รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
(ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๑)

อารัมภบท
ผองเราเหล่ าประชาชนของสาธารณรัฐเกาหลี รู้สึกภาคภูมิ ใจในขนบธรรมเนียมและประวั ติศาสตร์
อันยาวนานที่สืบทอดอุดมการณ์ประชาธิปไตยจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๖๒ ซึ่งต่อต้านความอยุติธรรม
และระบบกฎหมายของรัฐบาลเฉพาะกาลที่จัดตั้งขึ้นในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ นับเป็นวันประกาศอิสรภาพ
จากการปกครองของญี่ปุ่น โดยมีภารกิจในการปฏิรูปประชาธิปไตยแห่งมาตุภูมิ และมีความมุ่งมั่นที่จะรวมชาติ
ให้เป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติตามหลักยุติธรรม มนุษยธรรม และหลักภารดรภาพ
และเพื่อทําลายความอยุติธรรมและขนบธรรมเนียมอันเป็นผลเสียต่อสังคมให้สูญสิ้นไป เสริมสร้างระเบียบขั้นพื้นฐาน
ด้านเสรีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นอิสระและความปรองดองเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เพื่อสนองตอบต่ อภาระหน้ าที่แ ละความรั บผิดชอบที่ เอื้ อต่ อสิท ธิ แ ละเสรี ภาพของประชาชนของประเทศ
มุ่ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในประเทศ อั น จะนํ า มาสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของมวลมนุ ษ ยชาติ
และสันติภาพของโลกที่ยั่งยืน และเพื่อให้เสรีภาพ ความสุข ความปลอดภัยของพวกเราและบุตรหลานของพวกเรา
ยั่งยืนตลอดไป พวกเราจึงได้บัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมตามลําดับทั้งหมด ๘ ครั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา และการลงประชามติ
ตามบทบัญญัติ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บทบัญญัติทั่วไป
มาตรา ๑ (๑) สาธารณรัฐเกาหลีเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
(๒) อํานาจอธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นของประชาชน และอํานาจทั้งหมดมาจาก
ประชาชน
มาตรา ๒ (๑) เงื่อนไขในการเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประชาชนที่อาศัยในต่างประเทศตามที่กฎหมายกําหนดไว้
มาตรา ๓ อาณาเขตของสาธารณรัฐเกาหลีประกอบด้วยส่วนที่เป็ นคาบสมุทรเกาหลี และเกาะบริเวณ
ใกล้เคียง

๒
มาตรา ๔ สาธารณรัฐเกาหลีมุ่งมั่นให้เกิดการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว และสนับสนุนการดําเนิน
นโยบายการรวมประเทศตามหลักสันติภาพแบบประชาธิปไตย
มาตรา ๕ (๑) สาธารณรัฐเกาหลีมุ่งที่จะรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ และไม่ยอมรับการทําสงคราม
ทั้งปวง
(๒) กองทัพของประเทศมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัย และ
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ คงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง
มาตรา ๖ (๑) การลงนามในสนธิสัญญา ข้อตกลง สัตยาบัน รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ให้มีผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีผลบังคับใช้เฉกเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศ
(๒) สถานภาพของคนต่ างด้ าวได้ รั บความคุ้ มครองตามที่ กฎหมายระหว่ างประเทศ และ
สนธิสัญญากําหนด
มาตรา ๗ (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแลรับใช้ประชาชนทั้งประเทศและต้องรับผิดชอบต่อประชาชน
(๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในสถานะแห่งความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๘ (๑) การจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถกระทําได้โดยเสรี และระบบหลายพรรคการเมืองได้รับ
ความคุ้มครอง
(๒) วัตถุประสงค์ หน่วยงานภายในและกิจกรรมของพรรคการเมื องต้องเป็ นประชาธิปไตย
และต้องมีหน่วยงานที่จําเป็น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดความคิดเห็นทางการเมือง
(๓) พรรคการเมื อ งย่อ มได้ รั บ การคุ้ม ครองจากรั ฐ ตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมาย และรั ฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือเงินทุนที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการพรรคการเมืองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๔) หากพรรคการเมื อ งใดมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การละเมิ ด ต่ อ หลั ก การ
แห่งประชาธิปไตย รัฐมีอํานาจที่จะยื่นคําร้องขอยุบพรรคการเมืองนั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และพรรคการเมือง
ดังกล่าว จะถูกยุบโดยผ่านการตัดสินพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙ รัฐมุ่งมั่นที่จะสืบทอดและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมของชาติ

๓
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของประชาชน
มาตรา ๑๐ ประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าในฐานะที่เป็นมนุษย์ และมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุข
รัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงจะมีอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
มาตรา ๑๑ (๑) ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันในกฎหมาย และจะได้รับการเลือกปฏิบัติในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวิถีทางวัฒนธรรม เนื่องจากความแตกต่างทางเพศ ศาสนา หรือสังคม มิได้
(๒) จะไม่มีการยอมรับชนชั้นวรรณะพิเศษใดๆ และจะมีชนชั้นวรรณะพิเศษในรูปแบบ
ใดๆ มิได้
(๓) การมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ใดๆ จะมีผลบังคับเฉพาะผู้รับเท่านั้น และจะไม่มีอภิสิทธิ์
ใดๆ ที่เกิดจากการได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์นั้น
มาตรา ๑๒ (๑) ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพทางร่างกาย บุคคลใดจะถูกจับกุม คุมขัง ยึด สืบค้น หรือ
สอบสวนมิได้ เว้นแต่ที่เป็นไปโดยกฎหมายกําหนด บุคคลใดจะถูกลงโทษ หรือถูกจํากัดการคุ้มครองการป้องกัน
หรือบังคับใช้แรงงานมิได้ เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย หรือเป็นไปตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ประชาชนทุกคนจะได้รับการทารุณกรรม หรือถูกบังคับในการให้ปากคําอันจะเป็น
ผลเสียต่อตนเองในคดีอาญาไม่ได้
(๓) ในกรณีที่จะดําเนินการจับกุม คุมขัง ยึด หรือสืบค้น จะต้องแสดงหมายศาลที่ออกโดย
ผู้พิพากษา ด้วยการยื่นขอสืบค้นตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้มีความผิดทางอาญา
หรือต้องโทษในคดีอาญาที่มีโทษจําคุก ๓ ปีขึ้นไป และเป็นกังวลว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรืออาจทําลายหลักฐาน
ความผิด สามารถยื่นขอหมายศาลในภายหลังได้
(๔) บุ ค คลใดๆที่ ถู ก จั บ กุ ม หรื อ ถู ก ควบคุ ม ตั ว มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
ทนายความโดยพลั น แต่ ห ากผู้ ต้ อ งหาคดี อ าญาไม่ ส ามารถหาทนายความได้ ด้ ว ยตนเอง รั ฐ จะต้ อ งจั ด หา
ทนายความให้ตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) บุคคลใดที่ถูกจับกุม หรือถูกควบคุมตัว โดยไม่แจ้งสาเหตุของการจับกุมหรือไม่แจ้งสิทธิ
ที่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากทนายความมิได้ และจะต้องแจ้งเวลาและสถานที่ที่ถูกจับกุม หรือคุมขังให้แก่
ครอบครัวของผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังตามที่กฎหมายกําหนดโดยพลัน
(๖) บุคคลใดที่ถูกจับกุม หรือถูกคุมขังมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการดําเนินการจับกุม หรือคุมขัง
(๗) กรณีที่มีการใช้ความรุนแรง การทารุณกรรมทางเพศ การข่มขู่ หรือการหลอกลวง
เพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ หรือในกรณีที่คําสารภาพของผู้ต้องหาเป็นเพียงหลักฐานของผู้ต้องหาในการพิจารณาคดี
คําสารภาพนั้น จะนํามาใช้เป็นหลักฐานของความผิดหรือเป็นหลักฐานให้ผู้ต้องหาได้รับการลงโทษมิได้

๔
มาตรา ๑๓ (๑) ประชาชนทุกคนจะต้องไม่ถูกดําเนินคดีสําหรับการกระทําที่ไม่เป็นความผิดทางอาญา
ตามกฎหมายกําหนด และจะได้รับโทษในความผิดเดียวกันมิได้
(๒) ประชาชนทุกคนจะต้องไม่ถูกจํากัดสิทธิทางการเมือง หรือจะต้องไม่ถูกลิดรอนสิทธิ
ในทรัพย์สินผ่านการบัญญัติกฎหมายที่มีผลบังคับย้อนหลัง
(๓) ประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลโดยมิชอบ อันเนื่องมาจากการกระทําของญาติพี่น้อง
ที่ไม่ใช่การกระทําของตนเองมิได้
มาตรา ๑๔ ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการอยู่อาศัย และมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
มาตรา ๑๕ ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๖ ประชาชนทุกคนจะถูกละเมิดเสรีภาพในการอยู่อาศัยมิได้ เว้นแต่กรณีที่จะทําการเข้ายึด
หรือตรวจค้นที่พักอาศัยจําต้องแสดงหมายศาลในการยื่นขอการตรวจค้น
มาตรา ๑๗ ประชาชนทุกคนจะต้องไม่ถูกละเมิดเสรีภาพและความเป็นส่วนตัว
มาตรา ๑๘ ประชาชนทุกคนจะต้องไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร
มาตรา ๑๙ ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพทางความคิด
มาตรา ๒๐ (๑) ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
(๒) ไม่มีศาสนาประจําชาติ และศาสนากับการเมืองต้องแยกออกจากกัน
มาตรา ๒๑ (๑) ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการพูด ติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพในการรวมตัว และ
การเข้าร่วมเป็นสมาคม
(๒) การอนุญาตหรือการเซ็นเซอร์การพูด หรือในสื่อต่างๆ และการอนุญาตให้รวมตัวกัน
และเข้าร่วมเป็นสมาคมจะไม่ได้รับการยอมรับ
(๓) มาตรฐานของสิ่ งอํ านวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการกระจายเสียง และ
รายละเอียดที่จําเป็น เพื่อให้แน่ใจถึงอํานาจหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๔) คําพูด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ใด จะละเมิดสิทธิและชื่อเสียงของผู้อื่น หรือคุณธรรมพื้นฐาน
ของสังคมหรือจริยธรรมทางสังคมมิได้ หากคําพูดหรือสื่อสิ่งพิมพ์ใดเกิดการละเมิดสิทธิ และชื่อเสียงของผู้อื่น
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

๕
มาตรา ๒๒ (๑) ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการเรียนรู้และศึกษาศิลปะ
(๒) สิทธิของนักประพันธ์ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ และศิลปินจะได้รับความคุ้มครอง
โดยกฎหมาย
มาตรา ๒๓ (๑) สิทธิในทรัพย์สินของประชาชนทุกคนจะได้รับการรับรอง รายละเอียดและข้อจํากัด
ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๒) การใช้สิทธิในทรัพย์สินจะต้องสอดคล้องกับสวัสดิภาพของประชาชน
(๓) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การใช้หรือการจํากัดสิทธิในทรัพย์สิน เนื่องมาจากความจําเป็น
ของประชาชน และค่าชดเชยในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีดังกล่าวจะต้องมีการจ่าย
ค่าชดเชยให้เหมาะสม
มาตรา ๒๔ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดไว้
มาตรา ๒๕ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการรับราชการตามที่กฎหมายกําหนดไว้
มาตรา ๒๖ (๑) ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด
(๒) รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการร้องเรียนนั้น
มาตรา ๒๗ (๑) ประชาชนทุก คนมี สิท ธิที่ จ ะได้ รับ การพิ จ ารณาคดี ต ามกฎหมาย โดยผู้ พิพ ากษา
มีอํานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๒) บุคคลที่มิได้รับราชการทหาร หรือเป็นลูกจ้างของหน่วยราชการทหารไม่ต้องได้รับการ
พิจารณาคดีในศาลทหารภายใต้เขตอาณาบริเวณของสาธารณรัฐเกาหลี เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการก่ออาชญากรรม
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลความลับทางการทหารที่สําคัญ ทหารยาม การเฝ้ายาม การจําหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นพิษ เป็นเชลยศึก และในกรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึก
(๓) ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ผู้ต้องหาในคดีอาญา
มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยอย่างไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ผู้ต้องหาในคดีอาญาจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกระทั่งจะมีการตัดสิน
ว่ามีความผิดอย่างชัดเจน
(๕) ผู้เสียหายในคดีอาญาสามารถให้ปากคําในชั้นศาลตามที่กฎหมายกําหนดได้

๖
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาผู้ซึ่งถูกคุมขังอยู่แล้ว ได้รับการยกฟ้อง หรือ
ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาสามารถเรียกร้อง
ค่าชดเชยเป็นจํานวนที่เหมาะสมต่อรัฐได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๒๙ (๑) บุ คคลที่ได้รับความเสี ยหายจากการปฏิ บัติหน้ าที่โดยมิชอบของข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐ หรือจากองค์กรของรัฐได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินดังกล่าวด้วย
(๒) ในกรณีที่เป็นทหาร บุคคลที่ทํางานในหน่วยราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ หรืออื่นๆ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการทําสงคราม การฝึกซ้อม การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
บุคคลนั้ นจะไม่ ได้ รั บสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องค่ าเสี ยหายต่อรัฐ หรื อต่อองค์ กรของรัฐเนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ รัฐกระทํ า
อันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่จะมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๓๐ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายจนถึ ง แก่ชี วิ ต หรื อ ความเสี ย หายทางร่า งกาย เนื่ อ งจาก
การกระทําความผิดทางอาญาของผู้อื่น สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๓๑ (๑) ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล
(๒) ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการให้บุตรหลานในการปกครองได้รับการศึกษาอย่างน้อยที่สุด
ในระดับชั้นประถมศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) การศึกษาภาคบังคับไม่เสียค่าใช้จ่าย
(๔) ความเป็นอิสระ เทคนิค ความเป็นกลางทางการเมืองของการศึกษา และความเป็นอิสระ
ของมหาวิทยาลัยจะได้รับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
(๕) รัฐต้องให้การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๖) ระบบการศึกษาที่รวมถึงการศึกษาในสถาบันการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการบริหารจัดการ การเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรทางการศึกษาได้กําหนดไว้
ในกฎหมาย
มาตรา ๓๒ (๑) ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการทํางาน รัฐจะต้องมุ่งในการสนับสนุนการจ้างแรงงาน
และมุ่งในการรับประกันค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางสังคมและเศรษฐกิจ และจะต้องบังคับใช้
ระบบค่าแรงขั้นต่ําภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการทํางาน รัฐได้กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการทางประชาธิปไตยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๓) มาตรฐานของเงื่อนไขในการทํางานให้กําหนดโดยกฎหมายเพื่อรับรองศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์

๗
(๔) แรงงานผู้หญิงได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ และจะต้องไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมทั้งในเรื่องของการจ้างงาน ค่าแรง และเงื่อนไขของการทํางาน
(๕) แรงงานที่เป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
(๖) ครอบครัวของผู้มีคุณูปการของชาติ ทหารทุพพลภาพ และทหารและตํารวจที่เสียชีวิต
ในสงครามพึงได้รับโอกาสในการทํางานก่อน ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๓๓ (๑) แรงงานมีสิทธิในการเข้าร่วมกลุ่ม และมีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน สิทธิในการ
จัดระเบียบอย่างอิสระเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขในการทํางานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่กําหนดในกฎหมายเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกลุ่ม และ
มีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน สิทธิในการจัดระเบียบอย่างอิสระ
(๓) สิทธิในการเข้าร่วมกลุ่มของแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาดินแดนตามที่
กฎหมายกําหนดจะถูกจํากัด หรือได้รับการปฏิเสธในการเข้าร่วมกลุ่มภายใต้เงื่อนไขตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๓๔ (๑) ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการใช้ชีวิตที่สมกับความเป็นมนุษย์
(๒) รัฐมีหน้าที่ในการมุ่งสนับสนุนความมั่นคงแห่งสังคม และสวัสดิการทางสังคม
(๓) รัฐพึงพยายามส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิสตรี
(๔) รัฐมีหน้าที่ในการดําเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการของผู้สูงอายุ และเยาวชน
(๕) บุคคลที่ไม่อาจเลี้ยงชีพได้อันเนื่องมาจากการเป็นผู้พิการทางร่างกาย มีโรคภัยไข้เจ็บ
หรือความสูงวัยย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๖) รัฐมุ่งที่จะป้องกันภัยพิบัติ และคุ้มครองประชาชนจากภัยอันตราย
มาตรา ๓๕ (๑) ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาพที่ดีและสามารถดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี
รัฐและประชาชนจะต้องพยายามรักษาสิ่งแวดล้อม
(๒) รายละเอียดและการดําเนินการตามสิทธิทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) รัฐมุ่งให้ประชาชนทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีผ่านนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย
มาตรา ๓๖ (๑) ชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวจะต้องถูกสร้างขึ้นและดํารงอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
และความเสมอภาคทางเพศของแต่ละคน และรัฐจะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
(๒) รัฐต้องมุ่งที่จะคุ้มครองความเป็นมารดา
(๓) สุขภาพของประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
มาตรา ๓๗ (๑) สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจะต้องไม่ถูกละเลยด้วยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้
(๒) สิทธิเสรีภาพและของพลเมืองสามารถถูกจํากัดได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในกรณี
ที่จําเป็น ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของรัฐการคงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติของรัฐและสวัสดิการของประชาชน และถึงแม้ว่า
เสรีภาพและสิทธิของพลเมืองจะถูกจํากัด แต่เสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องไม่ถูกละเมิด

๘
มาตรา ๓๘ ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการชําระภาษีภายใต้กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๙ (๑) ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติจะต้องไม่ได้รับการดูแลที่ไม่เป็นธรรม
หมวด ๓
รัฐสภา
มาตรา ๔๐ อํานาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา
มาตรา ๔๑ (๑) รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนโดยทั่วไปโดยตรง
โดยเสมอภาค โดยไม่เปิดเผยของประชาชน
(๒) จํานวนสมาชิกรัฐสภาได้กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยมีจํานวน ๒๐๐ คน ขึ้นไป
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง และแบบ
ระบบสัดส่วนให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๔๒ สมาชิกรัฐสภาจะอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี
มาตรา ๔๓ สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ในระหว่างที่อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๔๔ (๑) ในระหว่างสมัยประชุม สมาชิกรัฐสภาจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัว โดยปราศจาก
ความยินยอมของรัฐสภา เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้า
(๒) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวก่อนเปิดสมัยประชุม สมาชิกรัฐสภาผู้นั้น
จะต้องได้รับการปล่อยตัวในระหว่างสมัยประชุมตามการร้องขอของรัฐสภา เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๔๕ เมื่ออยู่นอกเขตรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
ตามหน้าที่ หรือการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการที่กระทําภายในรัฐสภา
มาตรา ๔๖ (๑) สมาชิกรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) สมาชิกรัฐสภาต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้สอดคล้องตามหลักมโนธรรม
(๓) สมาชิกรัฐสภาจะต้องไม่กระทําการโดยใช้ตําแหน่ง สิทธิ และแสวงหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สิน หรือในตําแหน่งโดยมิชอบ หรือการช่วยให้ผู้อื่นได้มาซึ่งผลประโยชน์ในแบบเดียวกัน โดยอาศัย
วิธีการทําสัญญากับหรือการควบคุมรัฐ องค์กรภาครัฐหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ

๙
มาตรา ๔๗ (๑) การประชุมรัฐสภาสมัยสามัญถูกจัดให้มีขึ้นปีละ ๑ ครั้ง ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะมีขึ้นตามการร้องขอของประธานาธิบดี หรือสมาชิกรัฐสภาจํานวน ๑ ใน ๔ ขึ้นไป
ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด
(๒) สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยๆ หนึ่ง มีกําหนดเวลา ๑๐๐ วัน และสมัยประชุมวิสามัญ
มีกําหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
(๓) หากประธานาธิบดีเรียกร้องให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ จะต้องระบุช่วงเวลาในการประชุม
และเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจน
มาตรา ๔๘ รัฐสภาเลือกประธานรัฐสภาได้ จํานวน ๑ คน และรองประธานรัฐสภา จํานวน ๒ คน
มาตรา ๔๙ ในกรณี ที่ น อกเหนื อ จากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายที่ มิ ไ ด้ กํ า หนดไว้
ให้รัฐสภาผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่ง และข้อเสนอนั้นเป็นอันตกไป หากมีคะแนนเสียง
จํานวนเท่ากัน
มาตรา ๕๐ (๑) การประชุ มรั ฐสภาเป็ นการประชุ มแบบเปิ ดเผย เว้ นแต่ ใ นกรณี ที่ จํ านวนสมาชิ ก
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ลงมติ เ ห็ น ชอบมี ค ะแนนเสี ย งเกิ น ครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ ในกรณี ที่ ป ระธานรั ฐ สภาเห็ น ว่ า จํ า เป็ น
เพื่อความปลอดภัยของประเทศ การประชุมนั้นจะไม่สามารถดําเนินการแบบเปิดเผยได้
(๒) ในส่วนของการเผยแพร่รายละเอียดของการประชุมที่ไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๕๑ ร่างกฎหมาย หรือข้อเสนออื่นที่ได้รับการเสนอไปยังรัฐสภาจะไม่ถูกเพิกถอน ด้วยเหตุผลว่า
ร่างกฎหมายหรือข้อเสนอนั้นไม่สามารถลงมติในระหว่างสมัยประชุม เว้นแต่ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหน่ง
ของสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลง
มาตรา ๕๒ สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลสามารถเสนอร่างกฎหมายได้
มาตรา ๕๓ (๑) ร่างกฎหมายที่ผ่านการลงมติจากรัฐสภาจะถูกส่งไปยังรัฐบาล และประธานาธิบดี
จะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน
(๒) ในกรณี ที่ มี ผู้ คั ด ค้ า นร่ า งกฎหมาย ประธานาธิ บ ดี จ ะตี ก ลั บ ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า ว
พร้อมแนบหนังสือแสดงการคัดค้านร่างกฎหมายไปยังรัฐสภา ภายในระยะที่กําหนดไว้ใน (๑) และร้องขอให้
ทําการพิจารณาใหม่อีกครั้ง และจะดําเนินการแบบเดียวกันนี้ในระหว่างปิดสมัยประชุมด้วยเช่นกัน
(๓) ประธานาธิบดีไม่สามารถแก้ไขร่างกฎหมาย แล้วร้องขอให้ทําการพิจารณาร่างกฎหมาย
นั้นใหม่อีกครั้งได้

๑๐
(๔) รัฐสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายใหม่อีกครั้งในกรณีที่มีการร้อง โดยรัฐสภาต้องผ่านความ
เห็นชอบให้มีการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และการผ่าน
ร่างกฎหมายด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
(๕) ในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่ประกาศใช้กฎหมาย หรือไม่ร้องขอรัฐสภาให้ทําการพิจารณา
ร่างกฎหมายใหม่ภายในเวลาตาม (๑) ร่างกฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์
(๖) ประธานาธิบดีต้องประกาศใช้กฎหมายที่ได้รับการรับรองตาม (๑) และ (๕) โดยไม่ชักช้า
และหากประธานาธิบดีไม่ประกาศใช้กฎหมายภายในห้าวันภายหลังจากที่ร่างกฎหมายนั้นได้รับการรับรอง
เป็นกฎหมายแล้วตาม (๕) หรือภายหลังที่ร่างกฎหมายนั้นถูกตีกลับไปยังรัฐบาลตาม (๔) ประธานรัฐสภา
จะประกาศใช้กฎหมายนั้นเอง
(๗) กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ๒๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ
มาตรา ๕๔ (๑) รัฐสภาทําหน้าที่พิจารณาและกําหนดร่างงบประมาณของประเทศ
(๒) รัฐบาลจะจัดทําร่างงบประมาณประจําปีงบประมาณ และนําเสนอให้รัฐสภาภายใน ๙๐ วัน
ก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ รัฐสภาต้องผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน ก่อนเริ่ม ปีงบประมาณใหม่
(๓) ในกรณีที่ไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ได้ รัฐบาลจะต้อง
จัดสรรงบประมาณของปีที่ผ่านมาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ จนกว่ารัฐสภา
จะผ่านร่างงบประมาณ
๑. การรั ก ษาและการดํ าเนินการของหน่วยงานและสิ่งอํ านวยความสะดวกที่ จัดตั้งไว้
โดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๒. การดําเนินการเบิกจ่ายตามกฎหมาย
๓. ความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๕๕ (๑) ในกรณีที่จะต้องทําการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
รัฐบาลจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในการระบุช่วงเวลารายจ่ายผูกพัน
(๒) เงินทุนสํารองจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาทั้งหมด การเบิกจ่ายเงินทุนสํารอง
จะต้องได้รับการอนุมัติในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยต่อไป
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที่ รั ฐ บาลจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขงบประมาณเพิ่ ม เติ ม รั ฐ บาลจะต้ อ งจั ด ทํ า
ร่างงบประมาณเพิ่มเติมแล้วเสนอต่อรัฐสภา
มาตรา ๕๗ รัฐสภาจะเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย หรือสร้างรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณ
ที่รัฐบาลเสนอโดยมิได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไม่ได้

๑๑
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ รัฐ บาลมีแ ผนที่จะออกพัน ธบั ตรรั ฐบาล หรือลงนามในสั ญ ญาที่จะก่ อ ให้รั ฐ
เกิดภาระผูกพันทางการเงินนอกงบประมาณ รัฐบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
มาตรา ๕๙ ประเภทและอัตราของภาษีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๖๐ (๑) รัฐสภามีสิทธิในการให้ความเห็นชอบในการลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญา
เกี่ยวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือความมั่นคงร่วมกัน สนธิสัญญาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญ
สนธิสัญญาทางไมตรี การค้า และการเดินเรือ สนธิสัญญาเกี่ยวกับข้อจํากัดทางอํานาจอธิปไตย สนธิสัญญาสันติภาพ
สนธิ สั ญ ญาซึ่ ง จะเป็ น ภาระผู ก พั น ทางการเงิ น ที่สํ า คั ญ ทั้ งต่ อ รั ฐ และประชาชน หรื อ สนธิ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ
การบัญญัติกฎหมาย
(๒) รัฐสภามีสิทธิในการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การจัดส่งกองกําลังทหาร
ไปยังต่างประเทศ หรือการประจํากองกําลังต่างชาติในอาณาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลี
มาตรา ๖๑ (๑) รั ฐสภาสามารถตรวจสอบการบริ หารประเทศ หรื อพิ จารณาสื บสวนเกี่ ยวกั บการ
บริหารประเทศในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และสามารถร้องขอให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเรียกพบพยาน
และสามารถร้องขอคําให้การของพยาน หรือการให้ความเห็นได้
(๒) กระบวนการ และขั้ นตอนที่จําเป็นอื่ นๆ เกี่ยวกั บการตรวจสอบ และการสื บสวน
การบริหารประเทศให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๖๒ (๑) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะรัฐบาลสามารถเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา หรือการประชุม
คณะกรรมาธิการ และรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศ หรือแสดงความเห็นและตอบข้อซักถามได้
(๒) ในกรณีที่รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภามีข้อซักถาม นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐบาลจะต้องเข้าร่วมประชุมรัฐสภา และตอบข้อซักถาม ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีได้รับการ
ร้องขอให้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาและตอบ
ข้อซักถามนั้น
มาตรา ๖๓ (๑) รัฐสภาสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
ออกจากตําแหน่งได้
(๒) การเสนอถอดถอนตาม (๑) จะต้องถูกเสนอด้วยจํานวนสมาชิกหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมด
และจะต้องมีสมาชิกรัฐสภาเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดให้ความเห็นชอบ

๑๒
มาตรา ๖๔ (๑) รัฐสภากําหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและกฎระเบียบภายในที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย
(๒) รัฐสภาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และลงโทษสมาชิกได้
(๓) หากต้องการถอดถอนสมาชิกรัฐสภาออกจากตําแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกรัฐสภาจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด
(๔) ในส่วนของการดําเนินการตาม (๒) และ (๓) ไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้
มาตรา ๖๕ (๑) ในกรณีที่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติกระทําการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในการปฏิบัติงาน รัฐสภาสามารถลงมติ
เพื่อดําเนินการถอดถอนออกจากตําแหน่งได้
(๒) การดําเนินการถอดถอนใน (๑) จะทําได้ต่อเมื่อมีสมาชิกจํานวน ๑ ใน ๓ ยื่นเสนอถอดถอน
และสมาชิกรัฐสภาจํานวนเกินครึ่งหนึ่งต้องลงมติเห็นชอบให้ทําการถอดถอน ในส่วนของการยื่นถอดถอน
ประธานาธิบดีออกจากตําแหน่ง จะต้องมีสมาชิกรัฐสภาจํานวนเกินกึ่งหนึ่งยื่นเสนอถอดถอน และสมาชิก
รัฐสภาจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดลงมติเห็นชอบให้ถอดถอน
(๓) บุคคลผู้ที่ได้รับการลงมติให้ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง การใช้อํานาจในตําแหน่ง
ของบุคคลผู้นั้นจะหยุดชะงักลงจนกว่าการยื่นถอดถอนจะได้รับการพิพากษาตัดสิน
(๔) การพิจารณาถอดถอนจะไม่ขยายผลไปมากกว่าการตัดสินให้พ้นจากตําแหน่ง แต่จะ
ไม่ได้รับการยกเว้นให้ได้รับความผิดทางแพ่งและทางอาญา
หมวด ๔
ส่วนที่ ๑ ประธานาธิบดี
มาตรา ๖๖ (๑) ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นผู้แทนของรัฐในการติดต่อกับต่างประเทศ
(๒) ประธานาธิบดี มีหน้าที่พิทักษ์เอกราช บูรณภาพแห่งดินแดนและการสืบเนื่องของรัฐ
และของรัฐธรรมนูญ
(๓) ประธานาธิบดีทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อรวมมาตุภูมิโดยสันติวิธี
(๔) อํานาจบริหารมีประธานาธิบดีเป็นผู้นํารัฐบาล
มาตรา ๖๗ (๑) ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
อย่างมีความเท่าเทียม และเป็นการลงคะแนนแบบลับ
(๒) การเลือกตั้งใน (๑) ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน จํานวน ๒ คนขึ้นไป ให้ที่ประชุม
รัฐสภาลงมติเลือกโดยต้องมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และต้องเป็น
การประชุมแบบเปิดเผย ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี

๑๓
(๓) กรณีที่มีผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเพียงคนเดียว จําเป็นต้องได้รับคะแนนเสียง
มากว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
และต้องมีอายุเกินกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป นับจากวันเลือกตั้ง
(๕) เรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๖๘ (๑) เมื่อวาระการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีจะสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี
คนต่อไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน ของระยะเวลาภายใน ๗๐ วัน ก่อนสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง
(๒) เมื่อตําแหน่งประธานาธิบดีว่างลงหรือประธานาธิบดีเสียชีวิตลงหรือถูกศาลพิพากษา
จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ภายใน ๖๐ วัน
มาตรา ๖๙ ก่อนเข้ารับตําแหน่ง ประธานาธิบดีสาบานตนด้วยถ้อยคําว่า “ข้าพเจ้าขอสาบานตน
ต่อหน้าประชาชนว่ า ข้าพเจ้ าจะปฏิ บัติหน้าที่ของประธานาธิบดีด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต ตามบทบั ญ ญัติ
ในรัฐธรรมนูญ พิทักษ์รัฐ พยายามส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ส่งเสริมผลประโยชน์และเสรีภาพประชาชน
และร่วมมาตุภูมิโดยสันติวิธี
มาตรา ๗๐ ประธานาธิบดี มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๕ ปี เพียงหนึ่งสมัยเท่านั้น
มาตรา ๗๑ เมื่อตําแหน่งประธานาธิบดีว่างลงหรือประธานาธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีตามลําดับตําแหน่งที่กําหนดไว้ในกฎหมายเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งประธานาธิบดี
มาตรา ๗๒ ประธานาธิ บ ดี อาจเสนอนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของรั ฐ อาทิ
การต่างประเทศ การป้องกันประเทศ และการรวมมาตุภูมิ หรือเรื่องอื่นใดหากประธานาธิบดีเห็นเป็นการสมควร
โดยให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
มาตรา ๗๓ ประธานาธิบดี มีอํานาจทําสนธิสัญญา ข้อตกลง และให้สัตยาบัน แต่งตั้ง รับมอบ และ
ส่งผู้แทนทางการทูต หรือประกาศสงคราม
มาตรา ๗๔ (๑) ประธานาธิ บ ดี เป็ น ผู้ บั ญ ชาการสู ง สุ ด ของกองทั พ แห่ ง รั ฐ ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๒) การกําหนดและการจัดตั้งกองทัพแห่งรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรา ๗๕ ประธานาธิบดี มีอํานาจตรากฤษฎีกาของประธานาธิบดีใ นเรื่ องที่ อยู่ภายใต้ ขอบเขต
ที่กฎหมายกําหนดไว้ และเป็นเรื่องที่จําเป็นในการรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๑๔
มาตรา ๗๖ (๑) ในกรณีที่เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรงภายในหรือภายนอกประเทศ หรือวิกฤตการณ์
ทางการเงิน การคลัง หรือเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์สาธารณะ
ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและไม่อาจรอคอยเวลาเพื่อนําเรื่อง
เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณาได้ ประธานาธิบดีมีอํานาจที่จะดําเนินมาตรการฉุกเฉินที่จําเป็นทั้งปวงในการ
จัดการเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หรือเรื่องอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วนนั้น
(๒) ในกรณีที่เกิดภาวะสงครามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ และ
ไม่สามารถเปิดประชุมรัฐสภาได้ ประธานาธิบดีมีอํานาจที่จะดําเนินมาตรการฉุกเฉินได้
(๓) เมื่อได้มีการดําเนินการไปตาม (๑) และ (๒) ให้รายงานเรื่องนั้นต่อรัฐสภา โดยมิชักช้า
และรัฐสภาต้องผ่านความเห็นชอบ
(๔) ถ้ารัฐสภาไม่ผ่านความเห็นชอบของการดําเนินการ (๓) ให้ประธานาธิบดียุติการดําเนิน
มาตรการฉุกเฉินนั้นทันที เมื่อเหตุที่ทําให้ต้องใช้มาตรการฉุกเฉินนั้นหมดสิ้นไป
(๕) ประธานาธิบดี ต้องประกาศเหตุแห่งการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยมิชักช้า
มาตรา ๗๗ (๑) ในยามสงคราม เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินที่มีลักษณะเดียวกันและมีความจําเป็น
ต้องใช้กําลังทหาร หรือมีความจําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ
ประธานาธิบดีมีอํานาจที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) ภาวะฉุกเฉินอาจเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึก
(๓) เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ใช้อํานาจกระทําการได้ตามที่กฎหมายกําหนด
ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการเสนอข่าว เสรีภาพในการพิมพ์ เสรีภาพในการประชุม เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
หรือสามารถใช้มาตรการพิเศษเกี่ยวกับสิทธิ อํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการได้
(๔) เมื่อได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ประธานาธิบดีต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบโดยมิชักช้า
(๕) หากที่ประชุมรัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ให้ยกเลิก
การประกาศภาวะฉุกเฉินนั้น ประธานาธิบดีต้องประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินนั้นโดยมิชักช้า
มาตรา ๗๘ ประธานาธิบดี มีอํานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายกําหนด
มาตรา ๗๙ (๑) ประธานาธิบดี มีอํานาจอภัยโทษทั้งการปล่อยตัว ลดโทษ หรือคืนสิทธิที่สูญเสียไป
อันเนื่องมาจากคําพิพากษาของศาลตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) การนิรโทษกรรมต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๓) วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการให้อภัยโทษ ลดโทษ และคืนสิทธิที่สูญเสียไปนั้น ให้กําหนด
ไว้ในกฎหมาย

๑๕
มาตรา ๘๐ ประธานาธิบดี เป็นผู้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์และเครื่องหมายแห่งเกียรติยศตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
มาตรา ๘๑ ประธานาธิบดี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา หรือส่งสาส์นไปยัง
รัฐสภาได้
มาตรา ๘๒ การบริหารงานภาครัฐของประธานาธิบดีตามกฎหมาย จําต้องทําเป็นหนังสือและนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงนามรับรอง ในกิจการทหารให้ถือปฏิบัติด้วยวิธีการเช่นเดียวกัน
มาตรา ๘๓ ประธานาธิบดี ไม่สามารถดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปนี้ ในขณะเดียวกันได้ เช่น นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีและหัวหน้าองค์กรของรัฐ เป็นต้น ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
มาตรา ๘๔ ประธานาธิบดี จะถูกฟ้องร้องในคดีอาญาในระหว่างดํารงตําแหน่งมิได้ เว้นแต่ได้กระทํา
ความผิดฐานกบฏหรือขายชาติ
มาตรา ๘๕ อดีตประธานาธิบดี คงไว้ซึ่งสถานะแห่งความเคารพตามที่กฎหมายกําหนด
ส่วนที่ ๒ ฝ่ายบริหาร
ตอน ๑ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
มาตรา ๘๖ (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา
(๒) นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานาธิบดี และควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ตามคําสั่งของประธานาธิบดี
(๓) การแต่งตั้งทหารเป็นนายกรัฐมนตรีจะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นทหาร
ประจําการแล้ว
มาตรา ๘๗ (๑) ประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐมนตรีตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีมีหน้าที่ช่วยเหลือประธานาธิบดีในการบริหารงานของรัฐ และในฐานะรัฐมนตรี
ในคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่พิจารณาการบริหารงานของรัฐ
(๓) นายกรัฐมนตรีอาจเสนอแนะให้ประธานาธิบดีถอดถอนรัฐมนตรีให้พ้นจากตําแหน่งได้
(๔) การแต่งตั้งทหารเป็นรัฐมนตรีจะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นทหารประจําการแล้ว

๑๖
ตอน ๒ คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘๘ (๑) คณะรัฐมนตรีทําหน้าที่พิจารณานโยบายอันสําคัญที่อยู่ในขอบเขตอํานาจฝ่ายบริหาร
(๒) คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น ซึ่งต้องมี
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๓๐ คน
(๓) ประธานาธิบดี เป็นประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน
มาตรา ๘๙ คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่พิจารณากิจการ ต่อไปนี้
๑. แผนงานหลักเกี่ยวกับกิจการของรัฐ และนโยบายทั่วไปของรัฐบาล
๒. การประกาศสงคราม การลงนามในสนธิ สั ญ ญาสัน ติ ภ าพ และเรื่อ งอื่ น ใดที่ สํ า คั ญ
เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
๓. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ญัตติในการออกเสียงประชามติ ร่างสนธิสัญญา ร่างกฎหมาย
และร่างกฤษฎีกาของประธานาธิบดี
๔. ร่า งงบประมาณ รายงานการเงิ น ของประเทศ แผนงานหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินของรัฐ สนธิสัญญาที่ผูกพันด้านการเงินของรัฐ และเรื่องอื่นใดที่สําคัญเกี่ยวข้องกับการเงิน
๕. การประกาศและการยกเลิกมาตรการฉุกเฉินของประธานาธิบดี
๖. กิจการทหารที่สําคัญ
๗. การร้องขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
๘. การให้เครื่องอิสริยาภรณ์
๙. การให้อภัยโทษ การลดโทษ และการคืนสิทธิ
๑๐. เรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
๑๑. แผนงานที่เกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจ หรือการกําหนดอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล
๑๒. การประมวลผลงานและการวิเคราะห์ผลงานของการบริหารประเทศ
๑๓. การกําหนดและประสานนโยบายสําคัญของแต่ละกระทรวง
๑๔. การดําเนินการเพื่อยุบพรรคการเมือง
๑๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีผู้เสนอหรือมีหน่วยงานอื่น
ส่งมายังรัฐบาล
๑๖. การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารทั้งสามเหล่าทัพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและผู้จัดการรัฐวิสาหกิจตามที่กฎหมาย
กําหนด
๑๗. เรื่องอื่นใดที่ได้เสนอต่อประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

๑๗
มาตรา ๙๐ (๑) ให้จัดตั้งคณะมนตรีแห่งชาติขึ้น เพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีในเรื่อง
ที่มีความสําคัญของการบริหารประเทศ
(๒) ประธานคณะมนตรี คือ อดีตประธานาธิบดี กรณีไม่มีอดีตประธานาธิบดี ให้ประธานาธิบดี
คนปัจจุบันทําหน้าที่ประธาน
(๓) การจัดหน่วยงาน ขอบเขตของอํานาจหน้าที่ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับคณะมนตรีแห่งชาติ
ให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๙๑ (๑) ให้จัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้น เพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดี
ในการกําหนดนโยบายต่างประเทศ นโยบายการทหาร และนโยบายภายในประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
(๒) ประธานาธิบดี เป็นประธานที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๓) การจัดหน่วยงาน ขอบเขตของอํานาจหน้าที่ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๗๒ (๑) ให้จัดตั้งสภารวมมาตุภูมิตามหลักสันติภาพแบบประชาธิปไตยขึ้นมา เพื่อทําหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีในการกําหนดนโยบายการรวมมาตุภูมิอย่างสันติวิธี
(๒) การจัดหน่วยงาน ขอบเขตของอํานาจหน้าที่ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสภารวมมาตุภูมิ
ตามหลักสันติภาพแบบประชาธิปไตยให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๙๓ (๑) ให้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมา เพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดี
ในการกําหนดนโยบายสําคัญ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๒) การจัดหน่วยงาน ขอบเขตของอํานาจหน้าที่ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ให้กําหนดไวในกฎหมาย
ตอน ๓ กระทรวง
มาตรา ๙๔ ประธานาธิบดี เป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๙๕ นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีอํานาจหน้าที่ออกประกาศของนายกรัฐมนตรี
หรือกฎกระทรวงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนได้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
มาตรา ๙๖ การจัดตั้ง การจัดหน่วยงานและขอบเขตอัตราอํานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงให้กําหนด
ไว้ในกฎหมาย

๑๘
ตอน ๔ คณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๙๗ ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินขึ้นภายใต้อํานาจของประธานาธิบดี เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปีของรัฐ บัญชีการจ่ายเงินของรัฐและของหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด และตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
มาตรา ๙๘ (๑) คณะกรรมการตรวจการแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน
๑๑ คน รวมประธานกรรมการด้วย
(๒) ประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ ๒ วาระ
(๓) ประธานาธิบดี เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจการแผ่นดิน ตามคําแนะนําของประธาน
มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ ๒ วาระ
มาตรา ๙๙ คณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปี
และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานาธิบดีและรัฐสภาในปีถัดไป
มาตรา ๑๐๐ การจัดหน่วยงาน ขอบเขตอํ านาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจการแผ่ นดิ น และ
คุณสมบัติของกรรมการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายต้องดําเนินการตรวจสอบ และเรื่องอื่นใดที่จําเป็นให้กําหนด
ไว้ในกฎหมาย
หมวด ๕
ศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๐๑ (๑) ศาลที่ประกอบด้วยผู้พิพากษาเป็นผู้ใช้อํานาจตุลาการ
(๒) ศาลประกอบด้วย ศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของรัฐและศาลอื่นในระดับต่างๆ
(๓) ให้กําหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๑๐๒ (๑) ให้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นในศาลฎีกา
(๒) ให้มีผู้พิพากษาในศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลอื่น ตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) การจัดหน่วยงานในศาลฎีกาและศาลอื่นให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๑๐๓ ผู้พิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาตามมโนธรรมของตน และตาม
รัฐธรรมนูญกับกฎหมาย

๑๙
มาตรา ๑๐๔ (๑) ประธานศาลฎีกา ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๒) ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ตามคําแนะนําของประธาน
ศาลฎีกา โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๓) ผู้พิพากษาศาลฎีกา จะได้รับการคัดเลือก โดยประธานศาลฎีกาโดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้พิพากษาศาลฎีกา
มาตรา ๑๐๕ (๑) ประธานศาลฎีกา มีวาระอยู่ในตําแหน่งได้ ๖ ปี เพียงหนึ่งสมัย
(๒) ผู้พิพากษาศาลฎีกา มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๖ ปี และสามารถรับตําแหน่งต่อได้
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) ผู้พิพากษาในศาลอื่น มีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ ๑๐ ปี และสามารถรับตําแหน่งต่อได้
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) การเกษียณอายุราชการของผู้พิพากษาให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๑๐๖ (๑) การถอดถอนผู้พิพากษา พักงานหรือลดเงินเดือน หรือต้องรับโทษอย่างอื่นมิสามารถ
กระทําได้ เว้นแต่ได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําผิดทางอาญา หรือเป็นการกระทําผิดวินัย
(๒) ในกรณีที่ผู้พิพากษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลทางจิตใจหรือร่างกายก็ตาม
ให้ผู้พิพากษานั้นพ้นจากตําแหน่งได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๑๐๗ (๑) ในการพิจารณาคดี หากมีกรณีว่ากฎหมายขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น
ศาลขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดได้ และศาลต้องตัดสินตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
(๒) กรณีที่คําตัดสินของศาลมีการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวกับคําประกาศ ข้อระเบียบราชการหรือการลงโทษ ให้ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาตัดสินและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
(๓) การตัดสินคดีทางปกครองเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามที่กฎหมายกําหนด
โดยยึดตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา ๑๐๘ ศาลฎี ก ามี อํา นาจกํ า หนดกระบวนการพิ จ ารณาและวิ ธีก ารพิ จ ารณาคดี ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับของศาลตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๐๙ การพิจารณาคดีและคําพิพากษาของศาลจะต้องกระทําโดยเปิดเผย การพิจารณาคดีลับ
สามารถกระทําได้ในกรณีที่การพิจารณาคดีนั้นอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
หรืออาจเป็นอันตรายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

๒๐
มาตรา ๑๑๐ (๑) ให้จัดตั้งศาลทหารขึ้นในฐานะเป็นศาลพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับทหาร
(๒) ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาคดีฎีกาของศาลทหาร และถือว่าคําพิพากษาเป็นที่สุด
(๓) การจัดตั้งหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ และคุณสมบัติของผู้พิพากษาให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๔) เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้เบ็ดเสร็จ
ในศาลเดียว ในคดีที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่กลาโหม พลเรือน กระทําผิดทางอาญา คดีที่เกี่ยวกับการจารกรรม
ความลับทางทหาร ความผิดทางอาญาใดตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการยืนยาม ด่านตรวจ การจัดหาอาหาร
ที่มีอันตรายและเชลยศึก
หมวด ๖
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๑ (๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหน้าที่พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การพิพากษาชี้ขาดประเด็นกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามการร้องขอ
ของศาลยุติธรรม
๒. การพิพากษาเพื่อถอดถอน
๓. การพิจารณาตัดสินยุบพรรคการเมือง
๔. การพิจารณาตัดสินความขัดแย้งระหว่างองค์กรของรัฐกับองค์กรของรัฐ ระหว่างองค์กรของรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีจํานวน ๙ คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี
(๓) การแต่งตั้งผู้พิพากษาตาม (๒) ให้เลือกมาจากที่ประชุมรัฐสภา จํานวน ๓ คน และให้
ประธานศาลฎีกาเป็นผู้แต่งตั้ง จํานวน ๓ คน
(๔) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมรัฐสภา
มาตรา ๑๑๒ (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ ๖ ปี และสามารถ
ดํารงตําแหน่งได้อีกตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีความเกี่ยวข้อง
ทางการเมือง
(๓) การถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตําแหน่ง มิสามารถกระทําได้ เว้นแต่
ได้กระทําความผิดที่เกี่ยวกับคดีอาญา

๒๑
มาตรา ๑๑๓ (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๖ เสียง
ในการพิพากษาตัดสินคดีหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ การถอดถอนออก
จากตําแหน่ง การยุบพรรคการเมือง และการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
(๒) ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจกําหนดขอบเขตของการพิพากษาตัดสิ น กฎ ระเบียบ
สําหรับการจัดการและกฎเกณฑ์ภายในของสํานักงานได้
(๓) การจั ด หน่ ว ยงาน การบริ ห ารงานและเรื่ อ งอื่ น ใดที่ จํ า เป็ น ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
หมวด ๗
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๔ (๑) ให้จัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง การลงประชามติ
ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และกิจการที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
จํานวน ๓ คน เลือกมาจากที่ประชุมรัฐสภา จํานวน ๓ คน และได้รับการแต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกา จํานวน
๓ คน และให้เลือกประธานขึ้นมาจากกรรมการในคณะ
(๓) กรรมการการเลือกตั้งมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ ๖ ปี
(๔) กรรมการการเลือกตั้งจะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง และไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง
(๕) การถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งให้พ้นจากตําแหน่งมิสามารถกระทําได้ เว้นแต่
ได้กระทําความผิดที่เกี่ยวกับคดีอาญา
(๖) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดขอบเขตการจัดการเลือกตั้ง การจัดการ
ลงประชามติ การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการพรรคการเมือง กฎระเบียบสําหรับการจัดการและกฎเกณฑ์
ภายในของสํานักงานได้
(๗) คณะกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละระดับสามารถจัดหน่วยงาน การบริหารงานและ
เรื่องอื่นใดที่จําเป็นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๑๕ (๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละระดับมีอํานาจมอบหมายหรือสั่งการให้องค์กรของ
ฝ่ายบริหารดําเนินการจัดทํารายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ใช้สิทธิออกเสียง
ประชามติ หรือให้ดําเนินการอย่างอื่นที่มีความจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๒) องค์กรฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายตาม (๑) จะต้องดําเนินการตามคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๑๖ (๑) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กําหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละระดับ และต้องให้หลักประกันของโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่สามารถเรียกเก็บจากพรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กําหนดไว้ในกฎหมาย

๒๒
หมวด ๘
การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๑๑๗ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สวัสดิการของประชาชนในท้องถิ่น การจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น และการบัญญัติกฎข้อบังคับหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการปกครองในท้องถิ่นภายในขอบเขตของกฎหมาย
(๒) รูปแบบและประเภทของการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
มาตรา ๑๑๘ (๑) ให้มีสภาท้องถิ่นที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) การกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น การกําหนด
วิธีการคัดเลือกประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่และเรื่องอื่นที่สําคัญ
ให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
หมวด ๙
เศรษฐกิจ
มาตรา ๑๑๙ (๑) ระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี มีรากฐานอยู่บนหลักแห่งการเคารพเสรีภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ในกิจการทางเศรษฐกิจของธุรกิจและของส่วนบุคคล
(๒) รั ฐ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติ อ ย่ า งสมดุ ล และการ
กระจายรายได้อย่างมีเสถียรภาพและเป็นธรรม การป้องกันการใช้อํานาจทางเศรษฐกิจอย่างเกินขอบเขต
และการครอบครองตลาด การกําหนดกฎเกณฑ์และมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจตามหลักแห่งความเป็น
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอย่างมีเอกภาพระหว่างผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๑๒๐ (๑) การออกใบอนุญาตให้ทําการสํารวจ ขุดค้นหรือพัฒนา ทรัพยากรธรณีและทรัพยากรทางทะเล
พลังน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สามารถกระทําได้ในระยะเวลาที่กําหนด
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) รัฐมีหน้าที่คุ้มครองที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และจัดให้มีแผนการพัฒนา และ
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทั้งหลายอย่างสมดุล
มาตรา ๑๒๑ (๑) รัฐมีหน้าที่จัดการให้มีการใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การเช่าพื้นที่ทางการเกษตรมิสามารถกระทําได้
(๒) การจั ด การควบคุ ม และการเช่า พื้ นที่ ท างการเกษตรให้ ก ระทํ า ได้ ใ นกรณี จํ า เป็ น
เพื่อให้เกิดการใช้สอยพื้นที่ทางการเกษตรที่ชอบด้วยเหตุผลและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตามที่กฎหมาย
กําหนด

๒๓
มาตรา ๑๒๒ รัฐมีอํานาจหน้าที่จัดให้มีการใช้สอย การพัฒนาและการอนุรักษ์ของพื้นที่ในประเทศ
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อให้บังเกิดผลแก่ประชาชนทั้งปวงและหลักการพื้นฐานแห่งการดํารงชีวิต
มาตรา ๑๒๓ (๑) รัฐมีอํานาจหน้าที่ จัดตั้ง ดําเนินการ หรือเรื่องอื่นใดที่จําเป็นในการพัฒนาและ
สนับสนุนสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง เพื่อการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งการทําเกษตรกรรมและการประมง
(๒) รัฐมีหน้าที่บํารุงรักษาพื้นที่เศรษฐกิจของชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างเสมอภาคของพื้นที่นั้น
(๓) รัฐมีหน้าที่ปกป้อง และบํารุงรักษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๔) รั ฐ มี ห น้ า ที่ ป กป้ อ งผลประโยชน์ ข องเกษตรกรและชาวประมงด้ ว ยการกํ า หนด
มาตรการทั้งหลาย เพื่อความเป็นเสถียรภาพของราคาและแก้ไขปรับปรุงดุลบัญชีเดินสะพัดและความสมดุลของ
อุปสงค์ อุปทาน ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(๕) รัฐมีหน้าที่บํารุงรักษาเกษตรกร ชาวประมง และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บนหลักการพึ่งพาตนเอง และให้หลักประกันของกิจการและการพัฒนาอย่างเสรีภาพ
มาตรา ๑๒๔ รัฐมีหน้าที่ให้หลักประกันในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และชี้นําพฤติกรรมการบริโภคอย่างสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๒๕ รัฐพึงสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และบัญญัติกฎหมายและประสานงานการค้า
ต่างประเทศด้วย
มาตรา ๑๒๖ จะมีการโอนธุรกิจของเอกชนไปเป็นของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจมิได้ และรัฐจะเข้าควบคุม
การบริหารงานธุรกิจเอกชนมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีที่กําหนดไว้ในกฎหมายเพื่อความจําเป็นในการป้องกันประเทศ
และเศรษฐกิจของชาติ
มาตรา ๑๒๗ (๑) รัฐมีหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
และทรัพยากรมนุษย์
(๒) รัฐต้องสร้างระบบความเป็นมาตรฐานของชาติ
(๓) ประธานาธิบดีมีอํานาจจัดตั้งองค์กรที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตาม (๑)
หมวด ๑๐
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๘ (๑) ญั ตติ แ ก้ ไขรั ฐ ธรรมนูญ จะเสนอได้โ ดยผ่ า นความเห็นชอบจากที่ ประชุม รัฐ สภา
ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือโดยประธานาธิบดี
(๒) การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงวาระ
การดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีให้มีผลบังคับใช้ในสมัยประธานาธิบดีคนถัดไป

๒๔
มาตรา ๑๒๙ ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประธานาธิบดี ต้องประกาศให้ประชาชนทราบ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
มาตรา ๑๓๐ (๑) รัฐสภาต้องผ่านความเห็นชอบญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้มีการประกาศญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น และต้องผ่านความเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
(๒) ให้มีการทําประชามติ ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ที่ได้
ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และต้องมีจํานวนผู้ใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และ
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ใช้สิทธิทั้งหมด
(๓) ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านการเห็นด้วยของการทําประชามติตาม (๒)
ให้บรรจุไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และประธานาธิบดีต้องประกาศให้มีผลบังคับใช้

D: สมใจ, นิศาพร – ผู้แปล/งานแปลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี/กัลยา พิมพ์/25 ส.ค. 58/แก้ไข 9 ต.ค. 58

