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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๓๔ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม มักกฏสมพัตสร มิคสิรมาส ศุกลปกษ ตติยาดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส นวมสุรทิน จันทรวาร
โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหประกาศ
วา สภานิติ บัญ ญัติแ ห งชาติ ไ ดนํา ความกราบบัง คั บทูลว า จํ า เดิม แต สมเด็ จ พระบรมปตุล าธิร าช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา
ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขและประกาศใชรัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศอีกหลาย
ฉบับ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวการณบานเมืองที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย
บรรดารัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศที่ไดมีมาทุกฉบับ มีสาระสําคัญเหมือนกันที่
ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยทรงใช
อํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทาง
ศาล จะมีเนื้อหาแตกตางกันก็แตเฉพาะในเรื่องสถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพระหวางอํานาจ
นิติบัญญัติกับอํานาจบริหาร เพื่อใหเหมาะสมกับภาวการณของบานเมืองในขณะนั้นๆ ทั้งนี้ ยอม
แสดงใหเห็นแนชัดวา ปวงชนชาวไทยมีศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข สมดั ง พระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระบรมป ตุ ล าธิ ร าช
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา ได
มีการเปลี่ยนแปลงแกไขและประกาศใชรัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศอีกหลาย
ฉบับ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวการณบานเมืองที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย
บรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองประเทศที่ไดมีมาทุกฉบับ มีสาระสําคัญเหมือนกันที่
ยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยทรง
ใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการ
ทางศาล จะมีเนื้อหาแตกตางกันก็แตเฉพาะในเรื่องสถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพระหวาง
อํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหาร เพื่อใหเหมาะสมกับภาวการณของบานเมืองในขณะนั้นๆ ทั้งนี้
ยอมแสดงใหเห็นชัดวา ปวงชนชาวไทยมีศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข สมดั ง พระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระบรมป ตุ ล าธิ ร าช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ผูพระราชทานพระราชอํานาจ
ในการปกครองแผนดินใหแกปวงชนชาวไทย ความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได มีสืบทอดมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน แมธรรมนู ญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ก็ไดประกาศเจตนารมณเชนนั้นไว และไดมอบใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
เมื่อรางเสร็จแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญเปนสามวาระตามบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง สภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดลงมติใหรับรางไวพิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลวนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาตอไปในวาระที่สองและที่สาม
การพิจารณาทุกขั้นตอนไดยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช
ที่พระราชทานพระราชอํานาจการปกครองแผนดินใหแกปวงชนชาวไทย ประกอบกับเจตนารมณ
และความศรัทธาของประชาชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนหลักการ ทั้งได
สดับตรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและกลุมบุคคลตางๆ และศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ก อ นๆ แล ว คั ด เลื อ กบทบั ญ ญั ติ ที่ เ ห็ น ว า เหมาะสมมาใช ใ นการเรี ย บเรี ย งบทบั ญ ญั ติ ใ น
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทยในการธํารงรักษาไวซึ่งเอก
ราชและความมั่นคงของชาติ การพิทักษรักษาศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปน
ประมุขและเปนมิ่งขวัญของปวงชน การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การยืนยันยอมรับและพิทักษรักษาสิทธิและเสรีภาพของ
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ชนชาวไทย และการรวมกันสรางความเปนธรรม ความเจริญ ความผาสุกรมเย็นใหเกิดแกประชาชน
ทั่วหนากัน
เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญอยางรอบคอบประกอบกับ
สถานการณของประเทศแลว ไดลงมติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สืบไป
เมื่อไดทรงพระราชวิจารณรางรัฐธรรมนูญโดยถี่ถวนทั่วกระบวนความแลว ทรง
พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไวใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันที่จะปฏิบัติ
ตาม และพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย
กับทั้งอํานาจอธิปไตยที่มาจากปวงชน เปนบอเกิดและนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล
อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แกอาณาประชาราษฎรทั่วรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธาน
ปรารถนาจงทุกประการ เทอญ
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน
ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใดยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๕ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใดมี ข อ ความขั ด หรื อ แย ง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
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หมวด ๒
พระมหากษัตริย

มาตรา ๖ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใด
จะละเมิดมิได
ผูใดกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๘ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๐ พระมหากษั ต ริ ย ท รงเลื อ กและแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น ประธาน
องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคน ประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้ง
ปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๑ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ดี การใหองคมนตรีพนจากตําแหนงก็ดี
ใหเห็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให ป ระธานรั ฐ สภาเป น ผู ล งนามสนองพระบรมราชโองการแต ง ตั้ ง ประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรี
อื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๒ องคมนตรี ต อ งไม เ ป น ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
สมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ
มาตรา ๑๓ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ข า พระพุ ท ธเจ า (ชื่ อ ผู ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย ป ฏิ ญ าณว า ข า พระพุ ท ธเจ า จะ
จงรั ก ภัก ดีต อ พระมหากษัตริย และจะปฏิบั ติห น าที่ ด ว ยความซื่อสั ตยสุจ ริต เพื่อ ประโยชนข อง
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
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มาตรา ๑๔ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๕ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษพน
จากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดว ยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๖ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งที่
สมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให
ความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๘ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บั ญญัติไวใ น
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ชั่วคราว
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็ดี
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว
มาตรา ๑๙ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

๒๘๗

มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎ
มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช
๒๔๖๗ เปน พระราชอํา นาจของพระมหากษั ตริ ย โ ดยเฉพาะ เมื่ อมี พ ระราชดํ า ริ ป ระการใด ให
องคมนตรีจัดรางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อมีพระราชวินิจ ฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรี
ดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปน
กฎหมายได
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรง
แตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แลว
ให ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ ง ให ป ระธานรั ฐ สภาทราบและใหป ระธานรั ฐ สภาเรี ย กประชุ มรั ฐ สภาเพื่ อ
รับทราบและใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป
แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง และเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา ๒๐
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระ
ราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้น
ทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่ง หรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๒ ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท หรือองคผูสืบ
ราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๐ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็ จราชการแทนพระองคนั้น ๆ
แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระ
รัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย

๒๘๘

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ ไว และเปนผูส ําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราว
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือ
ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม
มาใชบังคับ
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือมีแตปฏิบัติ
หนาที่ไมได ใหองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แลวแตกรณี
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๔ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
มาตรา ๒๖ บุคคลยอมมีสิทธิทางการเมือง
การใชสิทธิทางการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๒๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม
เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือทําใหเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอื่น

๒๘๙

มาตรา ๒๘ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายทีใ่ ช
อยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนัก
กวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
มาตรา ๒๙ ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวาในกรณีใดๆ จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูยากไรไมสามารถจัดหา
ทนายความสํ า หรั บ ตนเองได บุ ค คลดั ง กล า วย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ การช ว ยเหลื อ จากรั ฐ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๒ บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หากปรากฏตามคํา
พิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด ยอม
มีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทนและไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๓ การเกณฑ แ รงงานจะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตาม
บทบั ญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่ อประโยชน ใ นการป องปด ภั ย พิบั ติ ส าธารณะอัน มีมาเปน การ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยู
ในภาวะการรบหรื อ การสงคราม หรื อ ในระหว า งเวลาที่ มี ป ระกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น หรื อ
ประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติสุข การเข า ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยิน ยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจค น
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

๒๙๐

มาตรา ๓๖ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร
หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใช
คาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหาย
ในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูก
เวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคา
ทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศหรือ
ชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นๆ ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือของเอกชน รัฐจะกระทํามิได
มาตรา ๓๘
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เมื่อไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถานศึกษา
มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนซึ่งจะ

๒๙๑

ใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา ๔๐ บุ ค คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น เป น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ
สหกรณ หรือหมูคณะอื่น
การรวมกัน การจัดตั้งหรือเงื่อนไขของการจัดตั้ง การดําเนินกิจการและการเลิกของ
สมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ หรือหมูคณะอื่น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๔๑ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพื่อดําเนิน
กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การรวมกัน การจัดตั้ง การดําเนินกิจการและการเลิกของพรรคการเมืองยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
พรรคการเมื อ งต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี แ สดงทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และต อ งแสดงโดย
เปดเผยซึ่งที่มาของรายไดและการใชจาย ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรื อการเปด เผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมี ติ ด ต อถึ งกัน รวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู
ภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได
มาตรา ๔๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศหรือชื่อเสียง และความเปนอยู
สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ

๒๙๒

มาตรา ๔๖ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ อ งหน ว ยราชการซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คลให รั บ ผิ ด
เนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๗ บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ และขาราชการอื่น พนักงานสวนทองถิ่น
และพนักงานองคการของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวน
แตที่จํากัดในกฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ยอมไดรับความคุมครอง
การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของรั ฐ หรื อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ การคุ ม ครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือการขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน
มาตรา ๔๙ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ในทางที่เปน
ปฏิปกษตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มิได
หมวด ๔
หนาที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๕๐ บุ ค คลมี ห น า ที่ รั ก ษาไว ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๕๑ บุคคลมีหนาที่ที่จะใชสิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต
มาตรา ๕๒ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ
มาตรา ๕๓ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔ บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา ๕๕ บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๖ บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๙๓

มาตรา ๕๗ บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๕๘ บุ ค คลมี ห น า ที่ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มตามที่
กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๕
แนวนโยบายแหงรัฐ

มาตรา ๕๙ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโนบายของรัฐ และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ
มาตรา ๖๐ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และบูรณ
ภาพแหงอาณาเขต
มาตรา ๖๑ รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ และ
ผลประโยชนแหงชาติ
กําลังทหารพึงใชเพื่อการรบหรือการสงครามและการปองปรามมิใหเกิดสงคราม
เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อปราบหรือปองปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ และเพื่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๖๒ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบรอย
เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน และในการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข
มาตรา ๖๓ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาคใน
การปฏิบัติตอกัน
มาตรา ๖๔ รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ
ขจัดขั้นตอนที่ไมจําเปน และกําหนดขอบเขตการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐใหชัดเจน และพึง
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปองกันและปราบปรามการเลือกปฏิบัติหรือการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความยุติธรรมแก
ประชาชนและใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว

๒๙๔

มาตรา ๖๖ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการของประเทศ และพึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมทุกระดับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะ สถานศึกษาทั้งปวงยอม
อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลา
เรียนและโดยทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาอบรมขั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดใหสถานศึกษาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ
ภายในขอบเขตตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐพึงชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสใหไดรับทุนและปจจัยตางๆ ในการศึกษา
อบรมและการฝกอาชีพ
มาตรา ๖๗ รัฐพึงสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆ และพึง
สงเสริมและเรงรัดใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๖๘ รัฐพึงรักษา สงเสริมและพัฒนาความเสมอภาคของชายและหญิง
มาตรา ๖๙ รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพลเมืองของชาติโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม และ
จริยธรรม
มาตรา ๗๐ รัฐพึงสงเสริมประชาชนใหเขาใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๗๑ รั ฐ พึ ง ส ง เสริ ม ให มี ก ารกระจายอํ า นาจทางการคลั ง แก ท อ งถิ่ น ให
ทองถิ่นมีความสามารถในการจัดเก็บรายได และการบริหารรายได เพื่อประโยชนในการใหบริการที่
ดีแกประชาชน
มาตรา ๗๒ รัฐพึงรักษาและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๗๓ รัฐพึงสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และนันทนาการ
มาตรา ๗๔ รัฐพึงบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งทดแทน และพึงปองกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใชดินและน้ําใหเหมาะสม
มาตรา ๗๕ รัฐพึงดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิตของ
บุคคลใหสูงขึ้น
มาตรา ๗๖ รัฐพึงดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิในที่ดินอยางทั่วถึงเพื่อประกอบเกษตรกรรมโดยการปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดินหรือวิธีอื่น

๒๙๕

รั ฐ พึ ง จั ด หาและดู แ ลการใช น้ํ า ของเกษตรกรให มี เ พี ย งพอและเหมาะสมแก
เกษตรกรรม
รัฐพึงสงเสริมคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิต การ
เก็บรักษาและการจําหนายผลผลิต เพื่อใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม และพึงสงเสริมให
เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชนดังกลาวโดยจัดตั้งเปนสหกรณหรือวิธีอื่น
มาตรา ๗๗ รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ
รัฐไมพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนธุรกิจหรือเปนการแขงขันกับเอกชน เวน
แตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีการสาธารณูปโภค
รัฐพึงวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่มิได
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งนี้ ไมวาการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม
มาตรา ๗๘ รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการ
มาตรา ๗๙ รัฐพึงสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประเทศชาติ
หรือในการชวยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม หรือเนื่องจากสาธารณภัย
มาตรา ๘๐ รัฐพึงจัดใหมีการสังคมสงเคราะห สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมี
สวนรวมในการสังคมสงเคราะห
มาตรา ๘๑ รั ฐ พึ ง ช ว ยเหลื อ และสงเคราะห ผู สู ง อายุ แ ละผู พิ ก ารให มี สุ ข ภาพ
กําลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อสามารถดํารงตนอยูไดตามสมควร
มาตรา ๘๒ รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา และพึงคุมครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงกับจัดระบบแรงงานสัมพันธ รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานให
เปนธรรม
มาตรา ๘๓ รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยทั่วถึงและพึงใหการ
รักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา และพึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะทําได
การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชนโดยไม
คิดมูลคาและทันตอเหตุการณ
มาตรา ๘๔ รัฐ พึงจัด ใหมีแ ผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมที่สอดคล องกั บ แนว
นโยบายแหงรัฐ

๒๙๖

หมวด ๖
รัฐสภา

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๘๕ รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๘๖ ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
รองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไมมีประธานวุฒิสภา หรือประธานวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และดําเนินกิจการ
ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่
ประธานรัฐสภามอบหมาย
มาตรา ๘๗ รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา
มาตรา ๘๘ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาแล ว ให
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจาก
รัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให
ใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๘๙ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดพระมหากษั ต ริ ย ไ ม ท รงเห็ น ชอบด ว ย และ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องทั้ ง สองสภาแล ว ให น ายกรั ฐ มนตรี นํ า ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย

๒๙๗

พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๙๐ บุ ค คลจะเป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรใน
ขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๙๑ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่
ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๗ (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)
แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจง
คําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
มติของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทําการ
หรื อมี พ ฤติก ารณ อัน เป น ความผิ ด ต อ ตํา แหนง หนา ที่ร าชการหรื อมี ลัก ษณะเป น ความผิ ด ต อเจ า
พนักงานในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ หรือเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของ
การเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มี
สิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกเพื่อใหวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยให
สมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพได
มติของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา
มาตรา ๙๓ การออกจากตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงก็ดี ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปใน
หนาที่สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนที่สมาชิกผู
นั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี

๒๙๘

สวนที่ ๒
วุฒิสภา

มาตรา ๙๔ วุ ฒิ ส ภาประกอบด ว ยสมาชิ ก ซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย ท รงแต ง ตั้ ง จาก
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาการหรืออาชีพตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการ
ปกครองแผนดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสัญชาติไทยโดย
การเกิด มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ ไมเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่หรือที่ปรึกษาของพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกตั้ง ไม
เคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ และไมเคยถูกคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑
สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนสองรอยเจ็ดสิบคน
ภายใตบังคับมาตรา ๙๘ ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ ทําใหสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน
ไมถึงสองรอยเจ็ดสิบคน ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนวุฒิสภา
มาตรา ๙๕ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง เมื่อครบสามปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งครั้งแรกตาม
มาตรานี้ใหสมาชิกวุฒิสภาจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามมาตรา ๙๔ วรรคสองออก
จากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพโดยการจับสลากเปนการออก
ตามวาระ และพระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกเทาจํานวนที่ตองออกไปเขาแทนที่ เมื่อครบ
หกปสมาชิกสวนที่เหลือจากการจับสลากตองพนจากตําแหนง และจะมีการแตงตั้งสมาชิกจํานวน
เทาที่ตองออกไปเขามาแทนที่ตอไปทุกสามป
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะทรงแตงตั้งผูที่ออกตามวาระเปน
สมาชิกอีกได
มาตรา ๙๖ สมาชิกวุฒิสภาตองไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแต
กรณีที่ไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาอยูกอนไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๙๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย

๒๙๙

(๓) ลาออก
(๔) เสียสัญชาติไทย
(๕) เป น สมาชิ ก หรื อ เจ า หนา ที่ ห รือ ที่ ปรึ ก ษาของพรรคการเมือ งใด
พรรคการเมืองหนึ่ง
(๖) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกตั้ง
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๑๑)
หรือ (๑๒)
(๘) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๙๖
(๙) วุฒิสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ หรือคณะ ตุลา
การรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิก
ภาพนับแตวันที่วุฒิสภาหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติ
(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบ
วันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๙๘ เมือ่ ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๔ เขา
มาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึง่ เขามาแทนนัน้ ยอมอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตน
แทน
สวนที่ ๓
สภาผูแทนราษฎร

มาตรา ๙๙ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสามรอยหกสิบคน ซึ่ง
ราษฎรเลือกตั้งตามเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๐
ในกรณี ที่ มี เ ห ตุ การณ ใ ด ๆ ทํ า ใ ห ก า ร เ ลื อ ก ตั้ งทั่ ว ไ ป ค รั้ งใ ดมี จํ า น ว น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงสามรอยหกสิบคน ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภา
ผูแทนราษฎร และตองมีการเลือกตั้งจนครบจํานวนสามรอยหกสิบคนภายในเกาสิบวัน และให

๓๐๐

สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรผู ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เข า มานั้ น อยู ใ นตํ า แหน ง ได เ พี ย งเท า อายุ ข องสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๑๐๐ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมีใหคํานวณตาม
เกณฑ จํ า นวนราษฎรต อ สมาชิ ก หนึ่ ง คน โดยเฉลี่ ย จํ า นวนราษฎรทั้ ง ประเทศตามหลั ก ฐานการ
ทะเบียนราษฎร ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามรอยหกสิบคน
จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคหนึ่ง ให
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอ
สมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรทีถ่ งึ
เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตามวรรคสองแลว ถา
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหกสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณ
ตามวรรคสองมากที่สุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่ม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสองใน
ลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามรอยหกสิบคน
มาตรา ๑๐๑ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน ให
ถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน
ใหแบงเขตจังหวัด ออกเปนเขตเลือกตั้งโดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขตละสามคน
ในกรณีที่จะแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่ง ใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละ
สามคนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน
ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสี่คน ใหแบงเขต
เลือกตั้งออกเปนสองเขต เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน
จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละ
เขตใหติดตอกัน และตองจัดอัตราสวนของจํานวนราษฎรกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะ
พึงมีไดในแตละเขตใหใกลเคียงกัน
มาตรา ๑๐๒ ในเขตเลือกตั้งแตละเขต ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีได
ในเขตเลือกตั้งนั้น

๓๐๑

การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๑๐๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาสิบป
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการ
เลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๔ บุคคลผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปน
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา
มาตรา ๑๐๕ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคน
ตางดาว ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีก
ดวย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๖ หรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดียว และ
(๔) มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น
(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) เคยศึ ก ษาเป นเวลาติด ตอกั นไมนอยกวาสองป การศึกษาใน
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

๓๐๒

มาตรา ๑๐๖ ในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองที่สมาชิกจะเปนผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ (๓) ได ตองเปนพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบคน และในแตละเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองดังกลาวสงสมาชิกเขา
สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งมิได
เมื่อพรรคการเมืองใดไดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนตามวรรคหนึ่ง
แลว แมภายหลังจะปรากฏวาจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นไดลดลงไปจนไมครบ
จํานวนไมวาเพราะเหตุใดๆ ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวน
ตามวรรคหนึ่งแลว
มาตรา ๑๐๗ บุคคลผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิ
ใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา
๑๐๔ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๖) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษ
มายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที่
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) เป น ข า ราชการซึ่ ง มี ตํ า แหน ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจํ า นอกจาก
ขาราชการการเมือง
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของราชการสวนทองถิ่น

๓๐๓

(๑๑) เคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๙๒
(๑๒) เคยถูกหรือถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๙๑
ให พ น จากสมาชิ ก ภาพเพราะมี ก รณี ป รากฏหลั ก ฐานน า เชื่ อ ได ว า เป น ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยใชอามิสสินจาง ไมวาโดยวิธีใด เพื่อใหตนไดรับเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๘ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ นอกจากตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น
(๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
บทบัญญัติใน (๒) มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับสัมปทาน
หรือเปนคูสัญญาอยูกอนไดรับเลือกตั้ง
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรรั บ หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมาธิ ก ารของรั ฐ สภาหรื อ สภา
ผูแทนราษฎร หรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมือง
มาตรา ๑๐๙ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๑๑๐ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกาํ หนดเวลาคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๑ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้ง
นั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

๓๐๔

มาตรา ๑๑๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
การยุบสภาผูแทนราษฎร ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน และวันเลือกตั้งนัน้ ตองกําหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
มาตรา ๑๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๕ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒)
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๐๘
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่
ตนเปนสมาชิกมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ให
ถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ
(๘) สภาผู แทนราษฎรมีมติใ หพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒
หรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาด
จากสมาชิกภาพนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติ
(๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง ในกรณีที่ศาลมีคําสั่ง
ยุบเลิกพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นที่มีสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบ
กําหนดหกสิบวันนั้น
(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร

๓๐๕

(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอัน
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มติของพรรคการเมืองตาม (๗) ตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองนั้นทั้งหมด
มาตรา ๑๑๕ เมื่ อ ตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรว า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือนอกจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะ
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลวจากการเลือกตั้งทั่วไป และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๑๑๖ ภายหลั ง ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ข า บริ ห ารราชการแผ น ดิ น แล ว
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎรที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุด
ในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้ง เปนผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาว
ในวรรคหนึ่ง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเชนนี้ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง

๓๐๖

สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง

มาตรา ๑๑๗ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนปวงชน
ชาวไทยและตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๑๑๘ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๑๙ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและ
รองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติ
ของสภา
มาตรา ๑๒๐ ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําทุกสามป
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภา หรือ
มีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
มาตรา ๑๒๑ ประธานวุ ฒิ สภาและประธานสภาผู แ ทนราษฎร มี อํ า นาจหน า ที่
ดําเนินกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธาน
มอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๑๒๒ เมื่ อ ประธานและรองประธานวุ ฒิ ส ภาหรื อ ประธานและรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูใ นที่ประชุม ใหสมาชิก แหงสภานั้นๆ เลือ กตั้งกัน ขึ้นเอง เปน
ประธานในคราวประชุมนั้น

๓๐๗

มาตรา ๑๒๓ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภาก็ ดี การประชุ ม สภาผู แ ทนราษฎรก็ ดี ต อ งมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปน
องคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๔๙ วุฒิสภาหรือสภา
ผูแทนราษฎรจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได
มาตรา ๑๒๔ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวน
แตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒๕ ในที่ประชุมวุฒิสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาว
สมาชิกผูนั้นในทางใดมิได
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมสภาที่มีการ
ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพง
ตอบุคคลอื่น
มาตรา ๑๒๖ เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ยอมคุมครองไปถึงผู
พิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมตามขอบังคับของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร
แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวย
มาตรา ๑๒๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี
การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้ง
ที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สองของรัฐสภา ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผู
กําหนด
ในสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สองของรัฐสภา วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
จะพิจารณาเรื่องอื่ นใดไม ได นอกจากการพิจารณารางพระราชบัญญั ติ หรือการอนุ มัติ พระราช

๓๐๘

กําหนด เวนแตวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา ใหพิจารณาเรื่องอื่นโดยเฉพาะได
มาตรา ๑๒๘ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบวัน
แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาเกาสิบวัน จะกระทําไดแตโดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๒๙ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม
สามั ญ ประจํา ป ครั้ ง แรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ ง ด ว ยพระองค เอง หรื อ จะโปรดเกลาฯ ให
พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได
มาตรา ๑๓๐ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
มาตรา ๑๓๑ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มี
สิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา
ให ป ระธานรั ฐ สภานํ า ความกราบบั ง คมทู ล และลงนามรั บ สนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๑๓๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๑ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม
และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๓ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูต อ งหา
ในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกหรือในกรณีที่จับในขณะ
กระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผูนั้น
เปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได
มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่มีการฟองรองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในคดีอาญาไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุม

๓๐๙

มิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะ
มาประชุมสภา
การพิจารณาที่ศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่ง ยอมเปนอันใชได
มาตรา ๑๓๕ ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณีตองสั่งปลอยทันที ถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม
มาตรา ๑๓๖ ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ
จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนการประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๗๗ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา
มาตรา ๑๓๗ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ จ ะเสนอได ก็ แ ต โ ดยคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ
ไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
การเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกระทําไดเมื่อพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองนั้นไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง
รางพระราชบั ญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติวาดว ย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอน
หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจั ด สรร รั บ รั ก ษา หรื อ จ า ยเงิ น แผ น ดิ น หรื อ การโอน
งบประมาณรายจายของแผนดิน
(๓) การจัดตั้งหนวยงานอันมีผลใหตองมีงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น
(๔) การกูเงิน หรือการค้ําประกันหรือการใชเงินกู
(๕) เงินตรา

๓๑๐

ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎร
เปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๑๓๘ รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและใน
ขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม
และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ ย วด ว ยการเงิ น ให ป ระธานสภาผู แ ทนราษฎรสั่ ง ระงั บ การพิ จ ารณาไว ก อ น และส ง ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรองใหสภา
ผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน
มาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
มาตรา ๑๔๐ ภายใตบั งคั บ มาตรา ๑๔๖ เมื่ อ สภาผู แ ทนราษฎรไดพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๓๙ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายใน
หกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ ซึ่งตองไมเกิน
สามสิ บ วั น กํ า หนดวั น ดั ง กล า วให ห มายถึ ง วั น ในสมั ย ประชุ ม และให เ ริ่ ม นั บ แต วั น ที่ ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาดั ง กล า วในวรรคหนึ่ ง ไม ใ ห นั บ รวมระยะเวลาที่ อ ยู ใ นระหว า งการ
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๓
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรค
หนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
ในการที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน
มาตรา ๑๔๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๖ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
เสร็จแลว

๓๑๑

(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๘๘
(๒) ถ า ไม เ ห็ น ชอบด ว ยกั บ สภาผู แ ทนราษฎร ให ยั บ ยั้ ง ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้น
ไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นวาเปนการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอยและเห็นชอบดวย
กับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘ ถาเปนกรณีอื่นใหแตละสภาตั้งบุคคลที่
เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบ
เปนคณะกรรมาธิการรวมกัน เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกัน
รายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถา
สภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้น
ไวกอน
คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ มา
แถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติไดและเอกสิทธิ์ที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๒ รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ นั้น
สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่
วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๑
(๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๑ (๓) ใน
กรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ให
ถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๘๘
ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภา
ผู แ ทนราษฎรอาจยกร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ขึ้ น พิ จ ารณาใหม ไ ด ทั น ที ในกรณี เ ช น ว า นี้ ถ า สภา
ผูแทนราษฎรลงมติ ยืน ยัน รางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรว มกั นพิจารณาดวยคะแนนเสีย ง
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มากกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องสภาผู แ ทนราษฎรแล ว ให ถื อ ว า ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘
มาตรา ๑๔๓ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติมาตรา
๑๔๑ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยาง
เดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได
ในกรณีที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสง
ใหพิจารณานั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต อ งยั บ ยั้ ง ไว ให ป ระธานวุ ฒิ ส ภาหรื อ ประธานสภาผู แ ทนราษฎรส ง ร า ง
พระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่
ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
บรรดารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบ
ดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๔๕ งบประมาณรายจ า ยของแผ น ดิ น ให ทํ า เป น พระราชบั ญ ญั ติ ถ า
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณออกไม ทั น ป ง บประมาณใหม ให ใ ช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
มาตรา ๑๔๖ ร างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภา
ผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่
กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และให
เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา
ในการพิ จารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต อ งใหความเห็น ชอบหรือไมเ ห็นชอบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาโดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ มิได ถา
พนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณี
เชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘
ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม และร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมิได แตอาจแปรญัตติ
ไดในทางลด หรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
มาตรา ๑๔๗ การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวา
ด ว ยงบประมาณรายจ า ย กฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ หรื อ กฎหมายเกี่ ย วด ว ยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้งงบประมาณรายจาย
ชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป
มาตรา ๑๔๘ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔๙ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู
ถามรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งใดเกี่ ย วกั บ งานในหน า ที่ ไ ด แต รั ฐ มนตรี ย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ต อบเมื่ อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน
การตอบกระทูถามตามวรรคหนึ่ง ใหตอบในราชกิจจานุเบกษา เวนแตเปนกระทู
ถามของผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร หรือเปนกระทูถามที่ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา
ผูแทนราษฎร แลวแตกรณี เห็นวาเปนกรณีเรงดวน หรือเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม
หรือจะยังประโยชนใหเกิดแกการบริหารราชการแผนดิน จะกําหนดใหตอบในที่ประชุมแหงสภา
นั้นๆ ก็ได
มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลง
มติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อการเปด อภิปรายทั่ว ไปสิ้ น สุดลง โดยมิใ ชดว ยมติ ใ หผา นระเบีย บวาระเป ด
อภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้ให
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กระทําในวันถัดจากวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
ในกรณี ที่ ม ติไ ม ไ ว ว างใจมีค ะแนนเสี ย งไม ม ากกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนสมาชิ ก
ทั้ง หมดเท า ที่ มี อ ยูข องสภาผู แ ทนราษฎร สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรซึ่ ง เขา ชื่ อ เสนอญั ตติ ข อเป ด
อภิปรายนั้นเปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
มาตรา ๑๕๑ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ในการเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง วุฒิสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๕๒ การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎร และการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา
แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือของจํานวนสมาชิกของ
ทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๑๕๓ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้ง
เปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมี อํานาจเลือ กบุคคลผูเ ปนสมาชิ กหรือมิไ ดเ ปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่วุ ฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร
มอบหมาย หรือกระทํากิจการใดๆ ตามที่สภามอบหมายแลวรายงานตอสภาตามเวลาที่สภากําหนด
คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้อาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือกิจการที่กระทําอยูนั้นได
กิจการที่สภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการกระทําตองเปนกิจการที่อยูใ นอํานาจ
หนาที่ของสภา และตองระบุโดยชัดแจงไวในมติของสภาเปนกรณีๆ ไป
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคล
ผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
การตั้งกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับ
อัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มี
อยูในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางทีย่ งั ไมมีขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๔
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคสี่

๓๑๕

มาตรา ๑๕๔ วุ ฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตราข อบั งคั บการประชุ ม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ องค
ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอ
ญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ
และความเรียบรอยและกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๕๕ ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเห็นวา ขอบังคับแหงสภาที่ตนเปน
สมาชิก หรือขอบังคับของรัฐสภาในเรื่องใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลว ใหแจงไปยังประธาน
แหงสภาที่เปนผูตราขอบังคับนั้นทราบเพื่อดําเนินการตอไป
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม
มาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราช
สันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรั บ ทราบหรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในการสื บ ราชสมบัติ ต าม
มาตรา ๒๑
(๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๘๙
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๘
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๙
(๘) การรางขอบังคับตามมาตรา ๑๕๗
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๕
(๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๖๗

๓๑๖

(๑๑) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗
(๑๒) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
(๑๓) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑
มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมของ
รัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ใหใชขอบังคับของวุฒิสภาโดยอนุโลม
ไปพลางกอน
มาตรา ๑๕๘ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกของ
แตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา
หมวด ๗
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๕๙ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่น
อีกไมเกินสี่สิบแปดคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๐ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อ
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๖๑ รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัตสิ ําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ (๑)
(๒) มีอายุไมตา่ํ กวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๑๑)
หรือ (๑๒)

๓๑๗

(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพน โทษ
มายังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
มาตรา ๑๖๒ รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํามิได เวน
แตเปนขาราชการการเมือง
มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะขัดกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีหรือที่หามไวมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๑๐๘ มิได เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะเปนผูจัดการ
กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือองคการใดๆ ที่ดําเนิน
ธุรกิจเพื่อคากําไรมิไดดวย
มาตรา ๑๖๔ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภาซึ่งตนมิไดเปนสมาชิก แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เอกสิ ท ธิ์ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ ให นํ า มาใช บั ง คั บ โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๖๕ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ
มาตรา ๑๖๖ ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๖๕ และตองรับผิดชอบตอสภา
ผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรใน
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๗ ถ า มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี
เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้
รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๖๘ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๐
(๒) สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๙
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่

๓๑๘

มาตรา ๑๖๙ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๑
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
(๕) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๐
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๖๓
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๗๑
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ มาใชบังคับแกการสิ้นสุด
ของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)
มาตรา ๑๗๐ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสงสัยวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีใด
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๙ (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) หรือไม จะขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็
ได ในกรณีเชนนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ วรรคสามและมาตรา ๙๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา
เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปน
การชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ
แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง มี ผ ลเป น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหง

๓๑๙

กฎหมายที่ มีอยูก อนการแกไ ขเพิ่มเติ ม หรือ ยกเลิก มีผลใชบั งคับต อไปนับแต วัน ที่ก ารไม อนุมั ติ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาวุ ฒิสภาและสภาผู แทนราษฎรอนุ มัติพระราชกํ า หนดนั้น หรื อถ าวุ ฒิ สภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ
ตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎรในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ
มาตรา ๑๗๓ กอนที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใด
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหง
สภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน
แหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับความเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว
กอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาตรา ๑๗๔ ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๗๕ พระมหากษั ต ริ ย ท รงไว ซึ่ ง พระราชอํ า นาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิก
ใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญ ญาใดมีบ ทเปลี่ย นแปลงอาณาเขตไทยหรือ เขตอํา นาจแห งรั ฐ หรื อ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๘๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหขาราชการฝายทหารและฝายพล
เรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทาพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๘๒ ภายใต บังคั บมาตรา ๑๘๑ การกํ า หนดคุ ณ สมบัติ การบรรจุ การ
แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษ และการออกจากราชการของขาราชการให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑๘๓ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองมิได
มาตรา ๑๘๔ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภา

๓๒๑

ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหกําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๘
ศาล

มาตรา ๑๘๖ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา ๑๘๗ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๘๘ การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีที่มี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะ
กระทํามิได
มาตรา ๑๘๙ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได
มาตรา ๑๙๐ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให
เปนไปตามกฎหมาย
มาตรา ๑๙๑ ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองมิได
มาตรา ๑๙๒ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจาก
ตําแหนง
กอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ผูพิพากษาตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําที่คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกําหนด
มาตรา ๑๙๓ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง ตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
กอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
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การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ
มาตรา ๑๙๔ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๑๙๕ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรมกับศาล
อื่น หรือระหวางศาลอื่นดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย
หมวด ๙
การปกครองทองถิ่น

มาตรา ๑๙๖ การจัดการปกครองทองถิ่นตองเปนไปตามหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การควบคุมหรือกํากับดูแลการปกครองทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
มาตรา ๑๙๗ การจั ด ระเบี ย บการปกครองท อ งถิ่ น ให มี ส ภาท อ งถิ่ น และคณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือมีรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๙๘ สมาชิกสภาทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งเปนหลัก การแตงตั้งสมาชิก
จะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองมีจํานวนนอยกวาสมาชิก
ที่มาจากการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๑๙๙ คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหมาจากการเลือกตั้งเปน
หลัก การแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปนตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย

๓๒๓

หมวด ๑๐
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๐๐ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร หรือสาขารัฐศาสตร
อีกหกคนซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งสภาละสามคน
ประธานรัฐสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหตุลาการ
รัฐธรรมนูญโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และอัยการ
สูงสุด
มาตรา ๒๐๑ ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งจะเปน
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น มิได
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งมีวาระ
การดํารงตําแหนงสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญใหม
มาตรา ๒๐๓ นอกจากการพ น จากตํา แหน ง ตามวาระ ตุ ล าการรัฐ ธรรมนู ญซึ่ ง
วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
มาตรา ๒๐๔ ถาตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร
แตงตั้งวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร
แลวแตกรณี แตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญสําหรับตําแหนงที่วางลงภายในสามสิบวัน
กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการ
รัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได

๓๒๔

มาตรา ๒๐๕ เมื่ อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติใ ดได รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาแล ว
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๘
(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดย
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
หรือประธานสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สง
ความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง
ความเห็นเชนวานั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แลวแจงใหประธานวุฒิสภาและ
ประธานสภาผูแทนราษฎรทราบ
ในระหวางที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหรางพระราชบัญญัติ
นั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๒๐๖ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็น
เองหรือคูความโตแยงโดยศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวย
บทบัญญัติมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
นั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพื่อคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ให ใ ช ไ ด ใ นคดี ทั้ ง ปวง แต ไ ม
กระทบกระเทือนคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
มาตรา ๒๐๗ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติ
วากรณีมีปญหาที่จะตองมีความรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี สงเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
มาตรา ๒๐๘ การประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตองมีตุลาการรัฐธรรมนูญมา
ประชุมไมนอยกวาหาคน จึงจะเปนองคประชุม

๓๒๕

มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก เว น แต ที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว เ ป น อย า งอื่ น ใน
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๐๙ คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาดและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑๐ วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
หมวด ๑๑
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต อ งมาจากคณะรั ฐ มนตรี หรื อ จาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรหรือจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวม
เสนอญัตติดังกลาวไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได
(๒) ญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต อ งเสนอเป น ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ข
เพิ่มเติม และใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับ
มาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อ
พนกําหนดนี้แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ส ามขั้ น สุ ด ท า ย ให ใ ช วิ ธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
รัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา

๓๒๖

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๑๒ นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ทําหนาที่รัฐสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติจะเสนอรางพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๓๗ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา
๒๑๑ ตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๔๙ หรือเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐
หรือมาตรา ๑๕๑ มิได
มิใ ห นํ า บทบั ญ ญั ติม าตรา ๙๖ และมาตรา ๑๐๘ มาใช บั ง คั บ แก ส มาชิ ก สภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๑๓ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๓ มาตรา
๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ มาใชบังคับแกสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๒๑๒ ดวยโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๑๔ ใหคณะองคมนตรีที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
นี้ เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๑๕ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ และมาตรา
๑๖๓ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีตามมาตรานี้
เมื่ อ ได มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ แล ว ให
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง แตตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๙๑ มาใชบังคับแกขาราชการ ซึ่งดํารง
ตําแหนงขาราชการการเมืองอยูกอนวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๒๑๖ เมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหบทบัญญัติมาตรา ๗ ของธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง

๓๒๗

สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๗ และใหบทบัญญัติ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยังคงมี
ผลใชบังคับตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๒๑๗ ในวาระเริ่มแรก พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง จํานวนตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง เปนสมาชิกวุฒิสภาในวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘
ใหประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง
ใหสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งมีวาระอยูในตําแหนงสี่ป และในระหวางเวลา
ดังกลาวใหนํามาตรา ๙๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๑๙ ในวาระเริ่มแรกเมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้แลว นอกจากกรณีที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๕๖ การดําเนินการดังตอไปนี้ ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาดวย
(๑) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐
(๒) การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ และ
มาตรา ๑๗๔
ทั้งนี้ โดยใหสมาชิก วุฒิสภามีสิทธิเชนเดียวกับสมาชิก สภาผูแทนราษฎรแต จ ะ
เข า ชื่ อ หรื อ ร ว มเข า ชื่ อ ในการขอเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปตามมาตรา ๑๕๐ ไม ไ ด และคํ า ว า สภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่ระบุไวในมาตรา ๑๕๐ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๗๒ มาตรา
๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔ ใหหมายถึงรัฐสภา
มาตรา ๒๒๐ ในวาระเริ่มแรก ใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแตงตั้ง
ตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๐ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา
ครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๒๑ เมื่อครบกําหนดสี่ปนับแตวันแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๗
แลว ใหบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๗ และมาตรา ๒๑๙ เปนอันยกเลิก
มาตรา ๒๒๒ บรรดาประกาศหรื อ คํ า สั่ ง ของคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
แหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือกฎหมายที่มีผลเปนการแกไข หรือ
เพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความ
สงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ ที่ อ อกใช บั ง คั บ ก อ นวั น ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ คํ า สั่ ง ของ
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นายกรัฐมนตรีหรือประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา
๒๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ทั้งนี้ ไมวาจะมีผลใชบังคับ
ในทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ บรรดาที่ยังมีผลใชบังคับอยูจนถึงวันประกาศใช
รัฐธรรมนู ญนี้ ใหมีผลใช บังคับไดโดยชอบดวยรั ฐธรรมนูญนี้ตอไป และถาประกาศหรือคํ าสั่ ง
ดังกลาวมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติหรือในทางตุลาการ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือ
คําสั่ งดั งกลา วให ต ราเปน พระราชบั ญญั ติ การตราพระราชบัญ ญัติ ต ามมาตรานี้ ไ มมี ผ ลกระทบ
กระเทื อนต อ การปฏิบั ติง านของบุ คคลหรือ คณะบุ ค คลซึ่ง ได ก ระทํ า ไปตามประกาศหรื อคํ าสั่ ง
ดังกลาว และใหบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นไดรับความคุมครอง ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองในทาง
ใดมิได
มาตรา ๒๒๓ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดตองไดรับความยินยอม
หรือเห็นชอบของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร เมื่อการนัน้ ไดรับความยินยอมหรือ
เห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
หรือตามมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือวารัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร
แลวแตกรณี ไดใหความยินยอมหรือเห็นชอบตามกฎหมายนั้นแลว
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อุกฤษ มงคลนาวิน
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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