูกกลาวหาเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อวินิจฉัย
(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง รับเรื่องไวพิจารณาหรือประทับรับฟอง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษา เวนแตศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาวา
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
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ผูถูกกลาวหามีพฤติการณหรือกระทําความผิด หรือร่ํารวยผิดปกติตามที่ถูกกลาวหา
แลวแตกรณี ใหผูตองคําวินิจฉัยหรือพิพากษานั้นพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติ
หนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกกลาวหาของผูนั้น และจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได
ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไมวาในกรณีใด ผูนั้นไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตลอดไป
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พิพากษาวาผูถูกกลาวหามีความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติหรือทุจริตตอหนาที่ ใหริบทรัพยสิน
ที่ผูนั้นไดมาจากการกระทําความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไดมา
แทนทรัพยสินนั้น ตกเปนของแผนดิน
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลักในการพิจารณา และใหมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม
ใหนํามาตรานี้มาใชบังคับแกกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูใดจงใจ
ไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๓๐ (๓) หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาเพื่อไมประสงคแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น
ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
ทั้งสองสภา หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ
กลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการตาม
มาตรา ๒๓๐ (๑) โดยยื่นตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร เมื่อประธาน
รัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามที่ถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีกลาวหาวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยใหนํามาตรา ๒๓๑
วรรคสาม วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
ศาลฎีกา เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๓๓
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
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มาตรา ๒๓๓ เมื่อประธานศาลฎีกาไดรับเรื่องตามมาตรา ๒๓๒ (๒) แลว
ใหเสนอตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไตสวนอิสระจากผูซึ่งมีความเปนกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ เพื่อไตสวนหาขอเท็จจริง
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หนาที่และอํานาจ วิธีการไตสวน ระยะเวลา
การไตสวน และการดําเนินการอื่นที่จําเปนของคณะผูไตสวนอิสระ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ถาคณะผูไตสวนอิสระเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลใหสั่งยุติเรื่อง และใหคําสั่ง
ดังกลาวเปนที่สุด
ถาคณะผูไตสวนอิสระเห็นวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติที่ถูกกลาวหามีพฤติการณตามที่ถูกกลาวหา ใหสงสํานวนการไตสวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรับฟองแลว
ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหผูนั้นพนจากตําแหนง
นับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ และใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นเปนเวลาสิบป
ในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตอง
หยุดปฏิบัติหนาที่ และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยู
ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด
ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทําหนาที่เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว
โดยใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได หรือจนกวาจะมีการแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงแทน

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๗๙

สวนที่ ๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการ
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน กฎหมาย
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอื่นที่เปนประโยชนตอการ
ตรวจเงินแผนดิน ทั้งนี้ เปนเวลาไมนอยกวาสิบป
มาตรา ๒๓๕ กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกป
นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ดังตอไปนี้

มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนาที่และอํานาจ

(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน
(๒) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
(๓) กํากับการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการใหคําแนะนําแก
หนวยงานของรัฐในการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
ผูถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตองคํานึงถึง
นโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
ตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวย

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘๐

มาตรา ๒๓๗ ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาโดยไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน
ผูวาการตรวจเงินแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
เทาทีม่ ีอยู และใหนํามาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๐
มาใชบังคับแกการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินดวยโดยอนุโลม
การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๒๓๘ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติหนาที่โดยเที่ยงธรรม
เปนกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ โดยมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ตรวจเงินแผนดินตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
และตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยงาน
ของรัฐ
(๓) มอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตาม (๓)
มาตรา ๒๓๙ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ โดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดิน
มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที่ จงใจใชหนาที่และอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และเปนกรณีที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินไมมีอํานาจจะดําเนินการใดได ใหผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘๑

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
ในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหนวยงานอื่น ตามที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาเอกสารและหลักฐานที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้น
เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหนวยงานอื่นนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๒๔๑ เพื่อประโยชนในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแกการเงินการคลังของรัฐ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเสนอผลการตรวจสอบ
การกระทําที่ไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐอยางรายแรง ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นพองดวยกับผลการตรวจสอบ
ดังกลาว ใหปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หากที่ประชุมรวมเห็นพองกับผลการตรวจสอบนั้น
ใหรวมกันมีหนังสือแจงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
โดยไมชักชา และใหเปดเผยผลการตรวจสอบดังกลาวตอประชาชนเพื่อทราบดวย
สวนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มาตรา ๒๔๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวย
กรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากผูซึ่งไดรับการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองมีความรูและประสบการณดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาตองกําหนดใหผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน
มีสวนรวมในการสรรหาดวย
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘๒

มาตรา ๒๔๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ และตองปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
ในการใชดุลพินิจ และคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชนสวนรวม
ของชาติ
ดังตอไปนี้

มาตรา ๒๔๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่และอํานาจ

(๑) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับผลรายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงแถลงขอเท็จจริงที่ถูกตองในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
(๕) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหความตระหนักถึงความสําคัญของ
สิทธิมนุษยชน
(๖) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือขอเสนอแนะตาม (๓)
ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไมอาจ
ดําเนินการไดหรือตองใชเวลาในการดําเนินการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบโดยไมชักชา
หมวด ๑๓
องคกรอัยการ
มาตรา ๒๔๕ องคกรอัยการมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม และไมใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘๓

การบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่นของ
องคกรอัยการใหมีความเปนอิสระ และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการ
ตองดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประธานกรรมการ
ซึ่งตองไมเปนพนักงานอัยการ และผูทรงคุณวุฒิบรรดาที่ไดรับเลือกจากพนักงานอัยการ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคสาม ตองมีมาตรการปองกันมิใหพนักงานอัยการ
กระทําการหรือดํารงตําแหนงใดอันอาจมีผลใหการสั่งคดีหรือการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไป
ตามวรรคสอง หรืออาจทําใหมีการขัดกันแหงผลประโยชน ทั้งนี้ มาตรการดังกลาว
ตองกําหนดใหชัดแจงและใชเปนการทั่วไป โดยจะมอบอํานาจใหมีการพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไปมิได
หมวด ๑๔
การปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๔๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑ ใหมีการจัดการปกครอง
สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในดาน
รายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และพื้นที่ที่ตองรับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา ๒๔๗ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแล
และจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเอง
ใหสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการได
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามควรแกกรณี
การจัดทําบริการสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่โดยเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตอง
สอดคลองกับรายไดของทองถิ่นตามวรรคสอง กฎหมายดังกลาวใหบัญญัติถึงกลไก
และขั้นตอนในการกระจายอํานาจของสวนราชการใหแกทองถิ่นดวย
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการ
สาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต
และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกัน
การขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
สวนทองถิ่นดวย
มาตรา ๒๔๘ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของ
แตละทองถิ่น การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน เพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือ
การสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได
มาตรา ๒๔๙ สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาทองถิ่น หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได
แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญดวย
มาตรา ๒๕๐ ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูลและดําเนินการใหประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๑ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได
มาตรา ๒๕๓ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ตอรัฐสภา และใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ซึ่งในจํานวนนี้
ตองมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยการ
ออกเสียงในวาระที่สองนี้ ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ แตในกรณีที่เปนรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเปนผูเสนอ ตองเปดโอกาสใหผูแทนของประชาชนที่เขาชื่อกัน
ไดแสดงความคิดเห็นดวย
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน
เมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใช
เปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
และในจํานวนนี้ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง
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ที่มีสมาชิกอยูในสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาสิบคน เห็นชอบดวยไมนอยกวา
รอยละสิบของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองดังกลาว
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกอยูใน
สภาผูแทนราษฎรนอยกวาพรรคการเมืองละสิบคน ถารวมกันทุกพรรคการเมืองแลว
มีจํานวนตั้งแตสิบคนขึ้นไป ตองเห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละสิบของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของทุกพรรคดังกลาว และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวย
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แลว ใหรอไวสิบหาวัน
แลวจึงนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนํา
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๘) ในกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเปนการแกไขเพิ่มเติมหมวด ๑
หมวด ๒ หรือหมวด ๑๕ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่หรืออํานาจของศาลหรือ
องคกรอิสระ หรือเรื่องทีท่ ําใหศาลหรือองคกรอิสระไมอาจปฏิบัติตามหนาที่หรือ
อํานาจได กอนดําเนินการตาม (๗) ใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
วาดวยการออกเสียงประชามติ ถาผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจึงใหดําเนินการตาม (๗) ตอไป
(๙) กอนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ตาม (๗) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือของ
ทั้งสองสภารวมกัน แลวแตกรณี มีสิทธิเขาชื่อกันเสนอความเห็นตอประธานแหงสภา
ที่ตนเปนสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี วารางรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดตอ
มาตรา ๒๕๒ หรือมีลักษณะตาม (๘) และใหประธานแหงสภาที่ไดรับเรื่องดังกลาว
สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕๔ ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
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๘๗

มาตรา ๒๕๕ ในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
หรือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ และใหสิ้นสุดลงในวันกอนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แลว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม รวมทั้งเหตุแหงการสิ้นสุด
สมาชิกภาพตามที่บัญญัติไวสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มาตรา ๙๒ ยกเวน (๓) และ (๔)
(๒) มาตรา ๙๓ ยกเวน (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(๓) มาตรา ๙๖ ยกเวน
(ก) กรณีตาม (๔) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๒ (๓) และ (๔)
(ข) กรณีตาม (๕) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) (๑๒) (๑๓)
(๑๔) และ (๑๕) และ
(ค) กรณีตาม (๖) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจตามที่กฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
(๔) มาตรา ๑๐๓ ยกเวน ข. ลักษณะตองหามตาม (๑) เฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) และ (๑๕) และ ข. ลักษณะตองหามตาม (๒) และ (๖)
มิใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง
มิใหนํามาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ใหอํานาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เปนอํานาจของประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘๘

ในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หากมีตําแหนง
วางลง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง
ผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามวรรคสอง เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติแทน
ก็ได
เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภามิได เวนแตจะไดพน จากตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๕๖ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
จะเขารับหนาที่ และใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคสาม มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แลว
ตองไมมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวสําหรับรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มาตรา ๑๕๕ ยกเวน (๖) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒)
(๑๔) และ (๑๕)
(๒) มาตรา ๑๖๕ (๓) (๔) ยกเวนในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๕๕ (๖)
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒) (๑๔) และ (๑๕)
การดําเนินการแตงตั้งรัฐมนตรีในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาของรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๗ ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ดํารงตําแหนงอยู
ในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
จะเขารับหนาที่
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘๙

ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติยังคงมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และใหถือวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและ
คณะรักษาความสงบแหงชาติยังคงมีผลใชบังคับไดตอไป
ใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาของผูดํารงตําแหนง
ในคณะรักษาความสงบแหงชาติดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๘ ใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยูปฏิบัติหนาที่
เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๖๙ ตอไปใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับ และเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว ใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจตามมาตรา ๒๖๙ และเกิดประสิทธิภาพก็ได และใน
กรณีที่มีตําแหนงวางลง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควร
เพื่อแทนตําแหนงที่วางก็ได
ใหนํามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิก
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๙ ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่จําเปนดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ และเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๙๐

รัฐธรรมนูญ

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
(๑๐) กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะจัดทําขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมก็ได
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและตองมุงหมาย
ใหมีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และตองทําใหแลวเสร็จภายใน
แปดเดือนนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
จัดทําไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
และใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
คณะใหมเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามวรรคหนึ่ง
ใหแลวเสร็จ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเกิด
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจะแตงตั้งกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได แตรวมแลวตองไมเกินสามสิบคน
เมื่อไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ
ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอ
และใหนํามาตรา ๑๒๗ มาใชบังคับแกการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรานี้โดยอนุโลม
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามวรรคหนึ่ง
ประกาศใชบังคับครบทุกฉบับแลว ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนอันพนจากหนาที่
เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายใน
สองปนับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหา
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มาตรา ๒๖๐ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและจัดใหมี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๕๙ ทั้งหมดมีผล
ใชบังคับแลว
มาตรา ๒๖๑ ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวของที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใด
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลาที่ยังไมมี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ การพนจากตําแหนง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน ใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เทาทีไ่ มขัด
หรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้
เทาที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖๒ ใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนองคกรตามมาตรา ๕๖ และใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพิจารณาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๑
วรรคสองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และ
ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมาตรา ๖๑ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
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มาตรา ๒๖๔ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือ
การลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ใหหมายความถึง
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา ๒๖๕ ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดําเนินการใหมี
มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๕ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ พนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปตามวรรคหนึ่งใหนับแตวันที่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระเขารับหนาที่หลังสุด
มาตรา ๒๖๖ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๕ วรรคสี่
และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้
ในระหวางที่ยังไมมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๔๕ วรรคสี่ หามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัทหรือ
กิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนที่ปรึกษา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๒๖๗ ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรีรวมกัน
ดําเนินการและผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษาของชาติใหแลวเสร็จ เพื่อใหเปนไปตาม
หนาที่ของรัฐตามมาตรา ๕๐ วรรคสองและวรรคสาม และใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรา ๕๐ วรรคสี่ โดยเร็ว โดยจะตองจัดทําแนวทางการปฏิรูปใหแลวเสร็จและ
เริ่มดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเห็นสมควร จะเสนอแนะตอ
คณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควรก็ได
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มาตรา ๒๖๘ เพื่อใหรัฐปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ และดําเนินการ
ตามแนวนโยบายแหงรัฐตามมาตรา ๖๔ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหดําเนินการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ
มีหลักประกันวาขาราชการตํารวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม ไดรับความเปนธรรม
ในการแตงตั้ง โยกยาย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบ เพื่อใหขาราชการตํารวจ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดังกลาว
ใหการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจดําเนินการตามลําดับอาวุโส
การจัดลําดับอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการอิสระ
คณะหนึ่งมีหนาที่ปฏิรูปใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖๙ นอกจากการปฏิรูปตามมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ แลว
ใหมีการปฏิรูปในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ............ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง........
(๒) ............ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง........
ฯลฯ
ฯลฯ
ทั้งนี้ ใหเปนหนาที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะดําเนินการ
จัดทําขอเสนอแนะหรือรางกฎหมายเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
แตไมเปนการตัดอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะดําเนินการควบคูกันไป
การปฏิรูปตามมาตรานี้ ถาจําเปนตองมีกฎหมายออกใชบังคับ
ใหดําเนินการจัดทํารางกฎหมายเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่อาจดําเนินการไดโดยไมตองมีกฎหมายออกใชบังคับ
ใหเริ่มดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๐ บรรดาประกาศ คําสั่ง และการกระทําของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติหรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ใชบังคับอยู
ในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใชบังคับตอไปตามมาตรา ๒๕๗
วรรคสอง ไมวาเปนประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําที่มีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนูญ
ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ใหประกาศ คําสั่ง การกระทํา ตลอดจน
การปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น เปนประกาศ คําสั่ง การกระทํา
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หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใชบังคับโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญนี้ตอไป การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําดังกลาว
ใหกระทําเปนพระราชบัญญัติ เวนแตประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําที่มีลักษณะเปนการ
ใชอํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมใหกระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือ
มติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ วาเปน
การชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว
ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..............................................
นายกรัฐมนตรี

รางเบื้องตน วันศุกร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

