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รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
 

 

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร 
ตราเวຌ  ณ  วันทีไ  ๒  มษายน  พุทธศักราช  ๎๑๒์ 

ป็นปทีไ  ๎  ฿นรัชกาลปัจจุบัน 

ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนกาลป็นอดีตภาค  ๎๑๒์  พรรษา  ปัจจุบันสมัย  จันทรคตินิยม   
กุกกุฏสมพัตสร  จิตรมาส  ชุณหปักษ์  ทสมีดิถี  สุริยคติกาล  มษายนมาส  ฉัฏฐสุรทิน  ครุวาร  ดยกาลบริฉท   

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอม 
฿หຌประกาศวา  นายกรัฐมนตรีเดຌนําความกราบบังคมทูลวา  นับตพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกกลຌาจຌาอยูหัว  เดຌทรงพระกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรสยาม  
พทุธศักราช  ๎๐๓๑  ป็นตຌนมา  การปกครองของประทศเทยเดຌดํารงจตนารมณ์ยึดมัไน฿นระบอบประชาธิปเตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขตอนืไองมาดยตลอด  มຌเดຌมีการยกลิก  กຌเขพิไมติม  ละประกาศ฿ชຌ
รัฐธรรมนูญพืไอจัดระบียบการปกครอง฿หຌหมาะสมหลายครัๅง  ตการปกครองกใมิเดຌมีสถียรภาพหรือ
ราบรืไนรียบรຌอยพราะยังคงประสบปัญหาละขຌอขัดยຌงตาง โ  บางครัๅงป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญทีไหา
ทางออกเมเดຌ  หตุสวนหนึไงกิดจากการทีไมีผูຌเมนําพาหรือเมนับถือยํากรงกฎกณฑ์การปกครองบຌานมือง  
ทุจริตฉຌอฉลหรือบิดบือนอํานาจ  หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประทศชาติละประชาชน  

จนทํา฿หຌการบังคับ฿ชຌกฎหมายเมป็นผล  ซึไงจําตຌองปງองกันละกຌเขดຌวยการปฏิรูปการศึกษาละการบังคับ฿ชຌ
กฎหมาย  ละสริมสรຌางความขຌมขใงของระบบคุณธรรมละจริยธรรม  ตหตุอีกสวนหนึไงกิดจากกฎกณฑ์
การมืองการปกครองทีไยังเมหมาะสมกสภาวการณ์บຌานมืองละกาลสมัย  ฿หຌความสําคัญกรูปบบ
ละวิธกีารยิไงกวาหลักการพืๅนฐาน฿นระบอบประชาธิปเตยหรือเมอาจนํากฎกณฑ์ทีไมีอยูมา฿ชຌกพฤติกรรม
ของบุคคลละสถานการณ์฿นยามวิกฤติทีไมีรูปบบละวิธีการตกตางเปจากดิม฿หຌเดຌผล 
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รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ํ)  
พทุธศักราช  ๎๑๑๔  จึงเดຌบัญญัติ฿หຌมีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมีหนຌาทีไรางรัฐธรรมนูญพืไอ฿ชຌป็นหลัก
฿นการปกครอง  ละป็นนวทาง฿นการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญละกฎหมายอืไน  ดยเดຌกําหนดกลเก
พืไอจัดระบียบละสรຌางความขຌมขใงกการปกครองประทศขึๅน฿หมดຌวยการจัดครงสรຌางของหนຌาทีไ 
ละอํานาจขององค์กรตาง โ  ตามรัฐธรรมนูญ  ละสัมพันธภาพระหวางฝຆายนิติบัญญัติกับฝຆายบริหาร฿หຌหมาะสม  
การ฿หຌสถาบันศาลละองค์กรอิสระอืไนซึไงมีหนຌาทีไตรวจสอบการ฿ชຌอํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ  สุจริต  ทีไยงธรรมละมีสวน฿นการปງองกันหรือกຌเขวิกฤติของประทศตามความจําป็น 
ละความหมาะสม  การรับรอง  ปกปງอง  ละคุຌมครองสิทธิสรีภาพของปวงชนชาวเทย฿หຌชัดจนละครอบคลุม
อยางกวຌางขวางยิไงขึๅน  ดยถือวาการมีสิทธิสรีภาพป็นหลักการจํากัดตัดสิทธิสรีภาพป็นขຌอยกวຌน   

ตการ฿ชຌสิทธิสรีภาพดังกลาวตຌองอยูภาย฿ตຌกฎกณฑ์พืไอคุຌมครองสวนรวม  การกําหนด฿หຌรัฐมีหนຌาทีไ 
ตอประชาชนชนดียวกับการ฿หຌประชาชนมีหนຌาทีไตอรัฐ  การวางกลเกปງองกัน  ตรวจสอบ  ละขจัดการทุจริต
ละประพฤติมิชอบทีไขຌมงวด  ดใดขาด  พืไอมิ฿หຌผูຌบริหารทีไปราศจากคุณธรรม  จริยธรรม  ละธรรมาภิบาล
ขຌามามีอํานาจ฿นการปกครองบຌานมืองหรือ฿ชຌอํานาจตามอําภอ฿จ  ละการกําหนดมาตรการปງองกัน 
ละบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  ตลอดจนเดຌกําหนดกลเกอืไน โ   

ตามนวทางทีไรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ระบุเวຌ  พืไอ฿ชຌป็นกรอบ
฿นการพัฒนาประทศตามนวนยบายหงรัฐละยุทธศาสตร์ชาติซึไงผูຌขຌามาบริหารประทศตละคณะ 
จะเดຌกําหนดนยบายละวิธีดํานินการทีไหมาะสมตอเป  ทัๅงยังสรຌางกลเก฿นการปฏิรูปประทศ฿นดຌานตาง โ  

ทีไสาํคัญละจําป็นอยางรวมมือรวม฿จกัน  รวมตลอดทัๅงการลดงืไอนเขความขัดยຌงพืไอ฿หຌประทศมีความสงบสุข
บนพืๅนฐานของความรูຌรักสามัคคีปรองดอง  การจะดํานินการ฿นรืไองหลานีๅ฿หຌลุลวงเปเดຌ  จําตຌองอาศัย 
ความรวมมือระหวางประชาชนทุกภาคสวนกับหนวยงานทัๅงหลายของรัฐตามนวทางประชารัฐภาย฿ตຌกฎกณฑ์
ตามหลักการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยละประพณีการปกครองทีไหมาะสมกับสถานการณ์ 
ละลักษณะสังคมเทย  หลักความสุจริต  หลักสิทธิมนุษยชน  ละหลักธรรมาภิบาล  อันจะทํา฿หຌสามารถ
ขับคลืไอนประทศ฿หຌพัฒนาเปขຌางหนຌาเดຌอยางป็นขัๅนตอนจนกิดความมัไนคง  มัไงคัไง  ละยัไงยืน  ทัๅง฿นทาง
การมืองการปกครอง  ศรษฐกิจ  ละสังคมตามระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

฿นการดํานินการดังกลาว  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเดຌสรຌางความรับรูຌความขຌา฿จกประชาชน
฿นหลักการละหตุผลของบทบัญญัติตาง โ  ป็นระยะ โ  ปิดอกาส฿หຌประชาชนขຌาถึงรางรัฐธรรมนูญ 

ละความหมายดยผานทางสืไอตาง โ  อยางกวຌางขวาง  ละ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการพัฒนาสารัตถะของ
รางรัฐธรรมนูญดຌวยการสนอนะขຌอควรกຌเขพิไมติม  มืไอการจัดทํารางรัฐธรรมนูญลຌวสรใจ  กใเดຌผยพร
รางรัฐธรรมนูญละคําอธิบายสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญดยสรุป฿นลักษณะทีไประชาชนสามารถขຌา฿จ
นืๅอหาสําคัญของรางรัฐธรรมนูญเดຌดยสะดวกละป็นการทัไวเป  ละจัด฿หຌมีการออกสียงประชามติ
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พืไอ฿หຌความหในชอบกรางรัฐธรรมนูญทัๅงฉบับ  ฿นการนีๅ  สภานิติบัญญัติหงชาติเดຌมีมติสนอประดใน
พิไมติมอีกประดในหนึไงพืไอ฿หຌมีการออกสียงประชามติ฿นคราวดียวกันดຌวย  การออกสียงประชามติ
ปรากฏผลวา  ประชาชนผูຌมีสิทธิออกสียงประชามติดยคะนนสียงขຌางมากของผูຌมาออกสียงประชามติ
หในชอบกับรางรัฐธรรมนูญละประดในพิไมติมดังกลาว  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงดํานินการกຌเข 
รางรัฐธรรมนูญ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสอดคลຌองกับผลการออกสียงประชามติ฿นประดในพิไมติม  ละเดຌสง฿หຌ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาป็นการชอบดຌวยผลการออกสียงประชามติลຌวหรือเม  ซึไงตอมาศาลรัฐธรรมนูญ 

เดຌวินิจฉัย฿หຌคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติมขຌอความบางสวน  ละคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 

เดຌดํานินการกຌเขตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญลຌว  นายกรัฐมนตรีจึงนํารางรัฐธรรมนูญขึๅนทูลกลຌา
ทูลกระหมอมถวาย  ตอมารัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย (ฉบับชัไวคราว) พุทธศักราช ๎๑๑๓ กຌเข
พิไมติม (ฉบับทีไ ๐) พุทธศักราช ๎๑๒์ บัญญัติ฿หຌนายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานรางรัฐธรรมนูญนัๅน 
คืนมากຌเขพิไมติมฉพาะบางประดในเดຌ มืไอดํานินการลຌวสรใจ นายกรัฐมนตรีจึงนํารางรัฐธรรมนูญนัๅน
ขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายพืไอทรงลงพระปรมาภิเธย ประกาศ฿ชຌป็นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
สืบเป ทรงพระราชดําริวาสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ 

จึงมีพระราชองการดํารัสหนือกลຌาหนือกระหมอม฿หຌตรารัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยฉบับนีๅ
ขึๅนเวຌ ฿หຌ฿ชຌทนรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ซึไงเดຌตราเวຌ   
ณ  วนัทีไ  ๎๎  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ตัๅงตวันประกาศนีๅป็นตຌนเป 

ขอปวงชนชาวเทย  จงมีความสมัครสมสรป็นอกฉันท์ ฿นอันทีไจะปฏิบัติตามละพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยนีๅ  พืไอธํารงคงเวຌซึไงระบอบประชาธิปเตยละอํานาจอธิปเตยของ 
ปวงชนชาวเทย  ละนํามาซึไงความผาสุกสิริสวัสดิ่พิพัฒนชัยมงคล  อนกศุภผลสกลกียรติยศสถาพรก 
อาณาประชาราษฎรทัไวสยามรัฐสีมา  สมดัไงพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ  ทอญ 

หมวด  ํ 

บททัไวเป 
 

 

มาตรา ํ ประทศเทยป็นราชอาณาจกัรอันหนึไงอันดียว  จะบงยกมิเดຌ 
มาตรา ๎ ประทศเทยมีการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงป็นประมุข 
มาตรา ๏ อํานาจอธิปเตยป็นของปวงชนชาวเทย  พระมหากษัตริย์ผูຌทรงป็นประมุข 

ทรง฿ชຌอํานาจนัๅนทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ละศาล  ตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 



หนຌา   ๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  ละหนวยงานของรัฐ  ตຌองปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเป 
ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ละหลักนิติธรรม  พืไอประยชน์สวนรวมของประทศชาติละความผาสุกของ
ประชาชนดยรวม 

มาตรา ๐ ศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์  สิทธิ  สรีภาพ  ละความสมอภาคของบุคคล 
ยอมเดຌรับความคุຌมครอง 

ปวงชนชาวเทยยอมเดຌรับความคุຌมครองตามรัฐธรรมนูญสมอกัน 
มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญป็นกฎหมายสูงสุดของประทศ  บทบัญญัติ฿ดของกฎหมาย  กฎ  

หรือขຌอบังคับ  หรือการกระทํา฿ด  ขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระทํานัๅนป็นอัน฿ชຌบังคับ
มิเดຌ  

มืไอเมมีบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅบังคับกกรณี฿ด  ฿หຌกระทําการนัๅนหรือวินิจฉัยกรณีนัๅน 
เปตามประพณีการปกครองประทศเทย฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

หมวด  ๎ 

พระมหากษัตริย์ 
 

 

มาตรา ๒ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู฿นฐานะอันป็นทีไคารพสักการะ  ผูຌ฿ดจะละมิดมิเดຌ 
ผูຌ฿ดจะกลาวหาหรือฟງองรຌองพระมหากษัตริย์฿นทาง฿ด โ  มิเดຌ 
มาตรา ๓ พระมหากษัตริย์ทรงป็นพุทธมามกะ  ละทรงป็นอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําหนงจอมทัพเทย 
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจทีไจะสถาปนาละถอดถอนฐานันดรศักดิ่  

ละพระราชทานละรียกคืนครืไองราชอิสริยาภรณ์   
มาตรา ํ์ พระมหากษัตริย์ทรงลือกละทรงตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิป็นประธานองคมนตรี

คนหนึไงละองคมนตรีอืไนอีกเมกินสิบปดคนประกอบป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหนຌาทีไถวายความหในตอพระมหากษัตริย์฿นพระราชกรณียกิจทัๅงปวง 

ทีไพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา  ละมีหนຌาทีไอืไนตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ํํ การลือกละตงตัๅงองคมนตรีหรือการ฿หຌองคมนตรีพຌนจากตําหนง  ฿หຌป็นเป
ตามพระราชอัธยาศัย 

฿หຌประธานรัฐสภาป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการตงตัๅงประธานองคมนตรีหรือ 
฿หຌประธานองคมนตรีพຌนจากตําหนง 

฿หຌประธานองคมนตรีป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการตงตัๅงองคมนตรีอืไนหรือ 
฿หຌองคมนตรีอืไนพຌนจากตําหนง 



หนຌา   ๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ํ๎ องคมนตรีตຌองเมป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือดํารงตําหนง
ทางการมืองอืไน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จຌาหนຌาทีไอืไน
ของรัฐ  หรือสมาชิกหรือจຌาหนຌาทีไของพรรคการมือง  หรือขຌาราชการวຌนตการป็นขຌาราชการ฿นพระองค์ 
฿นตําหนงองคมนตรี  ละตຌองเมสดงการฝัก฿ฝຆ฿นพรรคการมือง฿ด โ 

มาตรา ํ๏ กอนขຌารับหนຌาทีไ  องคมนตรีตຌองถวายสัตย์ปฏิญาณตอพระมหากษัตริย์ 
ดຌวยถຌอยคํา  ดังตอเปนีๅ 

“ขຌาพระพุทธจຌา  (ชืไอผูຌปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณวา  ขຌาพระพุทธจຌาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย์  ละจะปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต  พืไอประยชน์ของประทศละประชาชน  
ทัๅงจะรักษาเวຌละปฏิบัติตามซึไงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยทุกประการ” 

มาตรา ํ๐ องคมนตรีพຌนจากตําหนงมืไอตาย  ลาออก  หรือมีพระบรมราชองการ฿หຌพຌนจาก
ตาํหนง 

มาตรา ํ๑ การตงตัๅงละการ฿หຌขຌาราชการ฿นพระองค์พຌนจากตําหนง  ฿หຌป็นเปตาม 
พระราชอัธยาศัย 

การจัดระบียบราชการละการบริหารงานบุคคลของราชการ฿นพระองค์  ฿หຌป็นเปตาม 
พระราชอัธยาศัยตามทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ํ๒ ฿นมืไอพระมหากษัตริย์จะเมประทับอยู฿นราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระเมเดຌดຌวยหตุ฿ดกใตาม  จะทรงตงตัๅงบุคคลคนหนึไงหรือหลายคนป็นคณะขึๅน  ฿หຌป็น
ผูຌสํารใจราชการทนพระองค์หรือเมกใเดຌ  ละ฿นกรณีทีไทรงตงตัๅงผูຌสํารใจราชการทนพระองค์   
฿หຌประธานรัฐสภาป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการ 

มาตรา ํ๓ ฿นกรณีทีไพระมหากษัตริย์มิเดຌทรงตงตัๅงผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ 
ตามมาตรา  ํ๒  หรือ฿นกรณีทีไพระมหากษัตริย์เมสามารถทรงตงตัๅงผูຌสํารใจราชการทนพระองค์พราะ
ยังเมทรงบรรลุนิติภาวะหรือพราะหตุอืไน  ตตอมาคณะองคมนตรีพิจารณาหในวามีความจําป็นสมควร
ตงตัๅงผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ละเมอาจกราบบังคมทูล฿หຌทรงตงตัๅงเดຌทันการ  ฿หຌคณะองคมนตรี
สนอชืไอบุคคลคนหนึไงหรือหลายคนป็นคณะ  ตามลําดับทีไปรดกลຌาปรดกระหมอมกําหนดเวຌกอนลຌว  
฿หຌ ป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์  ลຌวจຌงประธานรัฐสภาพืไอประกาศ฿นพระปรมาภิเธย
พระมหากษัตริย์  ตงตัๅงผูຌนัๅนขึๅนป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ 

มาตรา ํ๔ ฿นระหวางทีไเมมีผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตามมาตรา  ํ๓  ฿หຌประธาน
องคมนตรีป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ป็นการชัไวคราวเปพลางกอน 

฿นกรณีทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ซึไงเดຌรับการตงตัๅงตามมาตรา  ํ๒  หรือมาตรา  ํ๓   

เมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ ฿หຌประธานองคมนตรีทําหนຌาทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ป็นการชัไวคราว 
เปพลางกอน 



หนຌา   ๒ 
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฿นระหวางทีไประธานองคมนตรีป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตามวรรคหนึไง  หรือ฿นระหวางทีไ
ประธานองคมนตรีทําหนຌาทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตามวรรคสอง  ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนຌาทีไ 
฿นฐานะป็นประธานองคมนตรีมิเดຌ  ฿นกรณีชนวานีๅ ฿หຌคณะองคมนตรีลือกองคมนตรีคนหนึไงขึๅน 
ทําหนຌาทีไประธานองคมนตรีป็นการชัไวคราวเปพลางกอน 

มาตรา ํ๙ กอนขຌารับหนຌาทีไ  ผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ซึไงเดຌรับการตงตัๅงตามมาตรา  ํ๒  
หรือมาตรา  ํ๓  ตຌองปฏิญาณตน฿นทีไประชุมรัฐสภาดຌวยถຌอยคํา  ดังตอเปนีๅ 

“ขຌาพจຌา  (ชืไอผูຌปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวา  ขຌาพจຌาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย์  (พระปรมาภิเธย)  
ละจะปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต  พืไอประยชน์ของประทศละประชาชน  ทัๅงจะรักษาเวຌ 
ละปฏิบัตติามซึไงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยทุกประการ” 

ผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ซึไงคยเดຌรับการตงตัๅงละปฏิญาณตนมาลຌว  เมตຌองปฏิญาณตนอีก 
มาตรา ๎์ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๎ํ  การสืบราชสมบัติ฿หຌป็นเปดยนัยหงกฎมณฑียรบาล

วาดຌวยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๎๐๒๓ 

การกຌเขพิไมติมกฎมณฑียรบาลวาดຌวยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๎๐๒๓   

ป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ดยฉพาะ  มืไอมีพระราชดําริประการ฿ด  ฿หຌคณะองคมนตรีจัดทํา
รางกฎมณฑียรบาลกຌเขพิไมติมกฎมณฑียรบาลดิมขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายพืไอมีพระราชวินิจฉัย  
มืไอทรงหในชอบละทรงลงพระปรมาภิเธยลຌว  ฿หຌประธานองคมนตรีดํานินการจຌงประธานรัฐสภา
พืไอ฿หຌประธานรัฐสภาจຌง฿หຌรัฐสภาทราบ  ละ฿หຌประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชองการ  
ละมืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว  ฿หຌ฿ชຌบังคับป็นกฎหมายเดຌ 

มาตรา ๎ํ ฿นกรณีทีไราชบัลลังก์หากวางลงละป็นกรณีทีไพระมหากษัตริย์เดຌทรงตงตัๅง
พระรัชทายาทเวຌตามกฎมณฑียรบาลวาดຌวยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๎๐๒๓  ลຌว   
฿หຌคณะรัฐมนตรีจຌง฿หຌประธานรัฐสภาทราบ  ละ฿หຌประธานรัฐสภารียกประชุมรัฐสภาพืไอรับทราบ  
ละ฿หຌประธานรัฐสภาอัญชิญองค์พระรัชทายาทขึๅนทรงราชย์ป็นพระมหากษัตริย์สืบเป  ลຌว฿หຌประธาน
รัฐสภาประกาศ฿หຌประชาชนทราบ 

฿นกรณีทีไราชบัลลังก์หากวางลงละป็นกรณีทีไพระมหากษัตริย์มิเดຌทรงตงตัๅงพระรัชทายาทเวຌ
ตามวรรคหนึไง  ฿หຌคณะองคมนตรีสนอพระนามผูຌสืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา  ๎์  ตอคณะรัฐมนตรี 
พืไอสนอตอรัฐสภาพืไอรัฐสภา฿หຌความหในชอบ  ฿นการนีๅ  จะสนอพระนามพระราชธิดากใเดຌ  มืไอรัฐสภา
฿หຌความหในชอบลຌว  ฿หຌประธานรัฐสภาอัญชิญองค์ผูຌสืบราชสันตติวงศ์ขึๅนทรงราชย์ป็นพระมหากษัตริย์สืบเป  
ลຌว฿หຌประธานรัฐสภาประกาศ฿หຌประชาชนทราบ 
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มาตรา ๎๎ ฿นระหวางทีไยังเมมีประกาศอัญชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผูຌสืบราชสันตติวงศ์
ขึๅนทรงราชย์ป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา  ๎ํ  ฿หຌประธานองคมนตรีป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์
ป็นการชัไวคราวเปพลางกอน  ต฿นกรณีทีไราชบัลลังก์หากวางลง฿นระหวางทีไเดຌตงตัๅงผูຌสํารใจราชการ
ทนพระองค์เวຌตามมาตรา  ํ๒  หรือมาตรา  ํ๓  หรือระหวางวลาทีไประธานองคมนตรีป็นผูຌสํารใจราชการ
ทนพระองค์ตามมาตรา  ํ ๔  วรรคหนึไง  ฿หຌผูຌสํารใจราชการทนพระองค์นัๅน โ  ลຌวตกรณี  ป็นผูຌสํารใจราชการ
ทนพระองค์ตอเป  ทัๅงนีๅ  จนกวาจะเดຌประกาศอัญชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผูຌสืบราชสันตติวงศ์ 
ขึๅนทรงราชย์ป็นพระมหากษัตริย์ 

฿นกรณีทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ซึไงเดຌรับการตงตัๅงเวຌละป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์
ตอเปตามวรรคหนึไง  เมสามารถปฏิบัตหินຌาทีไเดຌ  ฿หຌประธานองคมนตรีทําหนຌาทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์
ป็นการชัไวคราวเปพลางกอน 

฿นกรณีทีไประธานองคมนตรีป็นผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตามวรรคหนึไง  หรือทําหนຌาทีไ 
ผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ป็นการชัไวคราวตามวรรคสอง  ฿หຌนํามาตรา  ํ๔  วรรคสาม  มา฿ชຌบังคับ 

มาตรา ๎๏ ฿นกรณีทีไคณะองคมนตรีจะตຌองปฏิบัตหินຌาทีไตามมาตรา  ํ๓  หรือมาตรา  ๎ํ  

วรรคสอง  หรือประธานองคมนตรีจะตຌองป็นหรือทําหนຌาทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตามมาตรา  ํ๔  

วรรคหนึไงหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๎๎  วรรคสอง  ละอยู฿นระหวางทีไเมมีประธานองคมนตรี   
หรือมีตเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ  ฿หຌคณะองคมนตรีทีไหลืออยูลือกองคมนตรีคนหนึไงพืไอทําหนຌาทีไ 
ประธานองคมนตรี  หรือป็นหรือทําหนຌาทีไผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตามมาตรา  ํ๔  วรรคหนึไง 
หรือวรรคสอง  หรือตามมาตรา  ๎๎  วรรคสอง  ลຌวตกรณี 

มาตรา ๎๐ การถวายสัตย์ปฏิญาณตอพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
พระมหากษัตริย์จะปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌกระทําตอพระรัชทายาทซึไงทรงบรรลุนิติภาวะลຌว   
หรือตอผูຌทนพระองค์กใเดຌ 

฿นระหวางทีไยังมิเดຌถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึไง  จะปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌผูຌซึไง 
ตຌองถวายสตัย์ปฏิญาณปฏิบัติหนຌาทีไเปพลางกอนกใเดຌ 

หมวด  ๏ 

สิทธิละสรีภาพของปวงชนชาวเทย 
 

 

มาตรา ๎๑ สิทธิละสรีภาพของปวงชนชาวเทย  นอกจากทีไบัญญัติคุຌมครองเวຌป็นการฉพาะ
฿นรัฐธรรมนูญลຌว  การ฿ดทีไมิเดຌหຌามหรือจํากัดเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหรือ฿นกฎหมายอืไน  บุคคลยอมมีสิทธิ 
ละสรีภาพทีไจะทําการนัๅนเดຌละเดຌรับความคุຌมครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบทาทีไการ฿ชຌสิทธิหรือสรีภาพ
ชนวานัๅนเมกระทบกระทือนหรือป็นอันตรายตอความมัไนคงของรัฐ  ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ละเมละมิดสิทธิหรือสรีภาพของบุคคลอืไน 
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สิทธิหรือสรีภาพ฿ดทีไรัฐธรรมนูญ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัติ  หรือ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์
ละวิธีการทีไกฎหมายบัญญัติ  มຌยังเมมีการตรากฎหมายนัๅนขึๅน฿ชຌบังคับ  บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถ 
฿ชຌสิทธิหรือสรีภาพนัๅนเดຌตามจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึไงถูกละมิดสิทธิหรือสรีภาพทีไเดຌรับความคุຌมครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติ
หงรัฐธรรมนูญพืไอ฿ชຌสทิธิทางศาลหรือยกขึๅนป็นขຌอตอสูຌคดี฿นศาลเดຌ 

บุคคลซึไงเดຌรับความสียหายจากการถูกละมิดสิทธิหรือสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลอืไน  ยอมมีสิทธิทีไจะเดຌรับการยียวยาหรือชวยหลือจากรัฐตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๎๒ การตรากฎหมายทีไมีผลป็นการจํากัดสิทธิหรือสรีภาพของบุคคลตຌองป็นเป
ตามงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ  ฿นกรณีทีไรัฐธรรมนูญมิเดຌบัญญัติงืไอนเขเวຌ  กฎหมายดังกลาว 
ตຌองเมขัดตอหลักนิติธรรม  เมพิไมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือสรีภาพของบุคคลกินสมควรกหตุ   
ละจะกระทบตอศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ของบุคคลมิเดຌ  รวมทัๅงตຌองระบุหตุผลความจําป็น฿นการจํากัดสิทธิ
ละสรีภาพเวຌดຌวย 

กฎหมายตามวรรคหนึไง  ตຌองมีผล฿ชຌบังคับป็นการทัไวเป  เมมุงหมาย฿หຌ฿ชຌบังคับกกรณี฿ด 
กรณีหนึไงหรือกบุคคล฿ดบุคคลหนึไงป็นการจาะจง 

มาตรา ๎๓ บุคคลยอมสมอกัน฿นกฎหมาย  มีสิทธิละสรีภาพละเดຌรับความคุຌมครอง
ตามกฎหมายทาทียมกัน 

ชายละหญิงมีสิทธิทาทียมกัน 
การลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรมตอบุคคล  เมวาดຌวยหตุความตกตาง฿นรืไองถิไนกํานิด  ชืๅอชาติ  

ภาษา  พศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางศรษฐกิจหรือสังคม  
ความชืไอทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดหในทางการมืองอันเมขัดตอบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ  

หรือหตุอืไน฿ด  จะกระทํามิเดຌ 
มาตรการทีไรัฐกําหนดขึๅนพืไอขจัดอุปสรรคหรือสงสริม฿หຌบุคคลสามารถ฿ชຌสิทธิหรือสรีภาพ 

เดຌชนดียวกับบุคคลอืไน  หรือพืไอคุຌมครองหรืออํานวยความสะดวก฿หຌกดใก  สตรี  ผูຌสูงอายุ  คนพิการ  
หรือผูຌดຌอยอกาส  ยอมเมถือวาป็นการลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผูຌป็นทหาร  ตํารวจ  ขຌาราชการ  จຌาหนຌาทีไอืไนของรัฐ  ละพนักงานหรือลูกจຌางขององค์กร
ของรัฐยอมมีสิทธิละสรีภาพชนดียวกับบุคคลทัไวเป  วຌนตทีไจํากัดเวຌ฿นกฎหมายฉพาะ฿นสวนทีไ
กีไยวกับการมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม 

มาตรา ๎๔ บุคคลยอมมีสิทธิละสรีภาพ฿นชีวิตละรางกาย 
การจับละการคุมขังบุคคลจะกระทํามิเดຌ  วຌนตมีคําสัไงหรือหมายของศาลหรือมีหตุอยางอืไน

ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
การคຌนตัวบุคคลหรือการกระทํา฿ดอันกระทบกระทือนตอสิทธิหรือสรีภาพ฿นชีวิตหรือรางกาย

จะกระทํามิเดຌ  วຌนตมีหตุตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ
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การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงทษดຌวยวิธีการหดรຌายหรือเรຌมนุษยธรรมจะกระทํามิเดຌ 
มาตรา ๎๙ บุคคลเมตຌองรับทษอาญา  วຌนตเดຌกระทําการอันกฎหมายทีไ฿ชຌอยู฿นวลา 

ทีไกระทํานัๅนบัญญัติป็นความผิดละกําหนดทษเวຌ  ละทษทีไจะลงกบุคคลนัๅนจะหนักกวาทษทีไบัญญัติเวຌ฿น
กฎหมายทีไ฿ชຌอยู฿นวลาทีไกระทําความผิดมิเดຌ 

฿นคดีอาญา  ฿หຌสันนิษฐานเวຌกอนวาผูຌตຌองหาหรือจําลยเมมีความผิด  ละกอนมีคําพิพากษา 
อันถึงทีไสุดสดงวาบุคคล฿ดเดຌกระทําความผิด  จะปฏิบัติตอบุคคลนัๅนสมือนป็นผูຌกระทําความผิดมิเดຌ 

การควบคุมหรือคุมขังผูຌตຌองหาหรือจําลย฿หຌกระทําเดຌพียงทาทีไจําป็น  พืไอปງองกันมิ฿หຌมีการหลบหนี 
฿นคดีอาญา  จะบังคับ฿หຌบุคคล฿หຌการป็นปฏิปักษ์ตอตนองมิเดຌ 
คําขอประกันผูຌตຌองหาหรือจําลย฿นคดีอาญาตຌองเดຌรับการพิจารณาละจะรียกหลักประกัน 

จนกินควรกกรณีมิเดຌ  การเม฿หຌประกันตຌองป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา ๏์ การกณฑ์รงงานจะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

หงกฎหมายทีไตราขึๅนพืไอปງองกันภัยพิบัติสาธารณะ  หรือ฿นขณะทีไมีการประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน 
หรือประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึก  หรือ฿นระหวางวลาทีไประทศอยู฿นภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา ๏ํ บุคคลยอมมีสรีภาพบริบูรณ์฿นการถือศาสนาละยอมมีสรีภาพ฿นการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน  ตตຌองเมป็นปฏิปักษ์ตอหนຌาทีไของปวงชนชาวเทย   
เมป็นอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ  ละเมขัดตอความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๏๎ บุคคลยอมมีสิทธิ฿นความป็นอยูสวนตัว  กียรติยศ  ชืไอสียง  ละครอบครัว 
การกระทําอันป็นการละมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึไง  หรือการนําขຌอมูล 

สวนบุคคลเป฿ชຌประยชน์เมวา฿นทาง฿ด โ  จะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย
ทีไตราขึๅนพียงทาทีไจําป็นพืไอประยชน์สาธารณะ 

มาตรา ๏๏ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นคหสถาน 
การขຌาเป฿นคหสถานดยปราศจากความยินยอมของผูຌครอบครอง  หรือการคຌนคหสถาน 

หรือทีไรหฐานจะกระทํามิเดຌ  วຌนตมีคําสัไงหรือหมายของศาลหรือมีหตุอยางอืไนตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๏๐ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการสดงความคิดหใน  การพูด  การขียน  การพิมพ์  

การฆษณา  ละการสืไอความหมายดยวิธีอืไน  การจํากัดสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติหงกฎหมายทีไตราขึๅนฉพาะพืไอรักษาความมัไนคงของรัฐ  พืไอคุຌมครองสิทธิหรือสรีภาพของ
บุคคลอืไน  พืไอรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือพืไอปງองกันสุขภาพของ
ประชาชน 

สรีภาพทางวิชาการยอมเดຌรับความคุຌมครอง  ตการ฿ชຌสรีภาพนัๅนตຌองเมขัดตอหนຌาทีไของ 
ปวงชนชาวเทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ละตຌองคารพละเมปิดกัๅนความหในตางของบุคคลอืไน 

มาตรา ๏๑ บุคคลซึไงประกอบวิชาชีพสืไอมวลชนยอมมีสรีภาพ฿นการสนอขาวสาร 
หรือการสดงความคิดหในตามจริยธรรมหงวิชาชีพ 



หนຌา   ํ์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

การสัไงปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสืไอมวลชนอืไนพืไอลิดรอนสรีภาพตามวรรคหนึไง  จะกระทํามิเดຌ 
การ฿หຌนําขาวสารหรือขຌอความ฿ด โ  ทีไผูຌประกอบวิชาชีพสืไอมวลชนจัดทําขึๅนเป฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจ

กอนนําเปฆษณา฿นหนังสือพิมพ์หรือสืไอ฿ด โ  จะกระทํามิเดຌ  วຌนตจะกระทํา฿นระหวางวลาทีไประทศ 
อยู฿นภาวะสงคราม 

จຌาของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสืไอมวลชนอืไนตຌองป็นบุคคลสัญชาติเทย 
การ฿หຌงินหรือทรัพย์สินอืไนพืไออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสืไอมวลชนอืไนของอกชน   

รัฐจะกระทํามิเดຌ  หนวยงานของรัฐทีไ฿ชຌจายงินหรือทรัพย์สิน฿หຌสืไอมวลชนเมวาพืไอประยชน์฿นการฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์  หรือพืไอการอืไน฿ด฿นทํานองดียวกันตຌองปิดผยรายละอียด฿หຌคณะกรรมการ 
ตรวจงินผนดินทราบตามระยะวลาทีไกําหนดละประกาศ฿หຌประชาชนทราบดຌวย 

จຌาหนຌาทีไของรัฐซึไงปฏิบัติหนຌาทีไสืไอมวลชนยอมมีสรีภาพตามวรรคหนึไง  ต฿หຌคํานึงถึงวัตถุประสงค์
ละภารกิจของหนวยงานทีไตนสังกัดอยูดຌวย 

มาตรา ๏๒ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการติดตอสืไอสารถึงกันเมวา฿นทาง฿ด โ 
การตรวจ  การกัก  หรือการปิดผยขຌอมูลทีไบุคคลสืไอสารถึงกัน  รวมทัๅงการกระทําดຌวยประการ฿ด โ  

พืไอ฿หຌลวงรูຌหรือเดຌมาซึไงขຌอมูลทีไบุคคลสืไอสารถึงกันจะกระทํามิเดຌ  วຌนตมีคําสัไงหรือหมายของศาล 
หรือมีหตุอยางอืไนตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๏๓ บุคคลยอมมีสิทธิ฿นทรัพย์สนิละการสืบมรดก 
ขอบขตหงสิทธิละการจํากัดสิทธิชนวานีๅ  ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ
การวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย 

ทีไตราขึๅนพืไอการอันป็นสาธารณูปภค  การปງองกันประทศ  หรือการเดຌมาซึไงทรัพยากรธรรมชาติ   
หรือพืไอประยชน์สาธารณะอยางอืไน  ละตຌองชด฿ชຌคาทดทนทีไป็นธรรม  ภาย฿นวลาอันควรกจຌาของ
ตลอดจนผูຌทรงสิทธิบรรดาทีไเดຌ รับความสียหายจากการวนคืน  ดยคํานึงถึงประยชน์สาธารณะ  
ผลกระทบตอผูຌถูกวนคืน  รวมทัๅงประยชน์ทีไผูຌถกูวนคืนอาจเดຌรับจากการวนคืนนัๅน 

การวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ฿หຌกระทําพียงทาทีไจําป็นตຌอง฿ชຌพืไอการทีไบัญญัติเวຌ฿นวรรคสาม  
วຌนตป็นการวนคืนพืไอนําอสังหาริมทรัพย์ทีไวนคืนเปชดชย฿หຌกิดความป็นธรรมกจຌาของอสังหาริมทรัพย์
ทีไถกูวนคืนตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตຌองระบุวัตถุประสงค์หงการวนคืนละกําหนดระยะวลา 
การขຌา฿ชຌอสังหาริมทรัพย์฿หຌชัดจຌง  ถຌามิเดຌ฿ชຌประยชน์พืไอการนัๅนภาย฿นระยะวลาทีไ กําหนด 
หรือมีอสังหาริมทรัพย์หลือจากการ฿ชຌประยชน์  ละจຌาของดิมหรือทายาทประสงค์จะเดຌคืน  ฿หຌคืนก
จຌาของดิมหรือทายาท 



หนຌา   ํํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ระยะวลาการขอคืนละการคืนอสังหาริมทรัพย์ทีไถูกวนคืนทีไมิเดຌ฿ชຌประยชน์  หรือทีไหลือจาก
การ฿ชຌประยชน์฿หຌกจຌาของดิมหรือทายาท  ละการรียกคืนคาทดทนทีไชด฿ชຌเป  ฿หຌป็นเปตามทีไ
กฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดยระบุจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือจຌาของอสังหาริมทรัพย์
ทีไถกูวนคืนตามความจําป็น  มิ฿หຌถอืวาป็นการขัดตอมาตรา  ๎๒  วรรคสอง 

มาตรา ๏๔ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการดินทางละการลือกถิไนทีไอยู 
การจํากัดสรีภาพตามวรรคหนึไงจะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย

ทีไตราขึๅนพืไอความมัไนคงของรัฐ  ความสงบรียบรຌอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือการผังมือง   
หรือพืไอรักษาสถานภาพของครอบครัว  หรือพืไอสวัสดิภาพของผูຌยาว์ 

มาตรา ๏๙ การนรทศบุคคลสัญชาติเทยออกนอกราชอาณาจักร  หรือหຌามมิ฿หຌผูຌมีสัญชาติเทย
ขຌามา฿นราชอาณาจักร  จะกระทํามิเดຌ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึไงมีสัญชาติเทยดยการกิด  จะกระทํามิเดຌ 
มาตรา ๐์ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการประกอบอาชีพ 

การจํากัดสรีภาพตามวรรคหนึไงจะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย
ทีไตราขึๅนพืไอรักษาความมัไนคงหรือศรษฐกิจของประทศ  การขงขันอยางป็นธรรม  การปງองกัน 
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  การคุຌมครองผูຌบริภค  การจัดระบียบการประกอบอาชีพพียงทาทีไจําป็น  
หรือพืไอประยชน์สาธารณะอยางอืไน 

การตรากฎหมายพืไอจัดระบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  ตຌองเมมีลักษณะป็นการลือกปฏิบัติ
หรือกຌาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา ๐ํ บุคคลละชุมชนยอมมีสทิธิ 
(ํ) เดຌรับทราบละขຌาถึงขຌอมูลหรือขาวสารสาธารณะ฿นครอบครองของหนวยงานของรัฐ

ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
(๎) สนอรืไองราวรຌองทุกข์ตอหนวยงานของรัฐละเดຌรับจຌงผลการพิจารณาดยรวดรใว 
(๏) ฟງองหนวยงานของรัฐ฿หຌรับผิดนืไองจากการกระทําหรือการละวຌนการกระทําของขຌาราชการ  

พนักงาน  หรือลูกจຌางของหนวยงานของรัฐ 
มาตรา ๐๎ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการรวมกันป็นสมาคม  สหกรณ์  สหภาพ  องค์กร  ชุมชน  

หรือหมูคณะอืไน 
การจํากัดสรีภาพตามวรรคหนึไงจะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย

ทีไตราขึๅนพืไอคุຌมครองประยชน์สาธารณะ  พืไอรักษาความสงบรียบรຌอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือพืไอการปງองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 



หนຌา   ํ๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๐๏ บุคคลละชุมชนยอมมีสิทธิ 
(ํ) อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  หรือสงสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมนียม  ละจารีตประพณี

อันดีงามทัๅงของทຌองถิไนละของชาติ   
(๎) จัดการ  บํารุงรักษา  ละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิไงวดลຌอม  ละความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลละยัไงยืนตามวิธีการทีไกฎหมายบัญญัติ 
(๏) ขຌาชืไอกันพืไอสนอนะตอหนวยงานของรัฐ฿หຌดํานินการ฿ดอันจะป็นประยชน์ตอประชาชน

หรือชุมชน  หรืองดวຌนการดํานินการ฿ดอันจะกระทบตอความป็นอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  
ละเดຌรับจຌงผลการพิจารณาดยรวดรใว  ทัๅงนีๅ  หนวยงานของรัฐตຌองพิจารณาขຌอสนอนะนัๅนดย฿หຌ
ประชาชนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการพิจารณาดຌวยตามวิธีการทีไกฎหมายบัญญัต ิ

(๐) จัด฿หຌมีระบบสวัสดิการของชุมชน   
สิทธิของบุคคลละชุมชนตามวรรคหนึไง  หมายความรวมถึงสิทธิทีไจะรวมกับองค์กรปกครอง 

สวนทຌองถิไนหรือรัฐ฿นการดํานินการดังกลาวดຌวย 
มาตรา ๐๐ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ 
การจํากัดสรีภาพตามวรรคหนึไงจะกระทํามิเดຌ  วຌนตดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมาย

ทีไตราขึๅนพืไอรักษาความมัไนคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือพืไอคุຌมครองสิทธิหรือสรีภาพของบุคคลอืไน 

มาตรา ๐๑ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการรวมกันจัดตัๅงพรรคการมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธปิเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  ตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

กฎหมายตามวรรคหนึไงอยางนຌอยตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับการบริหารพรรคการมือง  ซึไงตຌองกําหนด 
฿หຌป็นเปดยปิดผยละตรวจสอบเดຌ  ปิดอกาส฿หຌสมาชิกมีสวนรวมอยางกวຌางขวาง฿นการกําหนดนยบาย
ละการสงผูຌสมัครรับลือกตัๅง  ละกําหนดมาตรการ฿หຌสามารถดํานินการดยอิสระเมถูกครอบงําหรือชีๅนํา 
ดยบุคคลซึไงมิเดຌป็นสมาชิกของพรรคการมืองนัๅน  รวมทัๅงมาตรการกํากับดูลมิ฿หຌสมาชิกของพรรคการมือง
กระทําการอันป็นการฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัตติามกฎหมายกีไยวกับการลือกตัๅง 

มาตรา ๐๒ สิทธิของผูຌบริภคยอมเดຌรับความคุຌมครอง 
บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตัๅงองค์กรของผูຌบริภคพืไอคุຌมครองละพิทักษ์สทิธิของผูຌบริภค 
องค์กรของผูຌบริภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตัๅงป็นองค์กรทีไมีความป็นอิสระพืไอ฿หຌกิดพลัง

฿นการคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิของผูຌบริภคดยเดຌรับการสนับสนุนจากรัฐ  ทัๅงนีๅ  หลักกณฑ์ละวิธีการจัดตัๅง  
อํานาจ฿นการป็นตัวทนของผูຌบริภค  ละการสนับสนุนดຌานการงินจากรัฐ  ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๐๓ บุคคลยอมมีสิทธิเดຌรับบริการสาธารณสุขของรัฐ   
บุคคลผูຌยากเรຌยอมมีสิทธิเดຌรับบริการสาธารณสุขของรัฐดยเมสียคา฿ชຌจายตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
บุคคลยอมมีสิทธิเดຌรับการปງองกันละขจัดรคติดตออันตรายจากรัฐดยเมสียคา฿ชຌจาย   
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มาตรา ๐๔ สิทธิของมารดา฿นชวงระหวางกอนละหลังการคลอดบุตรยอมเดຌรับความคุຌมครอง
ละชวยหลือตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซึไงมีอายุกินหกสิบปละเมมีรายเดຌพียงพอกการยังชีพ  ละบุคคลผูຌยากเรຌยอมมีสิทธิ
เดຌรับความชวยหลือทีไหมาะสมจากรัฐตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๐๙ บุคคลจะ฿ชຌสิทธิหรือสรีภาพพืไอลຌมลຌางการปกครองระบอบประชาธิปเตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขมิเดຌ 

ผูຌ฿ดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึไง  ยอมมีสทิธิรຌองตออัยการสูงสุดพืไอรຌองขอ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิฉัยสัไงการ฿หຌลิกการกระทําดังกลาวเดຌ   

฿นกรณีทีไอัยการสูงสุดมีคําสัไงเมรับดํานินการตามทีไรຌองขอ  หรือเมดํานินการภาย฿นสิบหຌาวัน 
นบัตวันทีไเดຌรับคํารຌองขอ  ผูຌรຌองขอจะยืไนคํารຌองดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญกใเดຌ   

การดํานินการตามมาตรานีๅเมกระทบตอการดํานินคดีอาญาตอผูຌกระทําการตามวรรคหนึไง 
หมวด  ๐ 

หนຌาทีไของปวงชนชาวเทย 
 

 

มาตรา ๑์ บุคคลมีหนຌาทีไ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) พิทักษ์รักษาเวຌซึไงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ละการปกครองระบอบประชาธิปเตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
(๎) ปງองกันประทศ  พิทักษ์รักษากียรติภูมิ  ผลประยชน์ของชาติ  ละสาธารณสมบัติของผนดิน  

รวมทัๅง฿หຌความรวมมือ฿นการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
(๏) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางครงครัด 
(๐) ขຌารับการศึกษาอบรม฿นการศึกษาภาคบังคับ 
(๑) รับราชการทหารตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
(๒) คารพละเมละมิดสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน  ละเมกระทําการ฿ดทีไอาจกอ฿หຌกิด

ความตกยกหรือกลียดชัง฿นสังคม 
(๓) เป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงหรือลงประชามติอยางอิสระดยคํานึงถึงประยชน์สวนรวมของประทศ

ป็นสําคัญ 

(๔) รวมมือละสนับสนุนการอนุรักษ์ละคุຌมครองสิไงวดลຌอม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  รวมทัๅงมรดกทางวัฒนธรรม 

(๙) สียภาษีอากรตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
(ํ์) เมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตละประพฤติมิชอบทุกรูปบบ 
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หมวด  ๑ 

หนຌาทีไของรัฐ   
 

 

มาตรา ๑ํ การ฿ดทีไ รัฐธรรมนูญบัญญัติ฿หຌป็นหนຌาทีไของรัฐตามหมวดนีๅ   ถຌาการนัๅน 
ป็นการทําพืไอ฿หຌกิดประยชน์กประชาชนดยตรง  ยอมป็นสิทธิของประชาชนละชุมชนทีไจะติดตาม
ละรงรัด฿หຌรัฐดํานินการ  รวมตลอดทัๅงฟງองรຌองหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง  พืไอจัด฿หຌประชาชน 
หรือชุมชนเดຌรับประยชน์นัๅนตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๎ รัฐตຌองพิทักษ์รักษาเวຌซึไงสถาบันพระมหากษัตริย์  อกราช  อธิปเตย  บูรณภาพ
หงอาณาขตละขตทีไประทศเทยมีสิทธิอธิปเตย  กียรติภูมิละผลประยชน์ของชาติ  ความมัไนคงของรัฐ  
ละความสงบรียบรຌอยของประชาชน  พืไอประยชน์หงการนีๅ  รัฐตຌองจัด฿หຌมีการทหาร  การทูต   

ละการขาวกรองทีไมีประสิทธิภาพ 

กําลังทหาร฿หຌ฿ชຌพืไอประยชน์฿นการพัฒนาประทศดຌวย 
มาตรา ๑๏ รัฐตຌองดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามละบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางครงครัด 
มาตรา ๑๐ รัฐตຌองดํานินการ฿หຌดใกทุกคนเดຌรับการศึกษาป็นวลาสิบสองป  ตัๅงต 

กอนวัยรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพดยเมกใบคา฿ชຌจาย 
รัฐตຌองดํานินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษาตามวรรคหนึไง   

พืไอพัฒนารางกาย  จิต฿จ  วินัย  อารมณ์  สังคม  ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัย  ดยสงสริมละสนับสนุน 
฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละภาคอกชนขຌามีสวนรวม฿นการดํานินการดຌวย 

รัฐตຌองดํานินการ฿หຌประชาชนเดຌรับการศึกษาตามความตຌองการ฿นระบบตาง โ  รวมทัๅงสงสริม
฿หຌมีการรียนรูຌตลอดชีวิต  ละจัด฿หຌมีการรวมมือกันระหวางรัฐ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ละภาคอกชน
฿นการจัดการศึกษาทุกระดับ  ดยรฐัมีหนຌาทีไดาํนินการ  กํากับ  สงสริม  ละสนับสนุน฿หຌการจัดการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล  ทัๅงนีๅ  ตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติซึไงอยางนຌอย 
ตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับการจัดทําผนการศึกษาหงชาติ  ละการดํานินการละตรวจสอบการดํานินการ
฿หຌป็นเปตามผนการศึกษาหงชาติดຌวย 

การศึกษาทัๅงปวงตຌองมุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิ฿จ฿นชาติ  สามารถชีไยวชาญเดຌ
ตามความถนัดของตน  ละมีความรับผิดชอบตอครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ละประทศชาติ 

฿นการดํานินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนาตามวรรคสอง  หรือ฿หຌประชาชนเดຌรับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐตຌองดํานินการ฿หຌผูຌขาดคลนทุนทรัพย์เดຌรับการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

฿หຌจัดตัๅงกองทุนพืไอ฿ชຌ฿นการชวยหลือผูຌขาดคลนทุนทรัพย์  พืไอลดความหลืไอมลๅํา฿นการศึกษา  
ละพืไอสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพละประสิทธิภาพครู  ดย฿หຌรัฐจัดสรรงบประมาณ฿หຌกกองทุน  
หรือ฿ชຌมาตรการหรือกลเกทางภาษีรวมทัๅงการ฿หຌผูຌบริจาคทรัพย์สนิขຌากองทุนเดຌรับประยชน์฿นการลดหยอน
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ภาษีดຌวย  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ  ซึไงกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองกําหนด฿หຌการบริหารจัดการกองทุน
ป็นอิสระละกําหนด฿หຌมีการ฿ชຌจายงินกองทุนพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว 

มาตรา ๑๑ รัฐตຌองดํานินการ฿หຌประชาชนเดຌรับบริการสาธารณสุขทีไมีประสิทธิภาพอยางทัไวถึง  
สริมสรຌาง฿หຌประชาชนมีความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับการสงสริมสุขภาพละการปງองกันรค  ละสงสริม 
ละสนับสนุน฿หຌมีการพัฒนาภูมิปัญญาดຌานพทย์ผนเทย฿หຌกิดประยชน์สงูสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึไง  ตຌองครอบคลุมการสงสริมสุขภาพ  การควบคุม  ละปງองกันรค  
การรักษาพยาบาล  ละการฟืຕนฟูสุขภาพดຌวย 

รัฐตຌองพัฒนาการบริการสาธารณสุข฿หຌมีคุณภาพละมีมาตรฐานสูงขึๅนอยางตอนืไอง 
มาตรา ๑๒ รัฐตຌองจัดหรือดํานินการ฿หຌมีสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐานทีไจําป็นตอการดํารงชีวิต

ของประชาชนอยางทัไวถึงตามหลักการพัฒนาอยางยัไงยืน 
ครงสรຌางหรือครงขายขัๅนพืๅนฐานของกิจการสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐานของรัฐอันจําป็นตอ 

การดํารงชีวิตของประชาชนหรือพืไอความมัไนคงของรัฐ  รัฐจะกระทําดຌวยประการ฿ด฿หຌตกป็นกรรมสิทธิ่
ของอกชนหรือทํา฿หຌรัฐป็นจຌาของนຌอยกวารຌอยละหຌาสิบอใดมิเดຌ 

การจัดหรือดํานินการ฿หຌมีสาธารณูปภคตามวรรคหนึไงหรือวรรคสอง  รัฐตຌองดูลมิ฿หຌมีการรียกกใบ
คาบริการจนป็นภาระกประชาชนกินสมควร 

การนําสาธารณูปภคของรัฐเป฿หຌอกชนดํานินการทางธุรกิจเมวาดຌวยประการ฿ด โ  รัฐตຌองเดຌรับ
ประยชน์ตอบทนอยางป็นธรรม  ดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประยชน์ทีไรัฐละอกชนจะเดຌรับ   
ละคาบริการทีไจะรียกกใบจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๑๓ รัฐตຌอง 
(ํ) อนุรักษ์  ฟืຕนฟู  ละสงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมนียม   

ละจารีตประพณีอันดีงามของทຌองถิไนละของชาติ  ละจัด฿หຌมีพืๅนทีไสาธารณะสําหรับกิจกรรมทีไกีไยวขຌอง  
รวมทัๅงสงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชน  ชุมชน  ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  เดຌ฿ชຌสิทธิละมีสวนรวม
฿นการดํานินการดຌวย 

(๎) อนุรักษ์  คุຌมครอง  บํารุงรักษา  ฟืຕนฟู  บริหารจัดการ  ละ฿ชຌหรือจัด฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิไงวดลຌอม  ละความหลากหลายทางชีวภาพ  ฿หຌกิดประยชน์อยางสมดุล 
ละยัไงยืน  ดยตຌอง฿หຌประชาชนละชุมชน฿นทຌองถิไนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวมดํานินการละเดຌรับประยชน์
จากการดํานินการดังกลาวดຌวยตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๑๔ การดํานินการ฿ดของรัฐหรือทีไรัฐจะอนุญาต฿หຌผูຌ฿ดดํานินการ  ถຌาการนัๅนอาจมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิไงวดลຌอม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือสวนเดຌสีย
สําคัญอืไน฿ดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิไงวดลຌอมอยางรุนรง  รัฐตຌองดํานินการ฿หຌมีการศึกษา 
ละประมินผลกระทบตอคุณภาพสิไงวดลຌอมละสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  ละจัด฿หຌมีการรับฟัง



หนຌา   ํ๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสียละประชาชนละชุมชนทีไกีไยวขຌองกอน  พืไอนํามาประกอบการพิจารณา
ดาํนินการหรืออนุญาตตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

บุคคลละชุมชนยอมมีสิทธิเดຌรับขຌอมูล  คําชีๅจง  ละหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดํานินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึไง 

฿นการดํานินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึไง  รัฐตຌองระมัดระวัง฿หຌกิดผลกระทบตอประชาชน  
ชุมชน  สิไงวดลຌอม  ละความหลากหลายทางชีวภาพนຌอยทีไสุด  ละตຌองดํานินการ฿หຌมีการยียวยา 
ความดือดรຌอนหรือสียหาย฿หຌกประชาชนหรือชุมชนทีไเดຌรับผลกระทบอยางป็นธรรมละดยเมชักชຌา   

มาตรา ๑๙ รัฐตຌองปิดผยขຌอมูลหรือขาวสารสาธารณะ฿นครอบครองของหนวยงานของรัฐ
ทีไมิ฿ชขຌอมูลกีไยวกับความมัไนคงของรัฐหรือป็นความลับของทางราชการตามทีไกฎหมายบัญญัติ  ละตຌองจัด฿หຌ
ประชาชนขຌาถึงขຌอมูลหรือขาวสารดังกลาวเดຌดยสะดวก   

มาตรา ๒์ รัฐตຌองรักษาเวຌซึไงคลืไนความถีไละสิทธิ฿นการขຌา฿ชຌวงคจรดาวทียมอันป็น
สมบัตขิองชาติ  พืไอ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กประทศชาติละประชาชน 

การจัด฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์จากคลืไนความถีไตามวรรคหนึไง  เมวาจะ฿ชຌพืไอสงวิทยุกระจายสียง  
วิทยุทรทัศน์  ละทรคมนาคม  หรือพืไอประยชน์อืไน฿ด  ตຌองป็นเปพืไอประยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความมัไนคงของรัฐ  ละประยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทัๅงการ฿หຌประชาชนมีสวนเดຌ฿ชຌประยชน์จาก 
คลืไนความถีไดຌวย  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ   

รัฐตຌองจัด฿หຌมีองค์กรของรัฐทีไมีความป็นอิสระ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ  พืไอรับผิดชอบละกํากับ 
การดํานินการกีไยวกับคลืไนความถีไ฿หຌป็นเปตามวรรคสอง  ฿นการนีๅ  องค์กรดังกลาวตຌองจัด฿หຌมีมาตรการ
ปງองกันมิ฿หຌมีการสวงหาประยชน์จากผูຌบริภคดยเมป็นธรรมหรือสรຌางภาระกผูຌบริภคกินความจําป็น  
ปງองกันมิ฿หຌคลืไนความถีไรบกวนกัน  รวมตลอดทัๅงปງองกันการกระทําทีไมีผลป็นการขัดขวางสรีภาพ฿นการรับรูຌ
หรือปิดกัๅนการรับรูຌขຌอมูลหรือขาวสารทีไถูกตຌองตามความป็นจริงของประชาชน  ละปງองกันมิ฿หຌบุคคล
หรือกลุมบุคคล฿ด฿ชຌประยชน์จากคลืไนความถีไดยเมคํานึงถึงสิทธิของประชาชนทัไวเป  รวมตลอดทัๅง 
การกําหนดสัดสวนขัๅนตไําทีไผูຌ฿ชຌประยชน์จากคลืไนความถีไจะตຌองดํานินการพืไอประยชน์สาธารณะ  ทัๅงนีๅ  
ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒ํ รัฐตຌองจัด฿หຌมีมาตรการหรือกลเกทีไมีประสิทธิภาพ฿นการคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิ
ของผูຌบริภคดຌานตาง โ  เมวาจะป็นดຌานการรูຌขຌอมูลทีไป็นจริง  ดຌานความปลอดภัย  ดຌานความป็นธรรม
฿นการทําสัญญา  หรือดຌานอืไน฿ดอันป็นประยชน์ตอผูຌบริภค 

มาตรา ๒๎ รัฐตຌองรักษาวินัยการงินการคลังอยางครงครัดพืไอ฿หຌฐานะทางการงินการคลัง
ของรัฐมีสถียรภาพละมัไนคงอยางยัไงยืนตามกฎหมายวาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ  ละจัดระบบภาษี
฿หຌกิดความป็นธรรมกสังคม 



หนຌา   ํ๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

กฎหมายวาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐอยางนຌอยตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับกรอบการดํานินการ
ทางการคลังละงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังดຌานรายเดຌละรายจายทัๅงงินงบประมาณ
ละงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐละงินคงคลัง  ละการบริหารหนีๅสาธารณะ 

มาตรา ๒๏ รัฐตຌองสงสริม  สนับสนุน  ละ฿หຌความรูຌกประชาชนถึงอันตรายทีไกิดจาก 
การทุจริตละประพฤติมิชอบทัๅง฿นภาครัฐละภาคอกชน  ละจัด฿หຌมีมาตรการละกลเกทีไมีประสิทธิภาพ
พืไอปງองกันละขจัดการทุจริตละประพฤติมิชอบดังกลาวอยางขຌมงวด  รวมทัๅงกลเก฿นการสงสริม 
฿หຌประชาชนรวมตัวกันพืไอมีสวนรวม฿นการรณรงค์฿หຌความรูຌ  ตอตຌาน  หรือชีๅบาะส  ดยเดຌรับความคุຌมครอง
จากรัฐตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๒ 

นวนยบายหงรัฐ 
 

 

มาตรา ๒๐ บทบัญญัติ฿นหมวดนีๅป็นนวทาง฿หຌรัฐดํานินการตรากฎหมายละกําหนดนยบาย
฿นการบริหารราชการผนดิน 

มาตรา ๒๑ รัฐพึงจัด฿หຌมียุทธศาสตร์ชาติป็นปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลพืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดทําผนตาง โ  ฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกันพืไอ฿หຌกิดป็น
พลังผลักดันรวมกันเปสูปງาหมายดังกลาว   

การจัดทํา  การกําหนดปງาหมาย  ระยะวลาทีไจะบรรลุปງาหมาย  ละสาระทีไพึงมี฿นยุทธศาสตร์ชาติ  
฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกฎหมายบัญญัติ  ทัๅงนีๅ  กฎหมายดังกลาวตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับ
การมีสวนรวมละการรับฟังความคิดหในของประชาชนทุกภาคสวนอยางทัไวถึงดຌวย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  มืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว  ฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 
มาตรา ๒๒ รัฐพึงสงสริมสัมพันธเมตรีกับนานาประทศดยถือหลักความสมอภาค 

฿นการปฏิบัติตอกัน  ละเมทรกซงกิจการภาย฿นของกันละกัน  ฿หຌความรวมมือกับองค์การระหวางประทศ  
ละคุຌมครองผลประยชน์ของชาติละของคนเทย฿นตางประทศ   

มาตรา ๒๓ รัฐพึงอุปถัมภ์ละคุຌมครองพระพุทธศาสนาละศาสนาอืไน 
฿นการอุปถัมภ์ละคุຌมครองพระพุทธศาสนาอันป็นศาสนาทีไประชาชนชาวเทยสวน฿หญนับถือ 

มาชຌานาน  รัฐพึงสงสริมละสนับสนุนการศึกษาละการผยผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาถรวาท
พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาจิต฿จละปัญญา  ละตຌองมีมาตรการละกลเก฿นการปງองกันมิ฿หຌมีการบอนทําลาย
พระพุทธศาสนาเมวา฿นรูปบบ฿ด  ละพึงสงสริม฿หຌพุทธศาสนิกชนมีสวนรวม฿นการดํานินมาตรการ 
หรือกลเกดังกลาวดຌวย 

มาตรา ๒๔ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน฿นกระบวนการยุติธรรมทุกดຌาน฿หຌมีประสิทธิภาพ  
ป็นธรรม  ละเมลือกปฏิบัติ  ละ฿หຌประชาชนขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมเดຌดยสะดวก  รวดรใว   
ละเมสียคา฿ชຌจายสูงกินสมควร 



หนຌา   ํ๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

รัฐพึงมีมาตรการคุຌมครองจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นกระบวนการยุติธรรม  ฿หຌสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ
ดยครงครัด  ปราศจากการทรกซงหรือครอบงํา฿ด โ 

รัฐพึง฿หຌความชวยหลือทางกฎหมายทีไจําป็นละหมาะสมกผูຌยากเรຌหรือผูຌดຌอยอกาส 
฿นการขຌาถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความ฿หຌ 

มาตรา ๒๙ รัฐพึงจัด฿หຌมีละสงสริมการวิจัยละพัฒนาวิทยาศาสตร์   ทคนลยี   
ละศิลปวิทยาการขนงตาง โ  ฿หຌกิดความรูຌ  การพัฒนา  ละนวัตกรรม  พืไอความขຌมขใงของสังคม
ละสริมสรຌางความสามารถของคน฿นชาติ 

มาตรา ๓์ รัฐพึงสงสริมละ฿หຌความคุຌมครองชาวเทยกลุมชาติพันธุ์ตาง โ  ฿หຌมีสิทธิดํารงชีวิต
฿นสังคมตามวัฒนธรรม  ประพณี  ละวิถีชีวิตดัๅงดิมตามความสมัคร฿จเดຌอยางสงบสุข  เมถูกรบกวน  
ทัๅงนีๅ  ทาทีไเมป็นการขัดตอความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือป็นอันตราย 
ตอความมัไนคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๓ํ รัฐพึงสริมสรຌางความขຌมขใงของครอบครัวอันป็นองค์ประกอบพืๅนฐานทีไสําคัญ
ของสังคม  จัด฿หຌประชาชนมีทีไอยูอาศัยอยางหมาะสม  สงสริมละพัฒนาการสรຌางสริมสุขภาพพืไอ฿หຌ
ประชาชนมีสุขภาพทีไขใงรงละมีจิต฿จขຌมขใง  รวมตลอดทัๅงสงสริมละพัฒนาการกีฬา฿หຌเปสูความป็นลิศ
ละกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน 

รัฐพึงสงสริมละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์฿หຌป็นพลมืองทีไดี  มีคุณภาพละความสามารถสูงขึๅน 
รัฐพึง฿หຌความชวยหลือดใก  ยาวชน  สตรี  ผูຌสูงอายุ  คนพิการ  ผูຌยากเรຌ  ละผูຌดຌอยอกาส   

฿หຌสามารถดํารงชีวิตเดຌอยางมีคุณภาพ  ละคุຌมครองปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวถูก฿ชຌความรุนรง 
หรือปฏิบัตอิยางเมป็นธรรม  รวมตลอดทัๅง฿หຌการบําบัด  ฟืຕนฟูละยียวยาผูຌถูกกระทําการดังกลาว 

฿นการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําป็นละความตຌองการทีไตกตางกันของพศ  วัย  
ละสภาพของบุคคล  ทัๅงนีๅ  พืไอความป็นธรรม 

มาตรา ๓๎ รัฐพึงดํานินการกีไยวกับทีไดิน  ทรัพยากรนๅํา  ละพลังงาน  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) วางผนการ฿ชຌทีไดินของประทศ฿หຌหมาะสมกับสภาพของพืๅนทีไละศักยภาพของทีไดิน 

ตามหลกัการพัฒนาอยางยัไงยืน 
(๎) จัด฿หຌมีการวางผังมืองทุกระดับละบังคับการ฿หຌป็นเปตามผังมืองอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดทัๅงพัฒนามือง฿หຌมีความจริญดยสอดคลຌองกับความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ   
(๏) จัด฿หຌมีมาตรการกระจายการถือครองทีไดินพืไอ฿หຌประชาชนสามารถมีทีไทํากินเดຌอยางทัไวถึง

ละป็นธรรม 
(๐)  จัด฿หຌมีทรัพยากรนๅําทีไมีคุณภาพละพียงพอตอการอุปภคบริภคของประชาชน  รวมทัๅง

การประกอบกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ละการอืไน 
(๑)  สงสริมการอนุรักษ์พลังงานละการ฿ชຌพลังงานอยางคุຌมคา  รวมทัๅงพัฒนาละสนับสนุน 

฿หຌมีการผลิตละการ฿ชຌพลังงานทางลือกพืไอสริมสรຌางความมัไนคงดຌานพลังงานอยางยัไงยืน 



หนຌา   ํ๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๓๏ รัฐพึงจัด฿หຌมีมาตรการหรือกลเกทีไชวย฿หຌกษตรกรประกอบกษตรกรรม 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ  เดຌผลผลิตทีไมีปริมาณละคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย  ดย฿ชຌตຌนทุนตไํา   
ละสามารถขงขัน฿นตลาดเดຌ  ละพึงชวยหลือกษตรกรผูຌยากเรຌ฿หຌมีทีไทํากินดยการปฏิรูปทีไดิน 
หรือวิธีอืไน฿ด   

มาตรา ๓๐ รัฐพึงสงสริม฿หຌประชาชนมีความสามารถ฿นการทํางานอยางหมาะสมกับศักยภาพ
ละวัยละ฿หຌมีงานทํา  ละพึงคุຌมครองผูຌ฿ชຌรงงาน฿หຌเดຌรับความปลอดภัยละมีสุขอนามัยทีไดี฿นการทํางาน  
เดຌรับรายเดຌ  สวัสดิการ  การประกันสังคม  ละสิทธิประยชน์อืไนทีไหมาะสมกการดํารงชีพ  ละพึงจัด฿หຌมี
หรือสงสริมการออมพืไอการดํารงชีพมืไอพຌนวัยทํางาน 

รัฐพึงจัด฿หຌมีระบบรงงานสัมพันธ์ทีไทกุฝຆายทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการดํานินการ 
มาตรา ๓๑ รัฐพึงจัดระบบศรษฐกิจ฿หຌประชาชนมีอกาสเดຌรับประยชน์จากความจริญติบต

ทางศรษฐกิจเปพรຌอมกันอยางทัไวถึง  ป็นธรรม  ละยัไงยืน  สามารถพึไงพาตนองเดຌตามหลักปรัชญา 
ของศรษฐกิจพอพียง  ขจัดการผูกขาดทางศรษฐกิจทีไเมป็นธรรม  ละพัฒนาความสามารถ฿นการขงขัน
ทางศรษฐกิจของประชาชนละประทศ 

รัฐตຌองเมประกอบกิจการทีไมีลักษณะป็นการขงขันกับอกชน  วຌนตกรณีทีไมีความจําป็น 
พืไอประยชน์฿นการรักษาความมัไนคงของรัฐ  การรักษาผลประยชน์สวนรวม  การจัด฿หຌมีสาธารณูปภค  
หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

รัฐพึงสงสริม  สนับสนุน  คุຌมครอง  ละสรຌางสถียรภาพ฿หຌกระบบสหกรณ์ประภทตาง โ  
ละกิจการวิสาหกิจขนาดยอมละขนาดกลางของประชาชนละชุมชน 

฿นการพัฒนาประทศ  รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดຌานวัตถุกับการพัฒนาดຌานจิต฿จ
ละความอยูยในป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน   

มาตรา ๓๒ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการผนดินทัๅงราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
สวนทຌองถิไน  ละงานของรัฐอยางอืไน  ฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  ดยหนวยงานของรัฐ
ตຌองรวมมือละชวยหลือกัน฿นการปฏิบัตหินຌาทีไ  พืไอ฿หຌการบริหารราชการผนดิน  การจัดทําบริการสาธารณะ  
ละการ฿ชຌจายงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  พืไอประยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทัๅงพัฒนา
จຌาหนຌาทีไของรัฐ฿หຌมีความซืไอสัตย์สุจริต  ละมีทัศนคติป็นผูຌ฿หຌบริการประชาชน฿หຌกิดความสะดวก  รวดรใว  
เมลือกปฏิบัต ิ ละปฏิบัติหนຌาทีไอยางมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดํานินการ฿หຌมีกฎหมายกีไยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ  ฿หຌป็นเป 
ตามระบบคุณธรรม  ดยกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองมีมาตรการปງองกันมิ฿หຌผูຌ฿ด฿ชຌอํานาจ  หรือกระทําการ
ดยมิชอบทีไป็นการกຌาวกายหรือทรกซงการปฏิบัติหนຌาทีไ  หรือกระบวนการตงตัๅงหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของจຌาหนຌาทีไของรัฐ   
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รัฐพึงจัด฿หຌมีมาตรฐานทางจริยธรรม  พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌป็นหลัก฿นการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นหนวยงานนัๅน โ  ซึไงตຌองเมตไํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

มาตรา ๓๓ รัฐพึงจัด฿หຌมีกฎหมายพียงทาทีไจําป็น  ละยกลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ทีไหมดความจําป็นหรือเมสอดคลຌองกับสภาพการณ์  หรือทีไป็นอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ดยเมชักชຌาพืไอเม฿หຌป็นภาระกประชาชน  ละดํานินการ฿หຌประชาชนขຌาถึงตัวบทกฎหมายตาง โ   

เดຌดยสะดวกละสามารถขຌา฿จกฎหมายเดຌงายพืไอปฏิบัตติามกฎหมายเดຌอยางถูกตຌอง 
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในของผูຌกีไยวขຌอง  วิคราะห์

ผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากกฎหมายอยางรอบดຌานละป็นระบบ  รวมทัๅงปิดผยผลการรับฟังความคิดหใน 
ละการวิคราะห์นัๅนตอประชาชน  ละนํามาประกอบการพิจารณา฿นกระบวนการตรากฎหมายทุกขัๅนตอน  
มืไอกฎหมายมีผล฿ชຌบังคับลຌว  รัฐพึงจัด฿หຌมีการประมินผลสัมฤทธิ่ของกฎหมายทุกรอบระยะวลาทีไกําหนด
ดยรับฟังความคิดหในของผูຌกีไยวขຌองประกอบดຌวย  พืไอพัฒนากฎหมายทุกฉบับ฿หຌสอดคลຌองละหมาะสม
กับบริบทตาง โ  ทีไปลีไยนปลงเป 

รัฐพึง฿ชຌระบบอนุญาตละระบบคณะกรรมการ฿นกฎหมายฉพาะกรณีทีไจําป็น  พึงกําหนดหลักกณฑ์
การ฿ชຌดุลพินิจของจຌาหนຌาทีไของรัฐละระยะวลา฿นการดํานินการตามขัๅนตอนตาง โ  ทีไบัญญัติเวຌ 
฿นกฎหมาย฿หຌชัดจน  ละพึงกําหนดทษอาญาฉพาะความผิดรຌายรง   

มาตรา ๓๔ รัฐพึงสงสริม฿หຌประชาชนละชุมชนมีความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ
ดຌานตาง โ  การจัดทําบริการสาธารณะทัๅง฿นระดับชาติละระดับทຌองถิไน  การตรวจสอบการ฿ชຌอํานาจรัฐ  
การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ  รวมตลอดทัๅงการตัดสิน฿จทางการมือง  ละการอืไน฿ด 
บรรดาทีไอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน 

หมวด  ๓   

รัฐสภา 
 

 

สวนทีไ  ํ 

บททัไวเป 
 

 

มาตรา ๓๙ รัฐสภาประกอบดຌวยสภาผูຌทนราษฎรละวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือยกกัน  ยอมป็นเปตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 

บุคคลจะป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภา฿นขณะดียวกันมิเดຌ 
มาตรา ๔์ ประธานสภาผูຌทนราษฎรป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาป็นรองประธาน

รัฐสภา 
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฿นกรณีทีไเมมีประธานสภาผูຌทนราษฎร  หรือประธานสภาผูຌทนราษฎรเมอยูหรือเมสามารถ
ปฏิบัตหินຌาทีไประธานรัฐสภาเดຌ  ฿หຌประธานวุฒิสภาทําหนຌาทีไประธานรัฐสภาทน 

฿นระหวางทีไประธานวุฒิสภาตຌองทําหนຌาทีไประธานรัฐสภาตามวรรคสอง  ตเมมีประธานวุฒิสภา  
ละป็นกรณีทีไกิดขึๅน฿นระหวางเมมีสภาผูຌทนราษฎร  ฿หຌรองประธานวุฒิสภาทําหนຌาทีไประธานรัฐสภา  
ถຌาเมมีรองประธานวุฒิสภา  ฿หຌสมาชิกวุฒิสภาซึไงมีอายุมากทีไสุด฿นขณะนัๅนทําหนຌาทีไประธานรัฐสภา   
ละ฿หຌดาํนินการลือกประธานวุฒสิภาดยรใว 

ประธานรัฐสภามีหนຌาทีไละอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  ละดํานินกิจการของรัฐสภา  ฿นกรณี 
ประชุมรวมกัน฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับ 

ประธานรัฐสภาละผูຌทาํหนຌาทีไทนประธานรัฐสภาตຌองวางตนป็นกลาง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ 
รองประธานรัฐสภามีหนຌาทีไละอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  ละตามทีไประธานรัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๔ํ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญละรางพระราชบัญญัติ  จะตราขึๅนป็น

กฎหมายเดຌกใตดยคํานะนําละยินยอมของรัฐสภา 
ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ํ๐๑  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญละรางพระราชบัญญัติ 

ทีไเดຌรับความหในชอบของรัฐสภาลຌว  ฿หຌนายกรัฐมนตรีนําขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายพืไอพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิเธย  ละมืไอประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว  ฿หຌ฿ชຌบังคับป็นกฎหมายเดຌ 

มาตรา ๔๎ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  จํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของตละสภา  มีสิทธิขຌาชืไอรຌองตอประธานหงสภาทีไตนป็นสมาชิก  
วาสมาชิกภาพของสมาชิกคน฿ดคนหนึไงหงสภานัๅนสิๅนสุดลงตามมาตรา  ํ์ํ  (๏)  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๙)  

(ํ์)  หรือ  (ํ๎)  หรือมาตรา  ํํํ  (๏)  (๐)  (๑)  หรือ  (๓)  ลຌวตกรณี  ละ฿หຌประธานหงสภา 
ทีไเดຌรับคํารຌอง  สงคํารຌองนัๅนเปยังศาลรัฐธรรมนูญพืไอวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูຌนัๅนสิๅนสุดลงหรือเม 

มืไอเดຌรับรืไองเวຌพิจารณา  หากปรากฏหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูຌถูกรຌองมีกรณีตามทีไถูกรຌอง  
฿หຌศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัไง฿หຌสมาชิกผูຌถูกรຌองหยุดปฏิบัติหนຌาทีไจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
ละมืไอศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยลຌว  ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญจຌงคําวินิจฉัยนัๅนเปยังประธานหงสภาทีไเดຌรับ
คํารຌองตามวรรคหนึไง  ฿นกรณีทีไศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูຌถูกรຌองสิๅนสุดลง  ฿หຌผูຌนัๅน
พຌนจากตําหนงนับตวันทีไหยุดปฏิบัตหินຌาทีไ  ตเมกระทบตอกิจการทีไผูຌนัๅนเดຌกระทําเปกอนพຌนจากตําหนง 

มิ฿หຌนับสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึไงหยุดปฏิบัติหนຌาทีไตามวรรคสอง   
ป็นจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการการลือกตัๅงหในวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคน฿ดคนหนึไงมีหตุสิๅนสุดลงตามวรรคหนึไง  ฿หຌสงรืไองเปยังศาลรัฐธรรมนูญพืไอวินิจฉัยตามวรรคหนึไง
เดຌดຌวย   
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สวนทีไ  ๎ 

สภาผูຌทนราษฎร 
 

 

มาตรา ๔๏ สภาผูຌทนราษฎรประกอบดຌวยสมาชิกจํานวนหຌารຌอยคน  ดงันีๅ 
(ํ) สมาชิกซึไงมาจากการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅงจํานวนสามรຌอยหຌาสิบคน 
(๎) สมาชิกซึไงมาจากบัญชีรายชืไอของพรรคการมืองจํานวนหนึไงรຌอยหຌาสิบคน 
฿นกรณีทีไตําหนงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรวางลงเมวาดຌวยหตุ฿ด  ละยังเมมีการลือกตัๅง 

หรือประกาศชืไอสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขึๅนทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรประกอบดຌวยสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎรทาทีไมีอยู 

฿นกรณีมีหตุ฿ด โ  ทีไทํา฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอมีจํานวนเมถึงหนึไงรຌอยหຌาสิบคน  
฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอประกอบดຌวยสมาชิกทาทีไมีอยู 

มาตรา ๔๐ ฿นการลือกตัๅงทัไวเป  มืไอมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเดຌรับลือกตัๅงถึงรຌอยละ
กຌาสิบหຌาของจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมดลຌว  หากมีความจําป็นจะตຌองรียกประชุมรัฐสภา  
กใ฿หຌดํานินการรียกประชุมรัฐสภาเดຌ  ดย฿หຌถือวาสภาผูຌทนราษฎรประกอบดຌวยสมาชิกทาทีไมีอยู   
ตตຌองดํานินการ฿หຌมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร฿หຌครบตามจํานวนตามมาตรา  ๔๏  ดยรใว  ฿นกรณีชนนีๅ  
฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรดังกลาวอยู฿นตําหนงเดຌพียงทาอายุของสภาผูຌทนราษฎรทีไหลืออยู 

มาตรา ๔๑ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรซึไงมาจากการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง  ฿หຌ฿ชຌวิธี
ออกสียงลงคะนนดยตรงละลับ  ดย฿หຌตละขตลือกตัๅงมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเดຌขตละหนึไงคน  
ละผูຌมีสิทธิลือกตัๅงมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅงเดຌคนละหนึไงคะนน  ดยจะลงคะนนลือกผูຌสมัคร
รับลือกตัๅงผูຌ฿ด  หรือจะลงคะนนเมลือกผูຌ฿ดลยกใเดຌ 

฿หຌผูຌสมัครรับลือกตัๅงซึไงเดຌรับคะนนสูงสุดละมีคะนนสูงกวาคะนนสียงทีไเมลือกผูຌ฿ด   

ป็นผูຌเดຌรับลือกตัๅง 
หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการสมัครรับลือกตัๅง  การออกสียงลงคะนน  การนับคะนน  

การรวมคะนน  การประกาศผลการลือกตัๅง  ละการอืไนทีไกีไยวขຌอง  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  ดยกฎหมายดังกลาวจะกําหนด฿หຌ
ผูຌสมัครรับลือกตัๅงตຌองยืไนหลักฐานสดงการสียภาษีงินเดຌประกอบการสมัครรับลือกตัๅงดຌวยกใเดຌ 

฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงประกาศผลการลือกตัๅงมืไอตรวจสอบบืๅองตຌนลຌว  มีหตุอันควร 
ชืไอวาผลการลือกตัๅงป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรม  ละมีจํานวนเมนຌอยกวารຌอยละกຌาสิบหຌาของ 
ขตลือกตัๅงทัๅงหมด  ซึไงคณะกรรมการการลือกตัๅงตຌองตรวจสอบบืๅองตຌนละประกาศผลการลือกตัๅง 
฿หຌลຌวสรใจดยรใว  ตตຌองเมชຌากวาหกสิบวันนับตวันลือกตัๅง  ทัๅงนีๅ  การประกาศผลดังกลาวเมป็น 
การตัดหนຌาทีไละอํานาจของคณะกรรมการการลือกตัๅงทีไจะดํานินการสืบสวน  เตสวน  หรือวินิจฉัยกรณี
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มีหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําการทุจริต฿นการลือกตัๅง  หรือการลือกตัๅงเมป็นเปดยสุจริตหรือทีไยงธรรม  
เมวาจะเดຌประกาศผลการลือกตัๅงลຌวหรือเมกใตาม 

มาตรา ๔๒ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไตละจังหวัดจะพึงมีละการบง
ขตลือกตัๅง  ฿หຌดํานินการตามวิธีการ  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) ฿หຌ฿ชຌจํานวนราษฎรทัๅงประทศตามหลักฐานการทะบียนราษฎรทีไประกาศ฿นปสุดทຌายกอนปทีไมี
การลือกตัๅง  ฉลีไยดຌวยจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรสามรຌอยหຌาสิบคน  จํานวนทีไเดຌรับ฿หຌถือวา 
ป็นจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึไงคน 

(๎) จังหวัด฿ดมีราษฎรเมถึงกณฑ์จํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึไงคนตาม  (ํ)  ฿หຌ มีสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎร฿นจังหวัดนัๅนเดຌหนึไงคน  ดย฿หຌถือขตจังหวัดป็นขตลือกตัๅง 

(๏) จังหวัด฿ดมีราษฎรกินจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึไงคน  ฿หຌมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
฿นจังหวัดนัๅนพิไมขึๅนอีกหนึไงคนทุกจํานวนราษฎรทีไถึงกณฑ์จํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึไงคน 

(๐) มืไอเดຌจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของตละจังหวัดตาม  (๎)  ละ  (๏)  ลຌว  ถຌาจํานวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรยังเมครบสามรຌอยหຌาสิบคน  จังหวัด฿ดมีศษทีไหลือจากการคํานวณตาม  (๏)  

มากทีไสุด  ฿หຌจังหวัดนัๅนมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพิไมขึๅนอีกหนึไงคน  ละ฿หຌพิไมสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ตามวิธีการดังกลาวกจังหวัดทีไมีศษทีไหลือจากการคํานวณนัๅน฿นลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สามรຌอยหຌาสิบคน 

(๑)  จังหวัด฿ดมีการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเดຌกินหนึไงคน  ฿หຌบงขตจังหวัดออกป็น
ขตลือกตัๅงทาจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพึงมี  ดยตຌองบงพืๅนทีไของขตลือกตัๅงตละขต฿หຌติดตอกัน  
ละตຌองจัด฿หຌมีจาํนวนราษฎร฿นตละขต฿กลຌคียงกัน 

มาตรา ๔๓ ผูຌสมัครรับลอืกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅง  ตຌองป็นผูຌซึไง
พรรคการมืองทีไตนป็นสมาชิกสงสมัครรับลือกตัๅง  ละจะสมัครรับลือกตัๅงกินหนึไงขตมิเดຌ 

มืไอมีการสมัครรับลือกตัๅงลຌว  ผูຌสมัครรับลือกตัๅงหรือพรรคการมืองจะถอนการสมัครรับลือกตัๅง
หรือปลีไยนปลงผูຌสมัครรับลือกตัๅงเดຌฉพาะกรณีผูຌสมัครรับลือกตัๅงตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตຌองหຌาม  ละตຌองกระทํากอนปิดการรับสมัครรับลือกตัๅง 

มาตรา ๔๔ ฿นการลือกตัๅงทัไวเป  ฿หຌพรรคการมืองทีไสงผูຌสมัครรับลือกตัๅงจຌงรายชืไอบุคคล
ซึไงพรรคการมืองนัๅนมีมติวาจะสนอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบตงตัๅงป็นนายกรัฐมนตรี
เมกินสามรายชืไอตอคณะกรรมการการลือกตัๅงกอนปิดการรับสมัครรับลือกตัๅง  ละ฿หຌคณะกรรมการ 
การลือกตัๅงประกาศรายชืไอบุคคลดังกลาว฿หຌประชาชนทราบ  ละ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  
มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

พรรคการมืองจะเมสนอรายชืไอบุคคลตามวรรคหนึไงกใเดຌ 
มาตรา ๔๙ การสนอชืไอบุคคลตามมาตรา  ๔๔  ตຌองป็นเปตามหลกักณฑ์  ดงัตอเปนีๅ 
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(ํ) ตຌองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึไงเดຌรับการสนอชืไอ  ดยมีรายละอียดตามทีไคณะกรรมการ
การลือกตัๅงกําหนด   

(๎) ผูຌเดຌรับการสนอชืไอตຌองป็นผูຌมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามทีไจะป็นรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ํ๒์  ละเมคยทําหนังสือยินยอมตาม  (ํ)  ฿หຌพรรคการมืองอืไน฿นการลือกตัๅงคราวนัๅน 

การสนอชืไอบุคคล฿ดทีไมิเดຌป็นเปตามวรรคหนึไง  ฿หຌถือวาเมมีการสนอชืไอบุคคลนัๅน 
มาตรา ๙์ พรรคการมือง฿ดสงผูຌสมัครรับลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅงลຌว  ฿หຌมีสิทธิ 

สงผูຌสมัครรับลือกตัๅงบบบัญชีรายชืไอเดຌ 
การสงผูຌสมัครรับลือกตัๅงบบบัญชีรายชืไอ  ฿หຌพรรคการมืองจัดทําบัญชีรายชืไอพรรคละหนึไงบัญชี  

ดยผูຌสมัครรับลือกตัๅงของตละพรรคการมืองตຌองเมซๅํากัน  ละเมซๅํากับรายชืไอผูຌสมัครรับลือกตัๅง 
บบบงขตลือกตัๅง  ดยสงบัญชีรายชืไอดังกลาว฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงกอนปิดการรับสมัครรับลือกตัๅง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅง 

การจัดทําบัญชีรายชืไอตามวรรคสอง  ตຌอง฿หຌสมาชิกของพรรคการมืองมีสวนรวม฿นการพิจารณาดຌวย  
ดยตຌองคํานึงถึงผูຌสมัครรับลือกตัๅงจากภูมิภาคตาง โ  ละความทาทียมกันระหวางชายละหญิง   

มาตรา ๙ํ การคํานวณหาสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอของตละพรรคการมือง  
฿หຌดํานินการตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) นําคะนนรวมทัๅงประทศทีไพรรคการมืองทุกพรรคทีไสงผูຌสมัครรับลือกตัๅงบบบัญชีรายชืไอ
เดຌรับจากการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅงหารดຌวยหຌารຌอยอันป็นจํานวนสมาชิกทัๅงหมดของสภาผูຌทนราษฎร 

(๎) นําผลลัพธ์ตาม  (ํ)  เปหารจํานวนคะนนรวมทัๅงประทศของพรรคการมืองตละพรรค 
ทีไเดຌรับจากการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅงทุกขต  จํานวนทีไเดຌรับ฿หຌถือป็นจํานวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองนัๅนจะพึงมีเดຌ   

(๏) นําจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองจะพึงมีเดຌตาม  (๎)  ลบดຌวยจํานวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅงทัๅงหมดทีไพรรคการมืองนัๅนเดຌรับลือกตัๅง฿นทุกขตลือกตัๅง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองนัๅนจะเดຌรับ 

(๐) ถຌาพรรคการมือง฿ดมีผูຌเดຌรับลือกตัๅงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅง
ทากับหรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองนัๅนจะพึงมีเดຌตาม  (๎)  ฿หຌพรรคการมืองนัๅน
มีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตามจํานวนทีไเดຌรับจากการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง  ละเมมีสิทธิเดຌรับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ  ละ฿หຌนําจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชี
รายชืไอทัๅงหมดเปจัดสรร฿หຌกพรรคการมืองทีไมีจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅง 
ตไํากวาจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองนัๅนจะพึงมีเดຌตาม  (๎)  ตามอัตราสวน  ตตຌอง 
เมมีผล฿หຌพรรคการมือง฿ดดังกลาวมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรกินจํานวนทีไจะพึงมีเดຌตาม  (๎) 
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(๑) มืไอเดຌจํานวนผูຌเดຌรับลือกตัๅงบบบัญชีรายชืไอของตละพรรคการมืองลຌว  ฿หຌผูຌสมัคร 
รับลือกตัๅงตามลําดับหมายลข฿นบัญชีรายชืไอสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอของพรรคการมืองนัๅน  
ป็นผูຌเดຌรับลือกตัๅงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 

฿นกรณีทีไผูຌสมัครรับลือกตัๅงผูຌ฿ดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับลือกตัๅงตกอนวลาปิดการลงคะนน
฿นวันลือกตัๅง  ฿หຌนําคะนนทีไมีผูຌลงคะนน฿หຌมาคํานวณตาม  (ํ)  ละ  (๎)  ดຌวย 

การนับคะนน  หลักกณฑ์ละวิธีการคํานวณ  การคิดอัตราสวน  ละการประกาศผลการลือกตัๅง  
฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 

มาตรา ๙๎  ขตลือกตัๅงทีไเมมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงราย฿ดเดຌรับคะนนสียงลือกตัๅงมากกวา
คะนนสียงทีไเมลือกผูຌ฿ดป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร฿นขตลือกตัๅงนัๅน  ฿หຌจัด฿หຌมีการลือกตัๅง฿หม   
ละมิ฿หຌนับคะนนทีไผูຌสมัครรับลือกตัๅงตละคนเดຌรับเป฿ชຌ฿นการคํานวณตามมาตรา  ๙ํ  ฿นกรณีชนนีๅ  
฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงดํานินการ฿หຌมีการรับสมัครผูຌสมัครรับลือกตัๅง฿หม  ดยผูຌสมัครรับลือกตัๅงดิม
ทุกรายเมมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅง฿นการลือกตัๅงทีไจะจัดขึๅน฿หมนัๅน 

มาตรา ๙๏ ฿นการลือกตัๅงทัไวเป  ถຌาตຌองมีการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง฿หม฿นบางขต
หรือบางหนวยลือกตัๅงกอนประกาศผลการลือกตัๅง  หรือการลอืกตัๅงยังเมลຌวสรใจ  หรือยังเมมีการประกาศ
ผลการลือกตัๅงครบทุกขตลือกตัๅงเมวาดຌวยหตุ฿ด  การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไตละ
พรรคการมืองพึงมี  ละจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไตละพรรคการมืองพึงเดຌรับ  
฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 

฿นกรณีทีไผลการคํานวณตามวรรคหนึไงทํา฿หຌจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ
ของพรรคการมือง฿ดลดลง  ฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอของพรรคการมืองนัๅน฿นลําดับทຌาย
ตามลําดับพຌนจากตําหนง 

มาตรา ๙๐ ภาย฿นหนึไงปหลังจากวันลือกตัๅงอันป็นการลือกตัๅงทัไวเป  ถຌาตຌองมีการลือกตัๅง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅง฿นขตลือกตัๅง฿ดขึๅน฿หม  พราะหตุทีไการลือกตัๅง 
฿นขตลือกตัๅงนัๅนมิเดຌป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรม  ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๙๏  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม   

การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทนตําหนงทีไวางเมวาดຌวยหตุ฿ดภายหลังพຌนวลาหนึไงป
นับตวันลือกตัๅงทัไวเป  มิ฿หຌมีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไตละพรรคการมือง 
จะพึงมีตามมาตรา  ๙ํ 

มาตรา ๙๑ บุคคลผูຌมีคุณสมบัติดงัตอเปนีๅ  ป็นผูຌมีสิทธิลือกตัๅง 
(ํ) มีสัญชาติเทย  ตบุคคลผูຌมีสัญชาติเทยดยการปลงสัญชาติ  ตຌองเดຌสัญชาติเทยมาลຌว

เมนຌอยกวาหຌาป 
(๎) มีอายุเมตไํากวาสิบปดป฿นวันลือกตัๅง 
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(๏) มีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน฿นขตลือกตัๅงมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวากຌาสิบวันนับถึงวันลือกตัๅง 
ผูຌมีสิทธิลือกตัๅงซึไงอยูนอกขตลือกตัๅงทีไตนมีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน  หรือมีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน

฿นขตลือกตัๅงป็นวลานຌอยกวากຌาสิบวันนับถึงวันลือกตัๅง  หรือมีถิไนทีไอยูนอกราชอาณาจักร  จะขอลงทะบียน
พืไอออกสียงลงคะนนลือกตัๅงนอกขตลือกตัๅง  ณ  สถานทีไ  ละตามวันวลา  วิธีการ  ละงืไอนเข 
ทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรกใเดຌ 

ผูຌมีสิทธิลือกตัๅงซึไงเมเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงดยมิเดຌจຌงหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๒ บุคคลผูຌมีลักษณะดังตอเปนีๅ฿นวันลือกตัๅง  ป็นบุคคลตຌองหຌามมิ฿หຌ฿ชຌสทิธิลือกตัๅง 
(ํ) ป็นภิกษุ  สามณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๎) อยู฿นระหวางถูกพิกถอนสิทธิลือกตัๅงเมวาคดีนัๅนจะถึงทีไสุดลຌวหรือเม 
(๏) ตຌองคุมขังอยูดยหมายของศาลหรือดยคําสัไงทีไชอบดຌวยกฎหมาย 
(๐) วิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือนเมสมประกอบ 
มาตรา ๙๓ บุคคลผูຌ มี คุณสมบัติดั งตอเปนีๅ   ป็นผูຌ มีสิทธิสมัครรับลือกตัๅ งป็นสมาชิก 

สภาผูຌทนราษฎร 
(ํ) มีสัญชาติเทยดยการกิด 
(๎) มีอายุเมตไํากวายีไสิบหຌาปนับถึงวันลือกตัๅง 
(๏) ป็นสมาชิกพรรคการมือง฿ดพรรคการมืองหนึไงตพียงพรรคการมืองดียวป็นวลา

ติดตอกันเมนຌอยกวากຌาสิบวันนับถึงวันลือกตัๅง  วຌนต฿นกรณีทีไมีการลือกตัๅงทัไวเปพราะหตุยุบสภา  
ระยะวลากຌาสิบวันดังกลาว฿หຌลดลงหลือสามสิบวัน   

(๐) ผูຌสมัครรับลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง  ตຌองมีลกัษณะอยาง฿ดอยางหนึไงดงัตอเปนีๅดຌวย 
 (ก) มีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน฿นจังหวัดทีไสมัครรับลือกตัๅงมาลຌวป็นวลาติดตอกัน 

เมนຌอยกวาหຌาปนบัถึงวันสมัครรับลือกตัๅง 
 (ข) ป็นบุคคลซึไงกิด฿นจังหวัดทีไสมัครรับลือกตัๅง 
 (ค) คยศึกษา฿นสถานศึกษาทีไตัๅงอยู฿นจังหวัดทีไสมัครรับลือกตัๅงป็นวลาติดตอกัน 

เมนຌอยกวาหຌาปการศึกษา 
 (ง) คยรับราชการหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿นหนวยงานของรัฐ  หรือคยมีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน

฿นจังหวัดทีไสมัครรับลือกตัๅง  ลຌวตกรณี  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวาหຌาป 
มาตรา ๙๔ บุคคลผูຌมีลักษณะดังตอเปนีๅ  ป็นบุคคลตຌองหຌามมิ฿หຌ฿ชຌสิทธิสมัครรับลือกตัๅง

ป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
(ํ) ติดยาสพติด฿หຌทษ 
(๎) ป็นบุคคลลຌมละลายหรือคยป็นบุคคลลຌมละลายทุจริต 
(๏) ป็นจຌาของหรือผูຌถอืหุຌน฿นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสืไอมวลชน฿ด  โ   
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(๐) ป็นบุคคลผูຌมีลักษณะตຌองหຌามมิ฿หຌ฿ชຌสิทธิลือกตัๅงตามมาตรา  ๙๒  (ํ)  (๎)  หรือ  (๐) 

(๑) อยูระหวางถูกระงับการ฿ชຌสิทธิสมัครรับลือกตัๅงป็นการชัไวคราวหรือถูกพิกถอนสิทธิสมัคร
รับลือกตัๅง 

(๒) ตຌองคําพิพากษา฿หຌจําคุกละถูกคุมขังอยูดยหมายของศาล 
(๓) คยเดຌรับทษจําคุกดยเดຌพຌนทษมายังเมถึงสิบปนับถึงวันลือกตัๅง  วຌนต฿นความผิด 

อันเดຌกระทําดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
(๔) คยถูกสัไง฿หຌพຌนจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจพราะทุจริตตอหนຌาทีไ  

หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ฿นวงราชการ 
(๙) คยตຌองคําพิพากษาหรือคําสัไงของศาลอันถึงทีไสุด฿หຌทรัพย์สินตกป็นของผนดิน 

พราะรไํารวยผิดปกติ  หรือคยตຌองคําพิพากษาอันถึงทีไสุด฿หຌลงทษจําคุกพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
วาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

(ํ์) คยตຌอง คําพิพากษาอันถึ งทีไ สุ ดว ากระทํ าความผิดตอตํ าหน งหนຌ าทีไ ร าชการ   
หรือตอตําหนงหนຌาทีไ฿นการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดຌวยความผิดของพนักงาน 
฿นองค์การหรือหนวยงานของรัฐ  หรือความผิดกีไยวกับทรัพย์ทีไกระทําดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการกูຌยืมงินทีไป็นการฉຌอกงประชาชน  กฎหมายวาดຌวยยาสพติด฿นความผิด
ฐานป็นผูຌผลิต  นําขຌา  สงออก  หรือผูຌคຌา  กฎหมายวาดຌวยการพนัน฿นความผิดฐานป็นจຌามือหรือจຌาสํานัก  
กฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์  หรือกฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปราม
การฟอกงิน฿นความผิดฐานฟอกงิน 

(ํํ) คยตຌองคําพิพากษาอันถึงทีไสุดวากระทําการอันป็นการทุจริต฿นการลือกตัๅง   
(ํ๎) ป็นขຌาราชการซึไงมีตําหนงหรืองินดือนประจํานอกจากขຌาราชการการมือง 
(ํ๏) ป็นสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน 
(ํ๐) ป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือคยป็นสมาชิกวุฒิสภาละสมาชิกภาพสิๅนสุดลงยังเมกินสองป 
(ํ๑) ป็นพนักงานหรือลูกจຌางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

ป็นจຌาหนຌาทีไอืไนของรัฐ 
(ํ๒) ป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผูຌดาํรงตําหนง฿นองค์กรอิสระ 
(ํ๓) อยู฿นระหวางตຌองหຌามมิ฿หຌดํารงตําหนงทางการมือง 
(ํ๔) คยพຌนจากตําหนงพราะหตุตามมาตรา  ํ๐๐  หรือมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม   
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผูຌทนราษฎรมีกําหนดคราวละสีไปนับตวนัลือกตัๅง 
฿นระหวางอายุของสภาผูຌทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการมืองทีไ มีสมาชิกป็นสมาชิก 

สภาผูຌทนราษฎรมิเดຌ 
มาตรา ํ์์ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรริไมตัๅงตวันลือกตัๅง 
มาตรา ํ์ํ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรสิๅนสุดลง  มืไอ 



หนຌา   ๎๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูຌทนราษฎร  หรือมีการยุบสภาผูຌทนราษฎร 
(๎) ตาย 
(๏) ลาออก 
(๐) พຌนจากตําหนงตามมาตรา  ๙๏ 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙๓ 

(๒) มีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๙๔ 

(๓) กระทําการอันป็นการตຌองหຌามตามมาตรา  ํ๔๐  หรือมาตรา  ํ๔๑ 

(๔) ลาออกจากพรรคการมืองทีไตนป็นสมาชิก   
(๙) พຌนจากการป็นสมาชิกของพรรคการมืองทีไตนป็นสมาชิกตามมติของพรรคการมืองนัๅน

ดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสาม฿นสีไของทีไประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการมือง 
ละสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไสังกัดพรรคการมืองนัๅน  ฿นกรณีชนนีๅ  ถຌาสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรผูຌนัๅน
มิเดຌขຌาป็นสมาชิกของพรรคการมืองอืไนภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไพรรคการมืองมีมติ  ฿หຌถือวาสิๅนสุด
สมาชิกภาพนับตวันทีไพຌนสามสิบวันดังกลาว 

(ํ์) ขาดจากการป็นสมาชิกของพรรคการมือง  ต฿นกรณีทีไขาดจากการป็นสมาชิกของ 
พรรคการมืองพราะมีคําสัไงยุบพรรคการมืองทีไสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรผูຌนัๅนป็นสมาชิก  ละสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎรผูຌนัๅนเมอาจขຌาป็นสมาชิกของพรรคการมืองอืไนเดຌภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไมีคําสัไง 
ยุบพรรคการมือง  ฿นกรณีชนนีๅ  ฿หຌถอืวาสิๅนสุดสมาชิกภาพนับตวันถัดจากวันทีไครบกําหนดหกสิบวันนัๅน 

(ํํ) พຌนจากตําหนงพราะหตุตามมาตรา  ํ๐๐  หรือมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม 
(ํ๎) ขาดประชุมกินจํานวนหนึไง฿นสีไของจํานวนวันประชุม฿นสมัยประชุมทีไมีกําหนดวลา 

เมนຌอยกวาหนึไงรຌอยยีไสิบวันดยเมเดຌรับอนุญาตจากประธานสภาผูຌทนราษฎร 
(ํ๏) ตຌองคําพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจําคุก  มຌจะมีการรอการลงทษ  วຌนตป็นการรอการลงทษ

฿นความผิดอันเดຌกระทําดยประมาท  ความผิดลหุทษ  หรือความผิดฐานหมิไนประมาท 
มาตรา ํ์๎ มืไออายุของสภาผูຌทนราษฎรสิๅนสุดลง  พระมหากษัตริย์จะเดຌทรงตรา 

พระราชกฤษฎีกา฿หຌมีการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร฿หม  ป็นการลือกตัๅงทัไวเปภาย฿นสีไสิบหຌาวัน
นบัตวนัทีไสภาผูຌทนราษฎรสิๅนอายุ 

การลือกตัๅงตามวรรคหนึไง  ตຌองป็นวันดียวกันทัไวราชอาณาจักรตามทีไคณะกรรมการการลือกตัๅง
ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 

มาตรา ํ์๏ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจทีไจะยุบสภาผูຌทนราษฎรพืไอ฿หຌมี 
การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร฿หมป็นการลือกตัๅงทัไวเป 

การยุบสภาผูຌทนราษฎร฿หຌกระทําดยพระราชกฤษฎีกา  ละ฿หຌกระทําเดຌพียงครัๅงดียว 
฿นหตุการณ์ดียวกัน 



หนຌา   ๎๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ภาย฿นหຌาวันนับตวันทีไพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึไง฿ชຌบังคับ  ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅง
ประกาศกําหนดวันลือกตัๅงทัไวเป฿นราชกิจจานุบกษา  ซึไงตຌองเมนຌอยกวาสีไสิบหຌาวันตเมกินหกสิบวัน 
นบัตวันทีไพระราชกฤษฎีกาดังกลาว฿ชຌบังคับ  วันลือกตัๅงนัๅนตຌองกําหนดป็นวันดียวกันทัไวราชอาณาจกัร 

มาตรา ํ์๐ ฿นกรณีทีไมีหตุจําป็นอันมิอาจหลีกลีไยงเดຌ  ป็นหตุ฿หຌเมสามารถจัดการลือกตัๅง
ตามวันทีไคณะกรรมการการลือกตัๅงประกาศกําหนดตามมาตรา  ํ์๎  หรือมาตรา  ํ์๏  คณะกรรมการ
การลือกตัๅงจะกําหนดวันลือกตัๅง฿หมกใเดຌ  ตตຌองจัด฿หຌมีการลือกตัๅงภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไ 
หตุดังกลาวสิๅนสุดลง  ตพืไอประยชน์฿นการนับอายุตามมาตรา  ๙๑  (๎)  ละมาตรา  ๙๓  (๎)  ฿หຌนับถึง 
วนัลือกตัๅงทีไกําหนดเวຌตามมาตรา  ํ์๎  หรือมาตรา  ํ์๏  ลຌวตกรณี 

มาตรา ํ์๑ มืไอตําหนงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรวางลงพราะหตุอืไน฿ด  นอกจากถึงคราว
ออกตามอายขุองสภาผูຌทนราษฎร  หรือมืไอมีการยุบสภาผูຌทนราษฎร  ฿หຌดาํนินการ  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ฿นกรณีทีไป็นตําหนงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไมาจากการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง  
฿หຌดํานินการตราพระราชกฤษฎีกาพืไอจัด฿หຌมีการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขึๅนทนตําหนงทีไวาง  
วຌนตอายุของสภาผูຌทนราษฎรจะหลืออยูเมถึงหนึไงรຌอยปดสิบวัน  ละ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ์๎   

มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
(๎) ฿นกรณีทีไป็นตําหนงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ  ฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎร

ประกาศ฿หຌผูຌมีชืไออยู฿นลําดับถัดเป฿นบัญชีรายชืไอของพรรคการมืองนัๅนลืไอนขึๅนมาป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ทนตําหนงทีไวาง  ดยตຌองประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาภาย฿นจใดวันนับตวันทีไตําหนงนัๅนวางลง  
หากเมมีรายชืไอหลืออยู฿นบัญชีทีไจะลืไอนขึๅนมาทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ
ประกอบดຌวยสมาชิกทาทีไมีอยู 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรผูຌขຌามาทนตาม  (ํ)  ฿หຌริไมนับตวันลือกตัๅง 
ทนตําหนงทีไวาง  สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรผูຌขຌามาทนตาม  (๎)  ฿หຌริไมนับต 
วนัถัดจากวันประกาศชืไอ฿นราชกิจจานุบกษา  ละ฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรผูຌขຌามาทนตาํหนงทีไวางนัๅน  
อยู฿นตําหนงเดຌพียงทาอายุของสภาผูຌทนราษฎรทีไหลืออยู 

การคํานวณสัดสวนคะนนของพรรคการมืองสําหรับสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ
มืไอมีการลือกตัๅงทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌป็นเปตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ํ์๒ ภายหลังทีไคณะรัฐมนตรีขຌาบริหารราชการผนดินลຌว  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตงตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรผูຌป็นหัวหนຌาพรรคการมือง฿นสภาผูຌทนราษฎรทีไมีจํานวนสมาชิก
มากทีไสุด  ละสมาชิกมิเดຌดํารงตําหนงรัฐมนตรี  ประธานสภาผูຌทนราษฎร  หรือรองประธานสภาผูຌทนราษฎร  
ป็นผูຌนาํฝຆายคຌาน฿นสภาผูຌทนราษฎร 

฿นกรณีทีไพรรคการมืองตามวรรคหนึไง  มีสมาชิกทากัน  ฿หຌ฿ชຌวิธีจับสลาก   
฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการตงตัๅงผูຌนําฝຆายคຌาน 

฿นสภาผูຌทนราษฎร 



หนຌา   ๏์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ผูຌนําฝຆายคຌาน฿นสภาผูຌทนราษฎรยอมพຌนจากตําหนงมืไอขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึไง  หรือมืไอมีหตุ
ตามมาตรา  ํํ๔  (ํ)  (๎)  (๏)  หรือ  (๐)  ฿นกรณีชนนีๅ  พระมหากษัตริย์จะเดຌทรงตงตัๅงผูຌนําฝຆายคຌาน 
฿นสภาผูຌทนราษฎรทนตําหนงทีไวาง 

สวนทีไ  ๏ 

วุฒสิภา 
 

 

มาตรา ํ์๓ วุฒิสภาประกอบดຌวยสมาชิกจํานวนสองรຌอยคน  ซึไงมาจากการลือกกันอง 
ของบุคคลซึไงมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะ  หรือประยชน์รวมกัน  หรือทํางาน
หรือคยทํางานดຌานตาง โ  ทีไหลากหลายของสังคม  ดย฿นการบงกลุมตຌองบง฿นลักษณะทีไทํา฿หຌประชาชน 
ซึไงมีสิทธิสมัครรับลือกทุกคนสามารถอยู฿นกลุม฿ดกลุมหนึไงเดຌ 

การบงกลุม  จํานวนกลุม  ละคุณสมบัติของบุคคล฿นตละกลุม  การสมัครละรับสมัคร  
หลักกณฑ์ละวิธีการลือกกันอง  การเดຌรับลือก  จํานวนสมาชิกวุฒิสภาทีไจะพึงมีจากตละกลุม   
การขึๅนบัญชีสํารอง  การลืไอนบุคคลจากบัญชีสํารองขึๅนดํารงตําหนงทน  ละมาตรการอืไน฿ดทีไจําป็น
พืไอ฿หຌการลือกกันองป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรม  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา  ละพืไอประยชน์฿นการดํานินการ฿หຌการลือกดังกลาวป็นเปดยสุจริต
ละทีไยงธรรม  จะกําหนดมิ฿หຌผูຌสมัคร฿นตละกลุมลือกบุคคล฿นกลุมดียวกัน  หรือจะกําหนด฿หຌมี 
การคัดกรองผูຌสมัครรับลือกดຌวยวิธีการอืไน฿ดทีไผูຌสมัครรับลือกมีสวนรวม฿นการคัดกรองกใเดຌ 

การดํานินการตามวรรคสอง  ฿หຌดํานินการตัๅงตระดับอําภอ  ระดับจังหวัด  ละระดับประทศ  
พืไอ฿หຌสมาชิกวุฒิสภาป็นผูຌทนปวงชนชาวเทย฿นระดับประทศ 

฿นกรณีทีไตําหนงสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนเมครบตามวรรคหนึไง  เมวาพราะหตุตําหนงวางลง  
หรือดຌวยหตุอืไน฿ดอันมิ฿ชพราะหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  ละเมมีรายชืไอบุคคลทีไสํารองเวຌหลืออยู  
฿หຌวุฒิสภาประกอบดຌวยสมาชิกวุฒิสภาทาทีไมีอยู  ต฿นกรณีทีไมีสมาชิกวุฒิสภาหลืออยูเมถึงกึไงหนึไง 
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทัๅงหมดละอายุของวุฒิสภาหลืออยูกินหนึไงป  ฿หຌดํานินการลือกสมาชิกวุฒิสภา
ขึๅนทนภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไวุฒสิภามีสมาชิกหลืออยูเมถึงกึไงหนึไง  ฿นกรณีชนวานีๅ  ฿หຌผูຌเดຌรับลือก
ดงักลาวอยู฿นตําหนงเดຌพียงทาอายุของวุฒิสภาทีไหลืออยู 

การลือกสมาชิกวุฒิสภา฿หຌตราป็นพระราชกฤษฎีกา  ละภาย฿นหຌาวันนับตวันทีไพระราชกฤษฎีกา
มีผล฿ชຌบังคับ  ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงกําหนดวันริไมดํานินการพืไอลือกเมชຌากวาสามสิบวันนับตวันทีไ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผล฿ชຌบังคับ  การกําหนดดังกลาว฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา  ละ฿หຌนําความ฿น
มาตรา  ํ์๐  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

มาตรา ํ์๔ สมาชิกวุฒิสภาตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดงัตอเปนีๅ 
ก. คุณสมบัติ 
 (ํ) มีสัญชาติเทยดยการกิด 
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 (๎) มีอายุเมตไํากวาสีไสิบป฿นวันสมัครรับลือก 
 (๏) มีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  ละประสบการณ์  หรือทํางาน฿นดຌานทีไสมัครเมนຌอยกวาสิบป  

หรือป็นผูຌมีลักษณะตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา 
 (๐) กิด  มีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน  ทํางาน  หรือมีความกีไยวพันกับพืๅนทีไทีไสมัครตามหลักกณฑ์

ละงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา 
ข. ลักษณะตຌองหຌาม 
 (ํ) ป็นบุคคลตຌองหຌามมิ฿หຌ฿ชຌสิทธิสมัครรับลือกตัๅงตามมาตรา  ๙๔  (ํ)  (๎)  (๏)  (๐)  

(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๙)  (ํ์)  (ํํ)  (ํ๑)  (ํ๒)  (ํ๓)  หรือ  (ํ๔) 

 (๎) ป็นขຌาราชการ 
 (๏) ป็นหรือคยป็นสมาชิกสภาผูຌ ทนราษฎร  วຌนต เดຌพຌนจากการป็นสมาชิก 

สภาผูຌทนราษฎรมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาปนบัถึงวันสมัครรับลือก 
 (๐) ป็นสมาชิกพรรคการมือง 
 (๑) ป็นหรือคยป็นผูຌดํารงตําหนง฿ด฿นพรรคการมือง  วຌนตเดຌพຌนจากการดํารงตําหนง

฿นพรรคการมืองมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาปนับถึงวันสมัครรับลือก 
 (๒) ป็นหรือคยป็นรัฐมนตรี  วຌนตเดຌพຌนจากการป็นรัฐมนตรีมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาป

นับถึงวันสมัครรับลือก 
 (๓) ป็นหรือคยป็นสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน  วຌนตเดຌพຌนจากการป็น

สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไนมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาปนับถึงวันสมัครรับลือก 
 (๔) ป็นบุพการี  คูสมรส  หรือบุตรของผูຌดํารงตําหนงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ขຌาราชการการมือง  สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน  ผูຌสมัครรับลือกป็นสมาชิกวุฒิสภา฿นคราวดียวกัน  
หรือผูຌดํารงตําหนง฿นศาลรัฐธรรมนูญหรือ฿นองค์กรอิสระ 

 (๙) คยดํารงตําหนงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีๅ 
มาตรา ํ์๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหຌาปนับตวันประกาศผลการลือก 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาริไมตัๅงตวันทีไคณะกรรมการการลือกตัๅงประกาศผลการลือก 
มืไออายุของวุฒิสภาสิๅนสุดลง  ฿หຌสมาชิกวุฒิสภาอยู฿นตําหนงพืไอปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึๅน฿หม 
มาตรา ํํ์ มืไออายุของวุฒิสภาสิๅนสุดลง  ฿หຌมีการลือกสมาชิกวุฒิสภา฿หมตามมาตรา  ํ์๓  

วรรคหຌา 
มาตรา ํํํ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิๅนสุดลง  มืไอ 
(ํ) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๎) ตาย 
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(๏) ลาออก 
(๐) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ํ์๔ 

(๑) ขาดประชุมกินจํานวนหนึไง฿นสีไของจํานวนวันประชุม฿นสมัยประชุมทีไมีกําหนดวลา 
เมนຌอยกวาหนึไงรຌอยยีไสิบวันดยเมเดຌรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๒) ตຌองคําพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจําคุก  มຌจะมีการรอการลงทษ  วຌนตป็นการรอการลงทษ
฿นความผิดอันเดຌกระทําดยประมาท  ความผิดลหุทษ  หรือความผิดฐานหมิไนประมาท 

(๓) กระทําการอันป็นการฝຆาฝืนมาตรา  ํํ๏  หรือกระทําการอันตຌองหຌามตามมาตรา  ํ๔๐  

หรือมาตรา  ํ๔๑ 

(๔) พຌนจากตําหนงพราะหตุตามมาตรา  ํ๐๐  หรือมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม   
มาตรา ํํ๎ บุคคลผูຌคยดํารงตําหนงสมาชิกวุฒิสภาละสมาชิกภาพสิๅนสุดลงมาลຌว 

ยังเมกินสองป  จะป็นรัฐมนตรีหรือผูຌดํารงตําหนงทางการมืองมิเดຌ  วຌนตป็นสมาชิกสภาทຌองถิไน 
หรือผูຌบริหารทຌองถิไน 

มาตรา ํํ๏ สมาชิกวุฒิสภาตຌองเมฝัก฿ฝຆหรือยอมตนอยู฿ตຌอาณัติของพรรคการมือง฿ด โ 
สวนทีไ  ๐ 

บททีไ฿ชຌกสภาทัๅงสอง 
 

 

มาตรา ํํ๐ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภายอมป็นผูຌทนปวงชนชาวเทย  
เมอยู฿นความผูกมัดหงอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบงํา฿ด โ  ละตຌองปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต
พืไอประยชน์สวนรวมของประทศชาติละความผาสุกของประชาชนดยรวม  ดยปราศจากการขัดกัน
หงผลประยชน์ 

มาตรา ํํ๑ กอนขຌารับหนຌาทีไ  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภาตຌองปฏิญาณตน
฿นทีไประชุมหงสภาทีไตนป็นสมาชิกดຌวยถຌอยคํา  ดงัตอเปนีๅ 

“ขຌาพจຌา  (ชืไอผูຌปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวา  ขຌาพจຌาจะปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต   

พืไอประยชน์ของประทศละประชาชน  ทัๅงจะรักษาเวຌละปฏิบัติตามซึไงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
ทุกประการ” 

มาตรา ํํ๒ สภาผูຌทนราษฎรละวุฒิสภาตละสภา  มีประธานสภาคนหนึไงละรองประธานสภา
คนหนึไงหรือสองคน  ซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงจากสมาชิกหงสภานัๅน โ  ตามมติของสภา 

฿นระหวางการดํารงตําหนง  ประธานละรองประธานสภาผูຌทนราษฎรจะป็นกรรมการบริหาร
หรือดํารงตําหนง฿ด฿นพรรคการมืองขณะดียวกันมิเดຌ 

มาตรา ํํ๓ ประธานละรองประธานสภาผูຌทนราษฎรดํารงตําหนงจนสิๅนอายุของ 
สภาผูຌทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผูຌทนราษฎร 
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ประธานละรองประธานวุฒิสภาดํารงตําหนงจนถึงวันสิๅนอายุของวุฒิสภา  วຌนต฿นระหวางวลา
ตามมาตรา  ํ์๙  วรรคสาม  ฿หຌประธานละรองประธานวุฒิสภายังคงอยู฿นตําหนงพืไอปฏิบัตหินຌาทีไตอเป 

มาตรา ํํ๔ ประธานละรองประธานสภาผูຌทนราษฎร  ละประธานละรองประธานวุฒิสภา  
ยอมพຌนจากตําหนงกอนวาระตามมาตรา  ํํ๓  มืไอ 

(ํ) ขาดจากสมาชิกภาพหงสภาทีไตนป็นสมาชิก 
(๎) ลาออกจากตําหนง 
(๏) ดํารงตําหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือขຌาราชการการมืองอืไน 
(๐) ตຌองคําพิพากษา฿หຌจําคุก  มຌคดีนัๅนจะยังเมถึงทีไสุดหรือมีการรอการลงทษ  วຌนต 

ป็นกรณีทีไคดียังเมถึงทีไสุดหรือมีการรอการลงทษ฿นความผิดอันเดຌกระทําดยประมาท  ความผิดลหุทษ  
หรือความผิดฐานหมิไนประมาท 

มาตรา ํํ๙ ประธานสภาผูຌทนราษฎรละประธานวุฒิสภามีหนຌาทีไละอํานาจดํานินกิจการ
ของสภานัๅน โ  ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับ  รองประธานสภามีหนຌาทีไละอํานาจตามทีไประธานสภามอบหมาย  
ละปฏิบัตหินຌาทีไทนประธานสภามืไอประธานสภาเมอยูหรือเมสามารถปฏิบัตหินຌาทีไเดຌ 

ประธานสภาผูຌทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ละผูຌทําหนຌาทีไทน  ตຌองวางตนป็นกลาง 
฿นการปฏิบัตหินຌาทีไ 

มืไอประธานละรองประธานสภาผูຌทนราษฎรหรือประธานละรองประธานวุฒิสภาเมอยู฿นทีไประชุม  
฿หຌสมาชิกหงสภานัๅน โ  ลือกกันอง฿หຌสมาชิกคนหนึไงป็นประธาน฿นคราวประชุมนัๅน 

มาตรา ํ๎์ การประชุมสภาผูຌทนราษฎรละการประชุมวุฒิสภาตຌองมีสมาชิกมาประชุม 
เมนຌอยกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของตละสภา  จึงจะป็นองค์ประชุม  วຌนต 
฿นกรณีการพิจารณาระบียบวาระกระทูຌ  สภาผูຌทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองค์ประชุมเวຌ฿นขຌอบังคับ
ป็นอยางอืไนกใเดຌ 

การลงมติวินิจฉัยขຌอปรึกษา฿หຌถือสียงขຌางมากป็นประมาณ  วຌนตทีไมีบัญญัติเวຌป็นอยางอืไน 
฿นรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกคนหนึไงยอมมีสียงหนึไง฿นการออกสียงลงคะนน  ถຌามีคะนนสียงทากัน  ฿หຌประธาน 
฿นทีไประชุมออกสียงพิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด 

รายงานการประชุมละบันทึกการออกสียงลงคะนนของสมาชิกตละคนตຌองปิดผย฿หຌประชาชน
ทราบเดຌทัไวเป  วຌนตกรณีการประชุมลับหรือการออกสียงลงคะนนป็นการลับ 

การออกสียงลงคะนนลือกหรือ฿หຌความหในชอบ฿หຌบุคคลดํารงตําหนง฿ด  ฿หຌกระทําป็นการลับ  
วຌนตทีไมีบัญญัติเวຌป็นอยางอืไน฿นรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ํ๎ํ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันประกาศผลการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
อันป็นการลือกตัๅงทัไวเป  ฿หຌมีการรียกประชุมรัฐสภาพืไอ฿หຌสมาชิกเดຌมาประชุมป็นครัๅงรก 
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฿นปหนึไง฿หຌมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย โ  หนึไง฿หຌมีกําหนดวลาหนึไงรຌอยยีไสิบวัน   
ตพระมหากษัตริย์จะปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌขยายวลาออกเปกใเดຌ 

การปิดสมัยประชุมสามัญประจําปกอนครบกําหนดวลาหนึไงรຌอยยีไสิบวัน  จะกระทําเดຌกใต 
ดยความหในชอบของรัฐสภา 

วันประชุมครัๅงรกตามวรรคหนึไง  ฿หຌถือป็นวันริไมสมัยประชุมสามัญประจําปครัๅงทีไหนึไง   
สวนวันริไมสมัยประชุมสามัญประจําปครัๅงทีไสอง  ฿หຌป็นเปตามทีไสภาผูຌทนราษฎรกําหนด  ต฿นกรณีทีไ
การประชุมครัๅงรกตามวรรคหนึไงมีวลาจนถึงสิๅนปปฏิทินเมพียงพอทีไจะจัด฿หຌมีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครัๅงทีไสอง  จะเมมีการประชุมสมัยสามัญประจําปครัๅงทีไสองสําหรับปนัๅนกใเดຌ 

มาตรา ํ๎๎ พระมหากษัตริย์ทรงรียกประชุมรัฐสภา  ทรงปิดละทรงปิดประชุม 
พระมหากษัตริย์จะสดใจพระราชดํานินมาทรงทํารัฐพิธีปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป

ครัๅงรกดຌวยพระองค์อง  หรือจะปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌพระรัชทายาทซึไงทรงบรรลุนิติภาวะลຌว  
หรือผูຌ฿ดผูຌหนึไง  ป็นผูຌทนพระองค์  มาทํารัฐพิธีกใเดຌ 

มืไอมีความจําป็นพืไอประยชน์หงรัฐ  พระมหากษัตริย์จะทรงรียกประชุมรัฐสภาป็นการประชุม
สมัยวิสามัญกใเดຌ 

ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ํ๎๏  ละมาตรา  ํ๎๒  การรียกประชุม  การขยายวลาประชุม  ละการปิด
ประชุมรัฐสภา  ฿หຌกระทําดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ํ๎๏ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภาทัๅงสองสภารวมกัน  หรือสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎร  มีจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา   
มีสิทธิขຌาชืไอรຌองขอตอประธานรัฐสภา฿หຌนําความกราบบังคมทูลพืไอมีพระบรมราชองการประกาศรียก
ประชุมรัฐสภาป็นการประชุมสมัยวิสามัญเดຌ   

฿หຌประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลละลงนามรับสนองพระบรมราชองการ 
มาตรา ํ๎๐ ฿นทีไประชุมสภาผูຌทนราษฎร  ทีไประชุมวุฒิสภา  หรือทีไประชุมรวมกันของรัฐสภา  

สมาชิกผูຌ฿ดจะกลาวถຌอยคํา฿ด฿นทางถลงขຌอทใจจริง  สดงความคิดหในหรือออกสียงลงคะนน   
ยอมป็นอกสิทธิ่ดยดใดขาด  ผูຌ฿ดจะนาํเปป็นหตุฟງองรຌองวากลาวสมาชิกผูຌนัๅน฿นทาง฿ด โ  มิเดຌ 

อกสิทธิ่ตามวรรคหนึไงเมคุຌมครองสมาชิกผูຌกลาวถຌอยคํา฿นการประชุมทีไมีการถายทอดทาง
วทิยุกระจายสียงหรือวิทยุทรทัศน์หรือทางอืไน฿ด  หากถຌอยคําทีไกลาว฿นทีไประชุมเปปรากฏนอกบริวณรัฐสภา  
ละการกลาวถຌอยคํานัๅนมีลักษณะป็นความผิดทางอาญาหรือละมิดสิทธิ฿นทางพงตอบุคคลอืไนซึไงมิ฿ช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกหงสภานัๅน 

฿นกรณีตามวรรคสอง  ถຌาสมาชิกกลาวถຌอยคํา฿ดทีไอาจป็นหตุ฿หຌบุคคลอืไนซึไงมิ฿ชรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกหงสภานัๅนเดຌรับความสียหาย  ฿หຌประธานหงสภานัๅนจัด฿หຌมีการฆษณาคําชีๅจงตามทีไบุคคลนัๅน
รຌองขอตามวิธีการละภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด฿นขຌอบังคับการประชุมของสภานัๅน  ทัๅงนีๅ  ดยเมกระทบ
ตอสิทธิของบุคคล฿นการฟງองคดีตอศาล 



หนຌา   ๏๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

อกสิทธิ่ทีไบัญญัติเวຌ฿นมาตรานีๅ  ยอมคุຌมครองเปถึงผูຌพิมพ์ละผูຌฆษณารายงานการประชุม 
ตามขຌอบังคับของสภาผูຌทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  ลຌวตกรณี  ละคุຌมครองเปถึงบุคคล 
ซึไงประธาน฿นทีไประชุมอนุญาต฿หຌถลงขຌอทใจจริง  หรือสดงความคิดหใน฿นทีไประชุม  ตลอดจนผูຌดาํนินการ
ถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายสียงหรือวิทยุทรทัศน์หรือทางอืไน฿ดซึไงเดຌรับอนุญาตจาก
ประธานหงสภานัๅนดຌวยดยอนุลม 

มาตรา ํ๎๑ ฿นระหวางสมัยประชุม  หຌามมิ฿หຌจับ  คุมขัง  หรือหมายรียกตัวสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเปทําการสอบสวน฿นฐานะทีไสมาชิกผูຌนัๅนป็นผูຌตຌองหา฿นคดีอาญา  
วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากสภาทีไผูຌนัๅนป็นสมาชิก  หรือป็นการจับ฿นขณะกระทําความผิด 

฿นกรณีทีไ มีการจับสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา฿นขณะกระทําความผิด   
฿หຌรายงานเปยังประธานหงสภาทีไผูຌนัๅนป็นสมาชิกดยพลัน  ละพืไอประยชน์฿นการประชุมสภา  
ประธานหงสภาทีไผูຌนัๅนป็นสมาชิกอาจสัไง฿หຌปลอยผูຌถูกจับพืไอ฿หຌมาประชุมสภาเดຌ 

ถຌาสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขัง฿นระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยูกอน
สมัยประชุม  มืไอถึงสมัยประชุม  พนักงานสอบสวนหรือศาล  ลຌวตกรณี  ตຌองสัไงปลอยทันทีถຌาประธานหงสภา
ทีไผูຌนัๅนป็นสมาชิกเดຌรຌองขอ  ดยศาลจะสัไง฿หຌมีประกันหรือมีประกันละหลักประกันดຌวยหรือเมกใเดຌ 

฿นกรณีทีไมีการฟງองสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา฿นคดีอาญา  เมวาจะเดຌฟງองนอก
หรือ฿นสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนัๅน฿นระหวางสมัยประชุมกใเดຌ  ตตຌองเมป็นการขัดขวางตอการทีไ
สมาชิกผูຌนัๅนจะมาประชุมสภา 

มาตรา ํ๎๒ ฿นระหวางทีไเมมีสภาผูຌทนราษฎร  เมวาดຌวยหตุสภาผูຌทนราษฎรสิๅนอายุ  
สภาผูຌทนราษฎรถูกยุบ  หรือหตุอืไน฿ด  จะมีการประชุมวุฒิสภามิเดຌ  วຌนต 

(ํ) มีกรณีทีไรัฐสภาตຌองดํานินการตามมาตรา  ํ๓  มาตรา  ํ๙  มาตรา  ๎์  มาตรา  ๎ํ  

หรือมาตรา  ํ๓๓ 

(๎) มีกรณีทีไวุฒิสภาตຌองประชมุพืไอทําหนຌาทีไพิจารณา฿หຌบุคคลดํารงตําหนง฿ดตามบทบัญญัติ
หงรัฐธรรมนูญ 

มืไอมีกรณีตามวรรคหนึไง  ฿หຌวุฒิสภาดํานินการประชุมเดຌ  ดย฿หຌประธานวุฒิสภานําความ 
กราบบังคมทูลพืไอมีพระบรมราชองการประกาศรียกประชุมรัฐสภาป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  ละ 
฿หຌประธานวุฒิสภาป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการ   

฿นกรณีตาม  (ํ)  ฿หຌวุฒิสภาทําหนຌาทีไรัฐสภา  ตการ฿หຌความหในชอบตามมาตรา  ํ๓๓  ตຌองมี
คะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของวุฒิสภา 

มาตรา ํ๎๓ การประชุมสภาผูຌทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  ละการประชุมรวมกัน 
ของรัฐสภา  ยอมป็นการปิดผยตามลักษณะทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอบังคับการประชุมตละสภา  ตถຌาคณะรัฐมนตรี  
หรือสมาชิกของตละสภา  หรือสมาชิกของทัๅงสองสภารวมกัน  มีจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสีไของจํานวน
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สมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของตละสภา  หรือจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา  ลຌวตกรณี  
รຌองขอ฿หຌประชุมลับ  กใ฿หຌประชุมลับ 

มาตรา ํ๎๔ สภาผูຌทนราษฎรละวุฒิสภามีอํานาจตราขຌอบังคับการประชุมกีไยวกับการลือก
ละการปฏิบัติหนຌาทีไของประธานสภา  รองประธานสภา  รืไองหรือกิจการอันป็นหนຌาทีไละอํานาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญตละชุด  การปฏิบัติหนຌาทีไละองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  
การสนอละพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญละรางพระราชบัญญัติ  การสนอญัตติ  
การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การบันทึกการลงมติ  การปิดผยการลงมติ  การตัๅงกระทูຌถาม  
การปิดอภิปรายทัไวเป  การรักษาระบียบละความรียบรຌอย  ละการอืไนทีไกีไยวขຌอง  รวมทัๅงมีอํานาจ
ตราขຌอบังคับกีไยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกละกรรมาธิการ  ละกิจการอืไนพืไอดํานินการ 
ตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 

฿นขຌอบังคับตามวรรคหนึไง฿นสวนทีไกีไยวกับการตัๅงกรรมาธิการวิสามัญพืไอพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีไประธานสภาผูຌทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญกีไยวกับดใก  ยาวชน  สตรี  ผูຌสูงอายุ  หรือคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  ตຌองกําหนด฿หຌบุคคลประภทดังกลาวหรือผูຌทนองค์กรอกชนทีไทํางานกีไยวกับบุคคล
ประภทนัๅนดยตรง  รวมป็นกรรมาธิการวิสามัญดຌวยเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทัๅงหมด  ละ฿นสวนทีไกีไยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติทีไผูຌมีสิทธิลือกตัๅงขຌาชืไอสนอ  ตຌองกําหนด฿หຌ
ผูຌทนของผูຌมีสิทธิลือกตัๅงซึไงขຌาชืไอสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวรวมป็นกรรมาธิการวิสามัญดຌวย 
เมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทัๅงหมด 

มาตรา ํ๎๙ สภาผูຌทนราษฎรละวุฒิสภามีอํานาจลือกสมาชิกของตละสภาตัๅงป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ  ละมีอํานาจลือกบุคคลผูຌป็นสมาชิกหรือมิเดຌป็นสมาชิก  ตัๅงป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  หรือคณะกรรมาธิการรวมกันตามมาตรา  ํ๏๓  พืไอกระทํากิจการ  พิจารณาสอบหาขຌอทใจจริง  
หรือศึกษารืไอง฿ด โ  ละรายงาน฿หຌสภาทราบตามระยะวลาทีไสภากําหนด   

การกระทํากิจการ  การสอบหาขຌอทใจจริง  หรือการศึกษาตามวรรคหนึไง  ตຌองป็นรืไองทีไอยู฿นหนຌาทีไ
ละอํานาจของสภา  ละหนຌาทีไละอํานาจตามทีไระบุเวຌ฿นการตัๅงคณะกรรมาธิการกใดี  ฿นการดํานินการของ
คณะกรรมาธิการกใดี  ตຌองเมป็นรืไองซๅําซຌอนกัน  ฿นกรณีทีไการกระทํากิจการ  การสอบหาขຌอทใจจริง   
หรือการศึกษา฿นรืไอง฿ดมีความกีไยวขຌองกัน  ฿หຌป็นหนຌาทีไของประธานสภาทีไจะตຌองดํานินการ฿หຌคณะกรรมาธิการ
ทีไกีไยวขຌองทุกชุดรวมกันดํานินการ 

฿นการสอบหาขຌอทใจจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมาย฿หຌบุคคลหรือคณะบุคคล฿ด
กระทําการทนมิเดຌ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึไงมีอํานาจรียกอกสารจากบุคคล฿ด  หรือรียกบุคคล฿ดมาถลง
ขຌอทใจจริงหรือสดงความหใน฿นกิจการทีไกระทําหรือ฿นรืไองทีไพิจารณาสอบหาขຌอทใจจริงหรือศึกษาอยูนัๅนเดຌ  
ตการรียกชนวานัๅนมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกผูຌพิพากษาหรือตุลาการทีไปฏิบัติตามหนຌาทีไหรือ฿ชຌอํานาจ฿นกระบวนวิธี
พจิารณาพิพากษาอรรถคดี  หรือการบริหารงานบุคคลของตละศาล  ละมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกผูຌดํารงตําหนง



หนຌา   ๏๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นองค์กรอิสระ฿นสวนทีไกีไยวกับการปฏิบัติตามหนຌาทีไละอํานาจดยตรง฿นตละองค์กรตามบทบัญญัติ 
฿นรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ลຌวตกรณี 

฿หຌป็นหนຌาทีไของรัฐมนตรีทีไรับผิดชอบ฿นกิจการทีไคณะกรรมาธิการสอบหาขຌอทใจจริงหรือศึกษา  
ทีไจะตຌองสัไงการ฿หຌจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นสังกัดหรือ฿นกํากับ  ฿หຌขຌอทใจจริง  สงอกสาร  หรือสดงความหใน
ตามทีไคณะกรรมาธิการรียก 

฿หຌสภาผูຌทนราษฎรละวุฒิสภาปิดผยบันทึกการประชุม  รายงานการดํานินการ  รายงาน 
การสอบหาขຌอทใจจริง  หรือรายงานการศึกษา  ลຌวตกรณี  ของคณะกรรมาธิการ฿หຌประชาชนทราบ  
วຌนตสภาผูຌทนราษฎรหรือวุฒิสภา  ลຌวตกรณี  มีมติมิ฿หຌปิดผย 

อกสิทธิ่ทีไบัญญัติเวຌ฿นมาตรา  ํ๎๐  ฿หຌคุຌมครองถึงบุคคลผูຌกระทําหนຌาทีไละผูຌปฏิบัติตามคํารียก
ตามมาตรานีๅดຌวย 

กรรมาธิการสามัญซึไงตัๅงจากผูຌซึไงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมด  ตຌองมีจาํนวนตามหรือ฿กลຌคียงกับ
อัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของตละพรรคการมืองทีไมีอยู฿นสภาผูຌทนราษฎร 

฿นระหวางทีไยังเมมีขຌอบังคับการประชุมสภาผูຌทนราษฎรตามมาตรา  ํ๎๔  ฿หຌประธาน 
สภาผูຌทนราษฎรป็นผูຌกําหนดอัตราสวนตามวรรคปด 

มาตรา ํ๏์ ฿หຌมีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
(๎) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา 
(๏) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการการลือกตัๅง 
(๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยพรรคการมือง 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยผูຌตรวจการผนดิน 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนง 
ทางการมือง   

(ํ์) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
มาตรา ํ๏ํ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะสนอเดຌกใตดย 
(ํ) คณะรัฐมนตรี  ดยขຌอสนอนะของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระทีไกีไยวขຌอง 
(๎) สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู

ของสภาผูຌทนราษฎร   
มาตรา ํ๏๎ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  นอกจากทีไบัญญัติเวຌดังตอเปนีๅ   

฿หຌกระทําชนดียวกับพระราชบัญญัติ 



หนຌา   ๏๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) การสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ฿หຌสนอตอรัฐสภา  ละ฿หຌรัฐสภา
ประชุมรวมกันพืไอพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวลาหนึไงรຌอยปดสิบวัน  
ดยการออกสียงลงคะนน฿นวาระทีไสาม  ตຌองมีคะนนสียงหในชอบดຌวยมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิก
ทัๅงหมดทาทีไมีอยูของรัฐสภา  ถຌาทีไประชุมรวมกันของรัฐสภาพิจารณาเมลຌวสรใจภาย฿นกําหนดวลาดังกลาว  
฿หຌถอืวารัฐสภา฿หຌความหในชอบตามรางทีไสนอตามมาตรา  ํ๏ํ 

(๎) ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรัฐสภา฿หຌความหในชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

฿หຌรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัๅนเปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ
ทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌความหใน  ฿นกรณีทีไศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระทีไกีไยวขຌอง  เมมีขຌอทักทຌวง
ภาย฿นสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรางดังกลาว  ฿หຌรัฐสภาดํานินการตอเป 

(๏) ฿นกรณีทีไศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระทีไกีไยวขຌอง  หในวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีไรัฐสภา฿หຌความหในชอบมีขຌอความ฿ดขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ  หรือทํา฿หຌ 
เมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌถูกตຌองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเดຌ  ฿หຌสนอความหในเปยังรัฐสภา   
ละ฿หຌรัฐสภาประชุมรวมกันพืไอพิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับความหในดังกลาว  
฿นการนีๅ  ฿หຌรัฐสภามีอํานาจกຌเขพิไมติมตามขຌอสนอของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ  
ตามทีไหในสมควรเดຌ  ละมืไอดํานินการสรใจลຌว  ฿หຌรัฐสภาดํานินการตอเป 

มาตรา ํ๏๏ รางพระราชบัญญัติ฿หຌสนอตอสภาผูຌทนราษฎรกอน  ละจะสนอเดຌกใตดย 
(ํ) คณะรัฐมนตรี 
(๎) สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจํานวนเมนຌอยกวายีไสิบคน 
(๏) ผูຌมีสิทธิลือกตัๅงจํานวนเมนຌอยกวาหนึไงหมืไนคนขຌาชืไอสนอกฎหมายตามหมวด  ๏   

สิทธิละสรีภาพของปวงชนชาวเทย  หรือหมวด  ๑  หนຌาทีไของรัฐ  ทัๅงนีๅ  ตามกฎหมายวาดຌวยการขຌาชืไอ
สนอกฎหมาย 

฿นกรณีทีไรางพระราชบัญญัติซึไงมีผูຌสนอตาม  (๎)  หรือ  (๏)  ป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  
จะสนอเดຌกใตอมืไอมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ํ๏๐ รางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  หมายความถึงรางพระราชบัญญัติ 
วาดຌวยรืไอง฿ดรืไองหนึไง  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การตัๅงขึๅน  ยกลิก  ลด  ปลีไยนปลง  กຌเข  ผอน  หรือวางระบียบการบังคับอันกีไยวกับ
ภาษีหรืออากร 

(๎) การจัดสรร  รับ  รักษา  หรือจายงินผนดิน  หรือการอนงบประมาณรายจายของผนดิน 
(๏) การกูຌงิน  การคๅําประกัน  การ฿ชຌงินกูຌ  หรือการดํานินการทีไผูกพันทรัพย์สนิของรัฐ 
(๐) งินตรา 



หนຌา   ๏๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไป็นทีไสงสัยวารางพระราชบัญญัติ฿ดป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  ฿หຌป็นอํานาจ
ของทีไประชุมรวมกันของประธานสภาผูຌทนราษฎรละประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูຌทนราษฎร 
ทุกคณะป็นผูຌวินจิฉัย 

฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรจัด฿หຌมีการประชุมรวมกันพืไอพิจารณากรณีตามวรรคสอง   
ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไมีกรณีดังกลาว 

มติของทีไประชุมรวมกันตามวรรคสอง  ฿หຌ฿ชຌสียงขຌางมากป็นประมาณ  ถຌาคะนนสียงทากัน
฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรออกสียงพิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด 

มาตรา ํ๏๑ รางพระราชบัญญัติ฿ดทีไสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือผูຌมีสิทธิลือกตัๅงป็นผูຌสนอ
ละ฿นชัๅนรับหลักการเมป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  ตสภาผูຌทนราษฎรเดຌกຌเขพิไมติม  
ละประธานสภาผูຌทนราษฎรหในองหรือมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทักทຌวงตอประธานสภาผูຌทนราษฎร
วาการกຌเขพิไมติมนัๅนทํา฿หຌมีลักษณะป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  ฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎร 
สัไงระงับการพิจารณาเวຌกอน  พืไอดํานินการตอเปตามมาตรา  ํ๏๐  วรรคสอง  วรรคสาม  ละวรรคสีไ 

฿นกรณีทีไทีไประชุมรวมกันตามวรรคหนึไงวินิจฉัยวา  การกຌเขพิไมติมทํา฿หຌรางพระราชบัญญัตินัๅน 
มีลักษณะป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  ฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินัๅน
เป฿หຌนายกรัฐมนตรีรับรอง  ถຌานายกรัฐมนตรีเม฿หຌคํารับรอง  ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรดํานินการกຌเขพืไอมิ฿หຌ
รางพระราชบัญญัตินัๅนป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน 

มาตรา ํ๏๒ มืไอสภาผูຌทนราษฎรเดຌพิจารณารางพระราชบัญญัติละลงมติหในชอบลຌว  
฿หຌสภาผูຌทนราษฎรสนอรางพระราชบัญญัตินัๅนตอวุฒิสภา  วุฒิสภาตຌองพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ทีไสนอมานัๅน฿หຌสรใจภาย฿นหกสิบวัน  ตถຌารางพระราชบัญญัตินัๅนป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน  
ตຌองพิจารณา฿หຌสรใจภาย฿นสามสิบวัน  ทัๅงนีๅ  วຌนตวุฒิสภาจะเดຌลงมติ฿หຌขยายวลาออกเปป็นกรณีพิศษ
ซึไงตຌองเมกินสามสิบวัน  กําหนดวันดังกลาว฿หຌหมายถึงวัน฿นสมัยประชุม  ละ฿หຌริไมนับตวันทีไ 
รางพระราชบัญญัตินัๅนมาถึงวุฒิสภา 

ระยะวลา฿นวรรคหนึไง  เม฿หຌนับรวมระยะวลาทีไอยู฿นระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ํ๏๙   

ถຌาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติเมสรใจภาย฿นกําหนดวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌถือวาวุฒิสภา
เดຌ฿หຌความหในชอบ฿นรางพระราชบัญญัตินัๅน 

฿นกรณีทีไสภาผูຌทนราษฎรสนอรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงินเปยังวุฒิสภา  ฿หຌประธาน 
สภาผูຌทนราษฎรจຌง฿หຌวุฒิสภาทราบละ฿หຌถือป็นดใดขาด  หากมิเดຌจຌง  ฿หຌถือวารางพระราชบัญญัตินัๅน
เมป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน   

มาตรา ํ๏๓ มืไอวุฒิสภาเดຌพิจารณารางพระราชบัญญัติสรใจลຌว 
(ํ) ถຌาหในชอบดຌวยกับสภาผูຌทนราษฎร  ฿หຌดํานินการตอเปตามมาตรา  ๔ํ 



หนຌา   ๐์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) ถຌาเมหในชอบดຌวยกับสภาผูຌทนราษฎร  ฿หຌยับยัๅงรางพระราชบัญญัตินัๅนเวຌกอนละ 
สงรางพระราชบัญญัตินัๅนคืนเปยังสภาผูຌทนราษฎร 

(๏) ถຌากຌเขพิไมติม  ฿หຌสงรางพระราชบัญญัติตามทีไกຌเขพิไมติมนัๅนเปยังสภาผูຌทนราษฎร  
ถຌาสภาผูຌทนราษฎรหในชอบดຌวยกับการกຌเขพิไมติม  ฿หຌดํานินการตอเปตามมาตรา  ๔ํ  ถຌาป็นกรณีอืไน  
฿หຌตละสภาตัๅงบุคคลซึไงป็นหรือมิเดຌป็นสมาชิกหงสภานัๅน โ  มีจํานวนทากันตามทีไสภาผูຌทนราษฎรกําหนด  
ประกอบป็นคณะกรรมาธิการรวมกันพืไอพิจารณารางพระราชบัญญัตินัๅน  ละ฿หຌคณะกรรมาธิการรวมกัน
รายงานละสนอรางพระราชบัญญัติทีไคณะกรรมาธิการรวมกันเดຌพิจารณาลຌวตอสภาทัๅงสอง  ถຌาสภาทัๅงสอง
ตางหในชอบดຌวยกับรางพระราชบัญญัติทีไคณะกรรมาธิการรวมกันเดຌพิจารณาลຌว  ฿หຌดํานินการตอเป
ตามมาตรา  ๔ํ  ถຌาสภา฿ดสภาหนึไงเมหในชอบดຌวย  เมวาอีกสภาหนึไงจะเดຌพิจารณารางพระราชบัญญัตินัๅน
ลຌวหรือเม  ฿หຌยับยัๅงรางพระราชบัญญัตินัๅนเวຌกอน 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตຌองมีกรรมาธิการของสภาทัๅงสองมาประชุมเมนຌอยกวากึไงหนึไง
ของจํานวนกรรมาธิการทัๅงหมดจึงจะป็นองค์ประชุม  ละ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ๑๓  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ถຌาวุฒิสภาเมสงรางพระราชบัญญัติคืนเปยังสภาผูຌทนราษฎรภาย฿นกําหนดวลาตามมาตรา  ํ๏๒  
฿หຌถือวาวุฒิสภาเดຌ฿หຌความหในชอบ฿นรางพระราชบัญญัตินัๅน  ละ฿หຌดาํนินการตามมาตรา  ๔ํ  ตอเป 

มาตรา ํ๏๔ สภาผูຌทนราษฎรจะยกรางพระราชบัญญัติทีไตຌองยับยัๅงเวຌตามมาตรา  ํ๏๓  

ขึๅนพิจารณา฿หมเดຌมืไอพຌนหนึไงรຌอยปดสิบวันนับต   
(ํ) วันทีไวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินัๅนคืนเปยังสภาผูຌทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยัๅง

ตามมาตรา  ํ๏๓  (๎) 

(๎) วันทีไสภา฿ดสภาหนึไงเมหในชอบดຌวย  สาํหรับกรณีการยับยัๅงตามมาตรา  ํ๏๓  (๏)   

฿นกรณีตามวรรคหนึไง  ถຌาสภาผูຌทนราษฎรลงมติยืนยันรางทีไผานการพิจารณาจากสภาผูຌทนราษฎร
หรือรางทีไคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดຌวยคะนนสียงมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมด
ทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎรลຌว  ฿หຌถือวารางพระราชบัญญัตินัๅนป็นอันเดຌรับความหในชอบของรัฐสภา  
ละ฿หຌดาํนินการตอเปตามมาตรา  ๔ํ 

ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ํ๐๏  วรรคสีไ  ระยะวลาหนึไงรຌอยปดสิบวันตามวรรคหนึไง  ฿หຌลดหลือสิบวัน
฿นกรณีรางพระราชบัญญัติทีไตຌองยับยัๅงเวຌนัๅนป็นรางพระราชบัญญัติกีไยวดຌวยการงิน   

มาตรา ํ๏๙ ฿นระหวางทีไมีการยับยัๅงรางพระราชบัญญัติ฿ดตามมาตรา  ํ๏๓  คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจะสนอรางพระราชบัญญัติทีไมีหลักการอยางดียวกันหรือคลຌายกันกับหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติทีไตຌองยับยัๅงเวຌมิเดຌ 

฿นกรณีทีไสภาผูຌทนราษฎรหรือวุฒิสภาหในวารางพระราชบัญญัติทีไสนอหรือสง฿หຌพิจารณานัๅน  
ป็นรางพระราชบัญญัติทีไมีหลักการอยางดียวกันหรือคลຌายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติทีไตຌอง
ยับยัๅงเวຌ  ฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาว฿หຌศาลรัฐธรรมนูญ



หนຌา   ๐ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

วินิจฉัย  ถຌาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาป็นรางพระราชบัญญัติทีไมีหลักการอยางดียวกันหรือคลຌายกันกับ
หลักการของรางพระราชบัญญัติทีไตຌองยับยัๅงเวຌ  ฿หຌรางพระราชบัญญัตินัๅนป็นอันตกเป 

มาตรา ํ๐์ การจายงินผนดิน  จะกระทําเดຌฉพาะทีไเดຌอนุญาตเวຌ฿นกฎหมายวาดຌวย
งบประมาณรายจาย  กฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายกีไยวดຌวยการอนงบประมาณ  

กฎหมายวาดຌวยงินคงคลัง  หรือกฎหมายวาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ  วຌนต฿นกรณีจําป็นรีบดวน
จะจายเปกอนกใเดຌ  ตตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกฎหมายบัญญัติ  ฿นกรณีชนวานีๅ  ตຌองตัๅง
งบประมาณรายจายชด฿ชຌ฿นพระราชบัญญัติอนงบประมาณรายจายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายพิไมติม  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดเป   

มาตรา ํ๐ํ งบประมาณรายจายของผนดิน฿หຌทําป็นพระราชบัญญัติ  ถຌาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกเมทันปงบประมาณ฿หม  ฿หຌ฿ชຌกฎหมายวาดຌวยงบประมาณ
รายจาย฿นปงบประมาณปกอนนัๅนเปพลางกอน 

รัฐตຌองจัดสรรงบประมาณ฿หຌพียงพอกับการปฏิบัติหนຌาทีไดยอิสระของรัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
ละองค์กรอัยการ  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์ทีไบัญญัติเวຌ฿นกฎหมายวาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ   
฿นกรณีทีไหในวางบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรอาจเมพียงพอตอการปฏิบัติหนຌาทีไ  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรอัยการจะยืไนคําขอปรญตัติตอคณะกรรมาธิการดยตรงกใเดຌ 

มาตรา ํ๐๎ ฿นการสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

ตຌองสดงหลงทีไมาละประมาณการรายเดຌ  ผลสัมฤทธิ่หรือประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการจายงิน  
ละความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติละผนพัฒนาตาง โ  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์ทีไบัญญัติเวຌ฿นกฎหมาย
วาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ 

มาตรา ํ๐๏ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายพิไมติม  ละรางพระราชบัญญัติอนงบประมาณรายจาย  สภาผูຌทนราษฎรจะตຌอง
พจิารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหนึไงรຌอยหຌาวันนับตวันทีไรางพระราชบัญญัติดงักลาวมาถึงสภาผูຌทนราษฎร 

ถຌาสภาผูຌทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินัๅนเมลຌวสรใจภาย฿นกําหนดวลาตามวรรคหนึไง  
฿หຌถือวาสภาผูຌทนราษฎรหในชอบกับรางพระราชบัญญัตินัๅน  ละ฿หຌสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
ตอวุฒิสภาพืไอพิจารณา 

฿นการพิจารณาของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะตຌอง฿หຌความหในชอบหรือเม฿หຌความหในชอบภาย฿นยีไสิบวัน
นบัตวนัทีไรางพระราชบัญญัตินัๅนมาถึงวุฒิสภา  ดยจะกຌเขพิไมติม฿ด โ  มิเดຌ  ถຌาพຌนกําหนดวลาดังกลาว  
฿หຌถือวาวุฒิสภาหในชอบกับรางพระราชบัญญัตินัๅน  ฿นกรณีชนนีๅละ฿นกรณีทีไวุฒิสภา฿หຌความหในชอบ  
฿หຌดํานินการตอเปตามมาตรา  ๔ํ 

ถຌาวุฒิสภาเมหในชอบดຌวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว  ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ๏๔  วรรคสอง  
มา฿ชຌบังคับดยอนุลม  ดย฿หຌสภาผูຌทนราษฎรยกขึๅนพิจารณา฿หมเดຌทันที 



หนຌา   ๐๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ระยะวลาตามวรรคหนึไงละวรรคสาม  มิ฿หຌนับรวมระยะวลาทีไศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
ตามมาตรา  ํ๐๐  วรรคสาม   

มาตรา ํ๐๐ ฿นการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติม  ละรางพระราชบัญญัติอนงบประมาณรายจาย  
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจะปรญัตติปลีไยนปลงหรือกຌเขพิไมติมรายการหรือจํานวน฿นรายการมิเดຌ  
ตอาจปรญัตติ฿นทางลดหรือตัดทอนรายจายซึไงมิ฿ชรายจายตามขຌอผูกพันอยาง฿ดอยางหนึไง  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) งินสง฿ชຌตຌนงินกูຌ 
(๎) ดอกบีๅยงินกูຌ 
(๏) งินทีไกําหนด฿หຌจายตามกฎหมาย 
฿นการพิจารณาของสภาผูຌทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  การสนอ  การปรญัตติ  

หรือการกระทําดຌวยประการ฿ด  โ  ทีไมีผล฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ 
มีสวนเมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม฿นการ฿ชຌงบประมาณรายจาย  จะกระทํามิเดຌ 

฿นกรณีทีไสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบของ
จํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของตละสภา  หในวามีการกระทําทีไฝຆาฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง   
฿หຌสนอความหในตอศาลรัฐธรรมนูญพืไอพิจารณา  ละศาลรัฐธรรมนูญตຌองพิจารณาวินิจฉัย฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับความหในดังกลาว  ฿นกรณีทีไศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําทีไฝຆาฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง  ฿หຌการสนอ  การปรญัตติ  หรือการกระทําดังกลาวป็นอันสิๅนผล  ถຌาผูຌกระทําการ
ดงักลาวป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ฿หຌผูຌกระทําการนัๅนสิๅนสุดสมาชิกภาพนับตวันทีไ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  ละ฿หຌพิกถอนสิทธิสมัครรับลือกตัๅงของผูຌนัๅน  ต฿นกรณีทีไคณะรัฐมนตรี
ป็นผูຌกระทําการหรืออนุมัติ฿หຌกระทําการหรือรูຌวามีการกระทําดังกลาวลຌวตมิเดຌสัไงยับยัๅง  ฿หຌคณะรัฐมนตรี
พຌนจากตําหนงทัๅงคณะนับตวันทีไศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  ละ฿หຌพิกถอนสิทธิสมัครรับลือกตัๅง 
ของรัฐมนตรีทีไพຌนจากตําหนงนัๅน  วຌนตจะพิสูจน์เดຌวาตนมิเดຌอยู฿นทีไประชุม฿นขณะทีไมีมติ  ละ 
฿หຌผูຌกระทําการดังกลาวตຌองรับผิดชด฿ชຌงินนัๅนคืนพรຌอมดຌวยดอกบีๅย 

จຌาหนຌาทีไของรัฐผูຌ฿ดจัดทําครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรงินงบประมาณดยรูຌวามีการดํานินการ
อันป็นการฝຆาฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึไงหรือวรรคสอง  ถຌาเดຌบันทึกขຌอตຌยຌงเวຌป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
จຌง฿หຌคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติทราบ  ฿หຌพຌนจากความรับผิด   

การรียกงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสีไ  ฿หຌกระทําเดຌภาย฿นยีไสิบปนับตวันทีไมีการจัดสรร
งบประมาณนัๅน 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติเดຌรับจຌงตามวรรคสีไ   
฿หຌคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติดํานินการสอบสวนป็นทางลับดยพลัน   
หากหในวากรณีมีมูล  ฿หຌสนอความหในตอศาลรัฐธรรมนูญพืไอดํานินการตอเปตามวรรคสาม  ละเมวา
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กรณีจะป็นประการ฿ด  คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติละศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือบุคคล฿ดจะปิดผยขຌอมูลกีไยวกับผูຌจຌงมิเดຌ 
มาตรา ํ๐๑ รางพระราชบัญญัติทีไเดຌรับความหในชอบของรัฐสภาลຌว  ฿หຌนายกรัฐมนตรี 

รอเวຌหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับรางพระราชบัญญัตินัๅนจากรัฐสภา  ถຌาเมมีกรณีตຌองดํานินการตามมาตรา  ํ๐๔  
฿หຌนาํขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายภาย฿นยีไสบิวันนับตวันพຌนกําหนดวลาดังกลาว 

มาตรา ํ๐๒ รางพระราชบัญญัติ฿ด  พระมหากษัตริย์เมทรงหในชอบดຌวยละพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา  หรือมืไอพຌนกຌาสิบวันลຌวมิเดຌพระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะตຌองปรึกษารางพระราชบัญญัตินัๅน฿หม  
ถຌารัฐสภามีมติยืนยันตามดิมดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู
ของทัๅงสองสภาลຌว  ฿หຌนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินัๅนขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายอีกครัๅงหนึไง  
มืไอพระมหากษัตริย์มิเดຌทรงลงพระปรมาภิเธยพระราชทานคืนมาภาย฿นสามสิบวัน  ฿หຌนายกรัฐมนตรี 
นาํพระราชบัญญัตินัๅนประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา฿ชຌบังคับป็นกฎหมายเดຌสมือนหนึไงวาพระมหากษัตริย์
เดຌทรงลงพระปรมาภิเธยลຌว 

มาตรา ํ๐๓ ฿นกรณีทีไอายุของสภาผูຌทนราษฎรสิๅนสุดลงหรือมีการยุบสภาผูຌทนราษฎร  
รางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติมหรือรางพระราชบัญญัติทีไรัฐสภายังมิเดຌ฿หຌความหในชอบ  หรือทีไรัฐสภา 
฿หຌความหในชอบลຌวตพระมหากษัตริย์เมทรงหในชอบดຌวย  หรือมืไอพຌนกຌาสิบวันลຌวมิเดຌพระราชทานคืนมา  
฿หຌป็นอันตกเป 

บรรดารางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติมหรือรางพระราชบัญญัติทีไรัฐสภายังมิเดຌ฿หຌความหในชอบ 
ทีไตกเปตามวรรคหนึไง  ถຌาคณะรัฐมนตรีทีไตัๅงขึๅน฿หมภายหลังการลือกตัๅงทัไวเปรຌองขอตอรัฐสภาพืไอ฿หຌรัฐสภา  
สภาผูຌทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  ลຌวตกรณี  พิจารณาตอเป  ถຌารัฐสภาหในชอบดຌวยกใ฿หຌรัฐสภา   
สภาผูຌทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  ลຌวตกรณี  พิจารณาตอเปเดຌ  ตคณะรัฐมนตรีตຌองรຌองขอภาย฿น 
หกสิบวันนับตวันรียกประชุมรัฐสภาครัๅงรกภายหลังการลือกตัๅงทัไวเป 

มาตรา ํ๐๔ กอนทีไนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ฿ดขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวาย
พืไอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิเธยตามมาตรา  ๔ํ   

(ํ) หากสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทัๅงสองสภารวมกันมีจํานวน
เมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบของจํานวนสมาชกิทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา  หในวารางพระราชบัญญัติดงักลาว 
มีขຌอความขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ  หรือตราขึๅนดยเมถูกตຌองตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ  ฿หຌสนอ
ความหในตอประธานสภาผูຌทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือประธานรัฐสภา  ลຌวตกรณี  ลຌว฿หຌประธาน
หงสภาทีไเดຌรับความหในดังกลาวสงความหในนัๅนเปยังศาลรัฐธรรมนูญพืไอวินิจฉัย  ละจຌง฿หຌนายกรัฐมนตรี
ทราบดยเมชักชຌา 

(๎) หากนายกรัฐมนตรีหในวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขຌอความขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ  

หรือตราขึๅนดยเมถูกตຌองตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ  ฿หຌสงความหในชนวานัๅนเปยังศาลรัฐธรรมนูญ
พืไอวินจิฉัย  ละจຌง฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรละประธานวุฒิสภาทราบดยเมชักชຌา 
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฿นระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว
ขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายพืไอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิเธยมิเดຌ   

ถຌาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินัๅนมีขຌอความขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ   

หรือตราขึๅนดยเมถูกตຌองตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ  ละขຌอความดังกลาวป็นสาระสําคัญ   

฿หຌรางพระราชบัญญัตินัๅนป็นอันตกเป 
ถຌาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินัๅนมีขຌอความขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ   

ตมิ฿ชกรณีตามวรรคสาม  ฿หຌขຌอความทีไขดัหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญนัๅนป็นอันตกเป  ละ฿หຌนายกรัฐมนตรี
ดํานินการตอเปตามมาตรา  ๔ํ 

มาตรา ํ๐๙ ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ ๐๔  มา฿ชຌบังคับกรางขຌอบังคับการประชุมสภาผูຌทนราษฎร  
รางขຌอบังคับการประชุมวุฒิสภา  ละรางขຌอบังคับการประชุมรัฐสภาทีไสภาผูຌทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  
ลຌวตกรณี  ฿หຌความหในชอบลຌว  กอนนําเปประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวยดยอนุลม 

มาตรา ํ๑์ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตัๅงกระทูຌถามรัฐมนตรี 
฿นรืไอง฿ดกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไดยจะถามป็นหนังสือหรือดຌวยวาจากใเดຌ  ตามขຌอบังคับการประชุม 
หงสภานัๅน โ  ซึไงอยางนຌอยตຌองกําหนด฿หຌมีการตัๅงกระทูຌถามดຌวยวาจาดยเมตຌองจຌงลวงหนຌาเวຌดຌวย 

รัฐมนตรียอมมีสิทธิทีไจะเมตอบกระทูຌ มืไอคณะรัฐมนตรีหในวารืไองนัๅนยังเมควรปิดผย 
พราะกีไยวกับความปลอดภัยหรือประยชน์สาํคัญของผนดิน 

มาตรา ํ๑ํ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นหຌาของจํานวนสมาชิกทัๅงหมด
ทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎร  มีสิทธิขຌาชืไอสนอญัตติขอปิดอภิปรายทัไวเปพืไอลงมติเมเวຌวาง฿จรัฐมนตรี
ป็นรายบุคคลหรือทัๅงคณะ   

มืไอเดຌมีการสนอญัตติตามวรรคหนึไงลຌว  จะมีการยุบสภาผูຌทนราษฎรมิเดຌ  วຌนตจะมี 
การถอนญัตติหรือการลงมตินัๅนเมเดຌคะนนสียงตามวรรคสีไ 

มืไอการอภิปรายทัไวเปสิๅนสุดลง  ดยมิ฿ชดຌวยมติ฿หຌผานระบียบวาระปิดอภิปรายนัๅนเป   

฿หຌสภาผูຌทนราษฎรลงมติเวຌวาง฿จหรือเมเวຌวาง฿จ  การลงมติ฿นกรณีชนวานีๅมิ฿หຌกระทํา฿นวันดียวกับ
วนัทีไการอภิปรายสิๅนสุดลง 

มติเมเวຌวาง฿จตຌองมีคะนนสียงมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของ 
สภาผูຌทนราษฎร   

รัฐมนตรีคน฿ดพຌนจากตําหนงดิมตยังคงป็นรัฐมนตรี฿นตําหนงอืไนภายหลังจากวันทีไ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขຌาชืไอตามวรรคหนึไง  หรือพຌนจากตําหนงดิมเมกินกຌาสิบวันกอนวันทีไ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขຌาชืไอตามวรรคหนึไง  ตยังคงป็นรัฐมนตรี฿นตําหนงอืไน  ฿หຌรัฐมนตรีคนนัๅน
ยังคงตຌองถูกอภิปรายพืไอลงมติเมเวຌวาง฿จตอเป 
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มาตรา ํ๑๎ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบของจํานวนสมาชิกทัๅงหมด
ทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎร  จะขຌาชืไอกันพืไอสนอญัตติขอปิดอภิปรายทัไวเปพืไอซักถามขຌอทใจจริง
หรือสนอนะปัญหาตอคณะรัฐมนตรี  ดยเมมีการลงมติกใเดຌ   

มาตรา ํ๑๏ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู
ของวุฒิสภา  มีสิทธิขຌาชืไอขอปิดอภิปรายทัไวเป฿นวุฒิสภาพืไอ฿หຌคณะรัฐมนตรีถลงขຌอทใจจริงหรือชีๅจง
ปัญหาสําคัญกีไยวกับการบริหารราชการผนดินดยเมมีการลงมติ 

มาตรา ํ๑๐ การสนอญัตติขอปิดอภิปรายทัไวเปตามมาตรา   ํ๑ํ   มาตรา   ํ๑๎   

หรือมาตรา  ํ๑๏  ลຌวตกรณี  ฿หຌกระทําเดຌปละหนึไงครัๅง 
ความ฿นวรรคหนึไงเม฿ชຌบังคับกการปิดอภิปรายทัไวเปตามมาตรา  ํ๑ํ  ทีไสิๅนสุดลงดຌวยมติ 

฿หຌผานระบียบวาระปิดอภิปรายนัๅนเป   
มาตรา ํ๑๑ ฿นกรณีทีไมีปัญหาสําคัญกีไยวกับความมัไนคงปลอดภัยหรือศรษฐกิจของประทศ  

สมควรทีไจะปรึกษาหารือรวมกันระหวางรัฐสภาละคณะรัฐมนตรี  ผูຌนําฝຆายคຌาน฿นสภาผูຌทนราษฎร
จะจຌงเปยังประธานรัฐสภาขอ฿หຌมีการปิดอภิปรายทัไวเป฿นทีไประชุมรัฐสภากใเดຌ  ฿นกรณีนีๅ  ประธานรัฐสภา
ตຌองดํานินการ฿หຌมีการประชุมภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับการจຌง  ตรัฐสภาจะลงมติ฿นปัญหา 
ทีไอภิปรายมิเดຌ 

การประชุมตามวรรคหนึไง฿หຌประชุมลับ  ละคณะรัฐมนตรีมีหนຌาทีไตຌองขຌารวมประชุมดຌวย 
สวนทีไ  ๑ 

การประชมุรวมกันของรัฐสภา 
 

 

มาตรา ํ๑๒ ฿นกรณีตอเปนีๅ  ฿หຌรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(ํ) การ฿หຌความหในชอบ฿นการตงตัๅงผูຌสาํรใจราชการทนพระองค์ตามมาตรา  ํ๓ 

(๎) การปฏิญาณตนของผูຌสํารใจราชการทนพระองค์ตอรัฐสภาตามมาตรา  ํ๙ 

(๏) การรับทราบการกຌ เขพิไ ม ติมกฎมณฑียรบาลว าดຌ วยการสืบราชสันตติวง ศ์   

พระพุทธศักราช  ๎๐๒๓  ตามมาตรา  ๎์ 

(๐) การรับทราบหรือ฿หຌความหในชอบ฿นการสืบราชสมบัตติามมาตรา  ๎ํ   

(๑) การ฿หຌความหในชอบ฿นการปิดสมัยประชุมตามมาตรา  ํ๎ํ 

(๒) การปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ํ๎๎ 

(๓) การพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ํ๏๎   

(๔) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ฿หม 
ตามมาตรา  ํ๐๒   

(๙) การพิจารณา฿หຌความหในชอบตามมาตรา  ํ๐๓ 

(ํ์) การปิดอภิปรายทัไวเปตามมาตรา  ํ๑๑  ละมาตรา  ํ๒๑ 



หนຌา   ๐๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(ํํ) การตราขຌอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ํ๑๓ 

(ํ๎) การถลงนยบายตามมาตรา  ํ๒๎ 

(ํ๏) การ฿หຌความหในชอบ฿นการประกาศสงครามตามมาตรา  ํ๓๓ 

(ํ๐) การรับฟังคําชีๅจงละการ฿หຌความหในชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ํ๓๔   

(ํ๑) การกຌเขพิไมติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๎๑๒ 

(ํ๒) กรณีอืไนตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ํ๑๓ ฿นการประชุมรวมกันของรัฐสภา฿หຌ฿ชຌขຌอบังคับการประชุมรัฐสภา  ฿นระหวาง 
ทีไยังเมมีขຌอบังคับการประชุมรัฐสภา  ฿หຌ฿ชຌขຌอบังคับการประชุมสภาผูຌทนราษฎรดยอนุลมเปพลางกอน 

฿นการประชุมรวมกันของรัฐสภา  ฿หຌนําบททีไ฿ชຌกสภาทัๅงสองมา฿ชຌบังคับดยอนุลม  วຌนต 
฿นรืไองการตัๅงคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึไงตัๅงจากผูຌซึไงป็นสมาชิกของตละสภาจะตຌองมีจํานวนตาม
หรือ฿กลຌคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของตละสภา 

หมวด  ๔ 

คณะรัฐมนตรี 
 

 

มาตรา ํ๑๔ พระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีอืไนอีกเมกินสามสิบหຌาคน  
ประกอบป็นคณะรัฐมนตรี  มีหนຌาทีไบริหารราชการผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 

นายกรัฐมนตรีตຌองตงตัๅงจากบุคคลซึไงสภาผูຌทนราษฎร฿หຌความหในชอบตามมาตรา  ํ๑๙ 

฿หຌประธานสภาผูຌทนราษฎรป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการตงตัๅงนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําหนงรวมกันลຌวกินปดปมิเดຌ  ทัๅงนีๅ  เมวาจะป็นการดํารงตําหนง

ตดิตอกันหรือเม  ตมิ฿หຌนับรวมระยะวลา฿นระหวางทีไอยูปฏิบัตหินຌาทีไตอเปหลังพຌนจากตําหนง 
มาตรา ํ๑๙ ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรพิจารณา฿หຌความหในชอบบุคคลซึไงสมควรเดຌรับตงตัๅง

ป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึไงมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ํ๒์  ละป็นผูຌมีชืไออยู
฿นบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองจຌงเวຌตามมาตรา  ๔๔  ฉพาะจากบัญชีรายชืไอของพรรคการมืองทีไมีสมาชิก
เดຌรับลือกป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเมนຌอยกวารຌอยละหຌาของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของ 
สภาผูຌทนราษฎร   

การสนอชืไอตามวรรคหนึไงตຌองมีสมาชิกรับรองเมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบของจํานวนสมาชิกทัๅงหมด
ทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎร   

มติของสภาผูຌทนราษฎรทีไหในชอบการตงตัๅงบุคคล฿ด฿หຌป็นนายกรัฐมนตรี  ตຌองกระทํา 
ดยการลงคะนนดยปิดผย  ละมีคะนนสียงมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู 
ของสภาผูຌทนราษฎร 

มาตรา ํ๒์ รัฐมนตรีตຌอง 
(ํ) มีสัญชาติเทยดยการกิด 



หนຌา   ๐๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) มีอายุเมตไํากวาสามสิบหຌาป 
(๏) สํารใจการศึกษาเมตไํากวาปริญญาตรีหรือทียบทา 
(๐) มีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์ 
(๑) เมมีพฤติกรรมอันป็นการฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัตติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง 
(๒) เมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๙๔ 

(๓) เมป็นผูຌตຌองคําพิพากษา฿หຌจําคุก  มຌคดีนัๅนจะยังเมถึงทีไสุด  หรือมีการรอการลงทษ   
วຌนต฿นความผิดอันเดຌกระทําดยประมาท  ความผิดลหุทษ  หรือความผิดฐานหมิไนประมาท 

(๔) เมป็นผูຌคยพຌนจากตําหนงพราะหตุกระทําการอันป็นการตຌองหຌามตามมาตรา  ํ๔๒  

หรือมาตรา  ํ๔๓  มาลຌวยังเมถงึสองปนับถึงวันตงตัๅง 
มาตรา ํ๒ํ กอนขຌารับหนຌาทีไ  รัฐมนตรีตຌองถวายสัตย์ปฏิญาณตอพระมหากษัตริย์ดຌวยถຌอยคํา  

ดงัตอเปนีๅ 
“ขຌาพระพุทธจຌา  (ชืไอผูຌปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณวา  ขຌาพระพุทธจຌาจะจงรักภักดี 

ตอพระมหากษัตริย์  ละจะปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต  พืไอประยชน์ของประทศละประชาชน  
ทัๅงจะรักษาเวຌละปฏิบัติตามซึไงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยทุกประการ” 

฿นกรณีทีไปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนຌาทีไเปพลางกอนทีไจะถวายสัตย์ปฏิญาณ  

฿หຌคณะรัฐมนตรีนัๅนดํานินการตามมาตรา  ํ ๒  ๎ วรรคสองเดຌ  ฿นกรณีชนนีๅ  ฿หຌคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ํ ๒๔  (ํ )  

พຌนจากการปฏิบัติหนຌาทีไนับตวันทีไปรดกลຌาปรดกระหมอมดังกลาว 
มาตรา ํ๒๎ คณะรัฐมนตรีทีไจะขຌาบริหารราชการผนดินตຌองถลงนยบายตอรัฐสภา 

ซึไงตຌองสอดคลຌองกับหนຌาทีไของรัฐ  นวนยบายหงรัฐ  ละยุทธศาสตร์ชาติ  ละตຌองชีๅจงหลงทีไมา
ของรายเดຌทีไจะนํามา฿ชຌจาย฿นการดํานินนยบาย  ดยเมมีการลงมติความเวຌวาง฿จ  ทัๅงนีๅ  ภาย฿นสิบหຌาวัน
นบัตวนัขຌารับหนຌาทีไ 

กอนถลงนยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึไง  หากมีกรณีทีไสําคัญละจําป็นรงดวน  ซึไงหากปลอย฿หຌ
นิไนชຌาเปจะกระทบตอประยชน์สําคัญของผนดิน  คณะรัฐมนตรีทีไขຌารับหนຌาทีไจะดํานินการเปพลางกอน
พียงทาทีไจําป็นกใเดຌ 

มาตรา ํ๒๏ รัฐมนตรียอมมีสิทธิขຌาประชุมละถลงขຌอทใจจริงหรือสดงความคิดหใน 
฿นทีไประชุมสภาตเมมีสิทธิออกสียงลงคะนน  วຌนตป็นการออกสียงลงคะนน฿นสภาผูຌทนราษฎร
฿นกรณีทีไรัฐมนตรีผูຌนัๅนป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรดຌวย  ละ฿หຌนําอกสิทธิ่ทีไบัญญัติเวຌ฿นมาตรา  ํ๎๐  

มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
มาตรา ํ๒๐ ฿นการบริหารราชการผนดิน  คณะรัฐมนตรีตຌองดํานินการตามบทบัญญัติ

หงรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ละนยบายทีไเดຌถลงเวຌตอรัฐสภา  ละตຌองปฏิบัตติามหลักกณฑ์ดงัตอเปนีๅดຌวย 
(ํ) ปฏิบัติหนຌาทีไละ฿ชຌอํานาจดຌวยความซืไอสัตย์  สุจริต  สียสละ  ปิดผย  ละมีความรอบคอบ

ละระมัดระวัง฿นการดํานินกิจการตาง โ  พืไอประยชน์สงูสุดของประทศละประชาชนสวนรวม 



หนຌา   ๐๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) รักษาวินัย฿นกิจการทีไกีไยวกับงินผนดินตามกฎหมายวาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ
อยางครงครัด 

(๏) ยึดถือละปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีได ี
(๐) สรຌางสริม฿หຌทกุภาคสวน฿นสังคมอยูรวมกันอยางป็นธรรม  ผาสุก  ละสามัคคีปรองดองกัน 
รัฐมนตรีตຌองรับผิดชอบตอสภาผูຌทนราษฎร฿นรืไองทีไอยู฿นหนຌาทีไละอํานาจของตน  รวมทัๅง 

ตຌองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภา฿นการกําหนดนยบายละการดาํนินการตามนยบายของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ํ๒๑ ฿นกรณีทีไมีปัญหาสําคัญกีไยวกับการบริหารราชการผนดินทีไคณะรัฐมนตรี

หในสมควรจะฟังความคิดหในของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีจะจຌงเปยัง
ประธานรัฐสภาขอ฿หຌมีการปิดอภิปรายทัไวเป฿นทีไประชุมรวมกันของรัฐสภากใเดຌ  ฿นกรณีชนวานีๅ  รัฐสภา
จะลงมติ฿นปัญหาทีไอภิปรายมิเดຌ 

มาตรา ํ๒๒ ฿นกรณีทีไมีหตุอันสมควร  คณะรัฐมนตรีจะขอ฿หຌมีการออกสียงประชามติ 
฿นรืไอง฿ดอันมิ฿ชรืไองทีไขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญหรือรืไองทีไกีไยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล฿ดกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  
ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ํ๒๓ รัฐมนตรีทัๅงคณะพຌนจากตําหนง  มืไอ 
(ํ) ความป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิๅนสุดลงตามมาตรา  ํ๓์ 

(๎) อายุสภาผูຌทนราษฎรสิๅนสุดลงหรือมีการยุบสภาผูຌทนราษฎร 
(๏) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๐) พຌนจากตําหนงพราะหตุตามมาตรา  ํ๐๐ 

มืไอรัฐมนตรีทัๅงคณะพຌนจากตําหนงตาม  (ํ )  (๏)  หรือ  (๐)  ฿หຌดํานินการพืไอ฿หຌมีคณะรัฐมนตรีขึๅน฿หม
ตามมาตรา  ํ๑๔  ละมาตรา  ํ๑๙   

มาตรา ํ๒๔ ฿หຌคณะรัฐมนตรีทีไพຌนจากตําหนงอยูปฏิบัตหินຌาทีไตอเปภาย฿ตຌงืไอนเข  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ฿นกรณีพຌนจากตําหนงตามมาตรา  ํ๒๓  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌอยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเป

จนกวาคณะรัฐมนตรีทีไตัๅงขึๅน฿หมจะขຌารับหนຌาทีไ  วຌนต฿นกรณีทีไนายกรัฐมนตรีพຌนจากตําหนง 
ตามมาตรา  ํ๒๓  (ํ)  พราะหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๙๔  หรือมาตรา  ํ๒์  

(๐)  หรือ  (๑)  นายกรัฐมนตรีจะอยูปฏิบัตหินຌาทีไตอเปมิเดຌ   
(๎) ฿นกรณีพຌนจากตําหนงตามมาตรา  ํ๒๓  (๐)  คณะรัฐมนตรีทีไพຌนจากตําหนงจะอยูปฏิบัติ

หนຌาทีไตอเปมิเดຌ   
฿นกรณีทีไคณะรัฐมนตรีอยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเปมิเดຌตาม  (๎)  หรือคณะรัฐมนตรีทีไอยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเป

ลาออกทัๅงคณะ  ละป็นกรณีทีไเมอาจดํานินการตามมาตรา  ํ๑๔  ละมาตรา  ํ๑๙  เดຌเมวาดຌวยหตุ฿ด  
หรือยังดํานินการตามมาตรา  ํ๑๔  ละมาตรา  ํ๑๙  เมลຌวสรใจ  ฿หຌปลัดกระทรวงปฏิบัติหนຌาทีไทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงนัๅน โ  ฉพาะทาทีไจําป็นเปพลางกอน  ดย฿หຌปลัดกระทรวงคัดลือกกันอง 
฿หຌคนหนึไงปฏิบัติหนຌาทีไทนนายกรัฐมนตรี 



หนຌา   ๐๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ํ๒๙ คณะรัฐมนตรีทีไพຌนจากตําหนงตามมาตรา  ํ๒๓  (๎)  ละตຌองปฏิบัติหนຌาทีไตอเป
ตามมาตรา  ํ๒๔  ตຌองปฏิบัติหนຌาทีไตามงืไอนเข  ดงัตอเปนีๅ   

(ํ) เมกระทําการอันมีผลป็นการอนุมัติงานหรือครงการ  หรือมีผลป็นการสรຌางความผูกพัน
ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอเป  วຌนตทีไกําหนดเวຌลຌว฿นงบประมาณรายจายประจําป 

(๎)  เมตงตัๅงหรือยกยຌายขຌาราชการซึไงมีตําหนงหรืองินดือนประจําหรือพนักงานของ
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการทีไรัฐถือหุຌน฿หญ  หรือ฿หຌบุคคลดังกลาวพຌนจากการปฏิบัติหนຌาทีไ
หรือพຌนจากตําหนง  หรือ฿หຌผูຌอืไนมาปฏิบัติหนຌาทีไทน  วຌนตจะเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ
การลือกตัๅงกอน 

(๏) เมกระทําการอันมีผลป็นการอนุมัติ฿หຌ฿ชຌจายงบประมาณสํารองจายพืไอกรณีฉุกฉิน 
หรือจําป็น  วຌนตจะเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการการลือกตัๅงกอน 

(๐) เม฿ชຌทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐพืไอกระทําการ฿ดอันอาจมีผลตอการลือกตัๅง  
ละเมกระทําการอันป็นการฝຆาฝืนขຌอหຌามตามระบียบทีไคณะกรรมการการลือกตัๅงกําหนด 

มาตรา ํ๓์ ความป็นรัฐมนตรีสิๅนสุดลงฉพาะตัว  มืไอ 
(ํ) ตาย 
(๎) ลาออก 
(๏) สภาผูຌทนราษฎรมีมติเมเวຌวาง฿จ 
(๐) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ํ๒์ 

(๑) กระทําการอันป็นการตຌองหຌามตามมาตรา  ํ๔๒  หรือมาตรา  ํ๔๓ 

(๒) มีพระบรมราชองการ฿หຌพຌนจากความป็นรัฐมนตรีตามมาตรา  ํ๓ํ 

นอกจากหตุทีไทํา฿หຌความป็นรัฐมนตรีสิๅนสุดลงฉพาะตัวตามวรรคหนึไงลຌว  ความป็นรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสิๅนสุดลงมืไอครบกําหนดวลาตามมาตรา  ํ๑๔  วรรคสีไ  ดຌวย 

฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๔๎  มา฿ชຌบังคับกการสิๅนสุดของความป็นรัฐมนตรีตาม  (๎)  (๐)  หรือ  (๑)  
หรือวรรคสอง  ดยอนุลม  พืไอประยชน์หงการนีๅ  ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงมีอํานาจสงรืไอง฿หຌ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเดຌดຌวย   

มาตรา ํ๓ํ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจ฿นการ฿หຌรัฐมนตรีพຌนจากความป็นรัฐมนตรี
ตามทีไนายกรัฐมนตรีถวายคํานะนํา 

มาตรา ํ๓๎ ฿นกรณีพืไอประยชน์฿นอันทีไจะรักษาความปลอดภัยของประทศ  ความปลอดภัย
สาธารณะ  ความมัไนคง฿นทางศรษฐกิจของประทศ  หรือปງองปัดภัยพิบัติสาธารณะ  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตราพระราชกําหนด฿หຌ฿ชຌบังคับดังชนพระราชบัญญัติกใเดຌ 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึไง  ฿หຌกระทําเดຌฉพาะมืไอคณะรัฐมนตรีหในวาป็นกรณีฉุกฉิน 
ทีไมีความจําป็นรีบดวนอันมิอาจจะหลีกลีไยงเดຌ 



หนຌา   ๑์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นการประชุมรัฐสภาคราวตอเป  ฿หຌคณะรัฐมนตรีสนอพระราชกําหนดนัๅนตอรัฐสภาพืไอพิจารณา
ดยเมชักชຌา  ถຌาอยูนอกสมัยประชุมละการรอการปิดสมัยประชุมสามัญจะป็นการชักชຌา  คณะรัฐมนตรี
ตຌองดํานินการ฿หຌมีการรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญพืไอพิจารณาอนุมัติหรือเมอนุมัติพระราชกําหนดดยรใว  
ถຌาสภาผูຌทนราษฎรเมอนุมัติหรือสภาผูຌทนราษฎรอนุมัติตวุฒิสภาเมอนุมัติละสภาผูຌทนราษฎร 
ยืนยันการอนุมัติดຌวยคะนนสียงเมมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎร  
฿หຌพระราชกําหนดนัๅนตกเป  ตทัๅงนีๅเมกระทบตอกิจการทีไเดຌป็นเป฿นระหวางทีไ฿ชຌพระราชกําหนดนัๅน 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึไงมีผลป็นการกຌเขพิไมติมหรือยกลิกบทบัญญัติหงกฎหมาย฿ด  
ละพระราชกําหนดนัๅนตຌองตกเปตามวรรคสาม  ฿หຌบทบัญญัติหงกฎหมายทีไมีอยูกอนการกຌเขพิไมติม
หรือยกลิก  มีผล฿ชຌบังคับตอเปนับตวันทีไการเมอนุมัติพระราชกําหนดนัๅนมีผล 

ถຌาสภาผูຌทนราษฎรละวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนัๅน  หรือถຌาวุฒิสภาเมอนุมัติละ 
สภาผูຌทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดຌวยคะนนสียงมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู
ของสภาผูຌทนราษฎร  ฿หຌพระราชกําหนดนัๅนมีผล฿ชຌบังคับป็นพระราชบัญญัติตอเป 

การอนุมัติหรือเมอนุมัติพระราชกําหนด  ฿หຌนายกรัฐมนตรีประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา   
฿นกรณีเมอนุมัต ิ ฿หຌมีผลตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูຌทนราษฎรละของวุฒิสภา  ละการยืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด  จะตຌองกระทํา฿นอกาสรกทีไมีการประชุมสภานัๅน โ 

มาตรา ํ๓๏ กอนทีไสภาผูຌ ทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะเดຌอนุ มัติพระราชกําหนด฿ด  

สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นหຌาของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู
ของตละสภา  มีสิทธิขຌาชืไอสนอความหในตอประธานหงสภาทีไตนป็นสมาชิกวาพระราชกําหนดนัๅน 
เมป็นเปตามมาตรา  ํ๓๎  วรรคหนึไง  ละ฿หຌประธานหงสภานัๅนสงความหในเปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภาย฿นสามวันนับตวันทีไเดຌรับความหในพืไอวินิจฉัย  ละ฿หຌรอการพิจารณาพระราชกําหนดนัๅนเวຌกอน
จนกวาจะเดຌรับจຌงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   

฿หຌศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรืไอง  ละ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญ 

จຌงคําวินิจฉัยนัๅนเปยังประธานหงสภาทีไสงความหในนัๅนมา 
฿นกรณีทีไศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนด฿ดเมป็นเปตามมาตรา  ํ๓๎  วรรคหนึไง   

฿หຌพระราชกําหนดนัๅนเมมีผล฿ชຌบังคับมาตตຌน 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนด฿ดเมป็นเปตามมาตรา  ํ๓๎  วรรคหนึไง   

ตຌองมีคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัๅงหมดทาทีไมีอยู 
มาตรา ํ๓๐ ฿นกรณีทีไ มีความจําป็นตຌองมีกฎหมายกีไยวดຌวยภาษีอากรหรืองินตรา 

ซึไงจะตຌองเดຌรับการพิจารณาดยดวนละลับพืไอรักษาประยชน์ของผนดิน  พระมหากษัตริย์จะทรง 
ตราพระราชกําหนด฿หຌ฿ชຌบังคับดังชนพระราชบัญญัติกใเดຌ 



หนຌา   ๑ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ๓๎  วรรคสาม  วรรคสีไ  วรรคหຌา  วรรคหก  ละวรรคจใด  มา฿ชຌบังคับก
พระราชกําหนดทีไเดຌตราขึๅนตามวรรคหนึไงดยอนุลม  ตถຌาป็นการตราขึๅน฿นระหวางสมัยประชุม  จะตຌอง
นาํสนอตอสภาผูຌทนราษฎรภาย฿นสามวันนับตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา   

มาตรา ํ๓๑ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจ฿นการตราพระราชกฤษฎีกาดยเมขัด
ตอกฎหมาย 

มาตรา ํ๓๒ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจ฿นการประกาศ฿ชຌละลิก฿ชຌกฎอัยการศึก 
฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึกฉพาะหงป็นการรีบดวน  จຌาหนຌาทีไฝຆายทหาร

ยอมกระทําเดຌตามกฎหมายวาดຌวยกฎอัยการศึก 
มาตรา ํ๓๓ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจ฿นการประกาศสงครามมืไอเดຌรับ

ความหในชอบของรัฐสภา 
มติ฿หຌความหในชอบของรัฐสภาตຌองมีคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมด

ทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา 
มาตรา ํ๓๔ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจ฿นการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ  

สัญญาสงบศึก  ละสัญญาอืไนกับนานาประทศหรือกับองค์การระหวางประทศ 
หนังสือสัญญา฿ดมีบทปลีไยนปลงอาณาขตเทย  หรือขตพืๅนทีไนอกอาณาขตซึไงประทศเทย 

มีสิทธิอธิปเตยหรือมีขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประทศหรือจะตຌองออก
พระราชบัญญัติพืไอ฿หຌการป็นเปตามหนังสือสัญญา  ละหนังสือสัญญาอืไนทีไอาจมีผลกระทบตอความมัไนคง
ทางศรษฐกิจ  สังคม  หรือการคຌาหรือการลงทุนของประทศอยางกวຌางขวาง  ตຌองเดຌรับความหในชอบ
ของรัฐสภา  ฿นการนีๅ  รัฐสภาตຌองพิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรืไอง  หากรัฐสภา
พจิารณาเมลຌวสรใจภาย฿นกําหนดวลาดังกลาว  ฿หຌถือวารัฐสภา฿หຌความหในชอบ 

หนังสือสัญญาอืไนทีไอาจมีผลกระทบตอความมัไนคงทางศรษฐกิจ  สังคม  หรือการคຌา  หรือการลงทุน 
ของประทศอยางกวຌางขวางตามวรรคสอง  เดຌก  หนังสือสัญญากีไยวกับการคຌาสรี  ขตศุลกากรรวม  
หรือการ฿หຌ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ  หรือทํา฿หຌประทศตຌองสูญสียสิทธิ฿นทรัพยากรธรรมชาติทัๅงหมด 
หรือบางสวน  หรือหนังสือสัญญาอืไนตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

฿หຌมีกฎหมายกําหนดวิธีการทีไประชาชนจะขຌามามีสวนรวม฿นการสดงความคิดหในละเดຌรับ
การยียวยาทีไจําป็นอันกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามดຌวย   

มืไอมีปัญหาวาหนังสือสัญญา฿ดป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือเม  คณะรัฐมนตรี 
จะขอ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ศาลรัฐธรรมนูญตຌองวินิจฉัย฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวัน 
นบัตวนัทีไเดຌรับคําขอ 

มาตรา ํ๓๙ พระมหากษัตริย์ทรงเวຌซึไงพระราชอํานาจ฿นการพระราชทานอภัยทษ 



หนຌา   ๑๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ํ๔์ พระมหากษัต ริ ย์ทรงต งตัๅ งขຌ าราชการฝຆ ายทหารละฝຆ ายพล รือน   

ตาํหนงปลัดกระทรวง  อธิบดี  ละทียบทา  ละทรง฿หຌพຌนจากตําหนง  วຌนตกรณีทีไพຌนจากตําหนง
พราะความตาย  กษียณอายุ  หรือพຌนจากราชการพราะถูกลงทษ   

มาตรา ํ๔ํ ขຌาราชการละพนักงานของรัฐซึไงมีตําหนงหรืองินดือนประจําละมิ฿ช
ขຌาราชการการมือง  จะป็นขຌาราชการการมืองหรือผูຌดํารงตําหนงทางการมืองอืไนมิเดຌ 

มาตรา ํ๔๎ บทกฎหมาย  พระราชหัตถลขา  ละพระบรมราชองการอนักีไยวกับราชการผนดิน  
ตຌองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองการ  วຌนตทีไมีบัญญัติเวຌป็นอยางอืไน฿นรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ํ๔๏ งินประจําตําหนงละประยชน์ตอบทนอยางอืไนขององคมนตรี  ประธาน
ละรองประธานสภาผูຌทนราษฎร  ประธานละรองประธานวุฒิสภา  ผูຌนําฝຆายคຌาน฿นสภาผูຌทนราษฎร  
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  ละสมาชิกวุฒิสภา  ฿หຌกําหนดดยพระราชกฤษฎีกา 

บําหนใจบํานาญหรือประยชน์ตอบทนอยางอืไนขององคมนตรีซึไงพຌนจากตําหนง  ฿หຌกําหนด
ดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๙ 

การขัดกันหงผลประยชน์ 
 

 

มาตรา ํ๔๐ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภาตຌอง 
(ํ) เมดํารงตําหนงหรือหนຌาทีไ฿ด฿นหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   

หรือตําหนงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน   
(๎) เมรับหรือทรกซงหรือกຌาวกายการขຌารับสัมปทานจากรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือขຌาป็นคูสัญญากับรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
ป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือป็นหุຌนสวนหรือผูຌถือหุຌน฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัททีไรับสัมปทานหรือขຌาป็น
คูสัญญา฿นลักษณะดังกลาว  ทัๅงนีๅ  เมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม 

(๏) เมรับงินหรือประยชน์฿ด โ  จากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจป็นพิศษ
นอกหนือเปจากทีไหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตอบุคคลอืไน โ  ฿นธุรกิจ 
การงานปกติ 

(๐) เมกระทําการ฿ด โ  เมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม  อันป็นการขัดขวางหรือทรกซง 
การ฿ชຌสิทธิหรือสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสืไอมวลชนดยมิชอบ 

มาตรานีๅมิ฿หຌ฿ชຌบังคับ฿นกรณีทีไสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับบีๅยหวัด  บําหนใจ  
บํานาญ  งินปพระบรมวงศานุวงศ์  หรืองินอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน  ละมิ฿หຌ฿ชຌบังคับ฿นกรณีทีไสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําหนงกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผูຌทนราษฎร  



หนຌา   ๑๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการทีไเดຌรับตงตัๅง฿นการบริหารราชการผนดินทีไกีไยวกับกิจการของสภา  หรือกรรมการ
ตามทีไมีกฎหมายบัญญัติเวຌป็นการฉพาะ 

฿หຌนํา  (๎)  ละ  (๏)  มาบังคับ฿ชຌกคูสมรสละบุตรของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา  ละบุคคลอืไนซึไงมิ฿ชคูสมรสละบุตรของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานัๅน 
ทีไดํานินการ฿นลักษณะผูຌถูก฿ชຌ  ผูຌรวมดํานินการ  หรือผูຌเดຌรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา฿หຌกระทําการตามมาตรานีๅดຌวย 

มาตรา ํ๔๑ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตຌองเม฿ชຌสถานะหรือตําหนง 
การป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการ฿ด โ  อันมีลักษณะทีไป็นการกຌาวกาย 
หรือทรกซงพืไอประยชน์ของตนอง  ของผูຌอืไน  หรือของพรรคการมือง  เมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม   
฿นรืไองดังตอเปนีๅ 

(ํ) การปฏิบัติราชการหรือการดํานินงาน฿นหนຌาทีไประจําของขຌาราชการ  พนักงานหรือลูกจຌาง
ของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการทีไรัฐถือหุຌน฿หญ  หรือราชการสวนทຌองถิไน 

(๎) กระทําการ฿นลักษณะทีไทํา฿หຌตนมีสวนรวม฿นการ฿ชຌจายงินงบประมาณหรือ฿หຌความหในชอบ
฿นการจัดทําครงการ฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐ  วຌนตป็นการดํานินการ฿นกิจการของรัฐสภา   

(๏) การบรรจุ  ตงตัๅง  ยกยຌาย  อน  ลืไอนตําหนง  ลืไอนงินดือนหรือการ฿หຌพຌนจากตําหนง
ของขຌาราชการซึไงมีตําหนงหรืองินดือนประจําละมิ฿ชขຌาราชการการมือง  พนักงาน  หรือลูกจຌางของ
หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการทีไรัฐถือหุຌน฿หญ  หรือราชการสวนทຌองถิไน   

มาตรา ํ๔๒ ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ๔๐  มา฿ชຌบังคับกรัฐมนตรีดຌวยดยอนุลม  วຌนตกรณี
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การดํารงตําหนงหรือการดํานินการทีไกฎหมายบัญญัติ฿หຌป็นหนຌาทีไหรืออํานาจของรัฐมนตรี   
(๎) การกระทําตามหนຌาทีไละอํานาจ฿นการบริหารราชการผนดิน  หรือตามนยบายทีไเดຌถลง

ตอรัฐสภา  หรือตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึไง  รัฐมนตรีตຌองเม฿ชຌสถานะหรือตําหนงกระทําการ฿ดเมวาดยทางตรง

หรือทางอຌอม  อันป็นการกຌาวกายหรือทรกซงการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไของรัฐพืไอประยชน์ของตนอง  
ของผูຌอืไน  หรือของพรรคการมืองดยมิชอบตามทีไกําหนด฿นมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ํ๔๓ รัฐมนตรีตຌองเมป็นหุຌนสวนหรือผูຌถือหุຌน฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัทหรือเมคงเวຌ
ซึไงความป็นหุຌนสวนหรือผูຌถือหุຌน฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัทตอเปตามจํานวนทีไกฎหมายบัญญัติ  ละ 
ตຌองเมป็นลูกจຌางของบุคคล฿ด 

฿นกรณีทีไรัฐมนตรีผูຌ฿ดประสงค์จะเดຌรับประยชน์จากกรณีตามวรรคหนึไงตอเป  ฿หຌจຌงประธาน
กรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติทราบภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับตงตัๅง  ละ฿หຌอนหุຌน



หนຌา   ๑๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นหຌางหุຌนสวนหรือบริษัทดังกลาว฿หຌกนิติบุคคลซึไงจัดการทรัพย์สินพืไอประยชน์ของผูຌอืไน  ทัๅงนีๅ  ตามทีไ
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะขຌาเปกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการหุຌนหรือกิจการของหຌางหุຌนสวนหรือบริษัท 
ตามวรรคสองเมวา฿นทาง฿ด โ  มิเดຌ 

มาตรานีๅฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับความป็นหุຌนสวนหรือผูຌถือหุຌน  ฿หຌ฿ชຌบังคับกคูสมรสละ 
บุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี  ละการถือหุຌนของรัฐมนตรีทีไอยู฿นความครอบครองหรือดูลของ
บุคคลอืไนเมวาดยทาง฿ด โ  ดຌวย 

 

หมวด  ํ์ 

ศาล 
 

 

สวนทีไ  ํ 

บททัไวเป 
 

 

มาตรา ํ๔๔ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีป็นอํานาจของศาล  ซึไงตຌองดํานินการ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมาย  ละ฿นพระปรมาภิเธยพระมหากษัตริย์ 

ผูຌพิพากษาละตุลาการยอมมีอิสระ฿นการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญละกฎหมาย 
฿หຌป็นเปดยรวดรใว  ป็นธรรม  ละปราศจากอคติทัๅงปวง 

มาตรา ํ๔๙ บรรดาศาลทัๅงหลายจะตัๅงขึๅนเดຌตดยพระราชบัญญัต ิ
การตัๅงศาลขึๅน฿หมหรือกําหนดวิธีพิจารณาพืไอพิจารณาพิพากษาคดี฿ดคดีหนึไงหรือทีไมีขຌอหา 

ฐาน฿ดฐานหนึไงดยฉพาะทนศาลทีไมีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนัๅน โ  จะกระทํามิเดຌ 
มาตรา ํ๙์ พระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงละ฿หຌผูຌพิพากษาละตุลาการพຌนจากตําหนง   

ต฿นกรณีทีไพຌนจากตําหนงพราะความตาย  กษียณอายุ  ตามวาระ  หรือพຌนจากราชการพราะถูกลงทษ  
฿หຌนาํความกราบบังคมทูลพืไอทรงทราบ 

มาตรา ํ๙ํ กอนขຌารับหนຌาทีไ  ผูຌพิพากษาละตุลาการตຌองถวายสัตย์ปฏิญาณตอพระมหากษัตริย์
ดຌวยถຌอยคํา  ดังตอเปนีๅ 

“ขຌาพระพุทธจຌา  (ชืไอผูຌปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณวา  ขຌาพระพุทธจຌาจะจงรักภักดี 
ตอพระมหากษัตริย์  ละจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นพระปรมาภิเธยดຌวยความซืไอสัตย์สุจริตดยปราศจากอคติทัๅงปวง  
พืไอ฿หຌกิดความยุติธรรมกประชาชน  ละความสงบสุขหงราชอาณาจักร  ทัๅงจะรักษาเวຌละปฏิบัติตาม
ซึไงการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
ละกฎหมายทุกประการ” 



หนຌา   ๑๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ํ๙๎ ฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับหนຌาทีไละอํานาจระหวางศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
หรือศาลทหาร  ฿หຌพิจารณาวินิจฉัยชีๅขาดดยคณะกรรมการซึไงประกอบดຌวยประธานศาลฎีกาป็นประธาน  
ประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหนຌาสํานักตุลาการทหาร  ละผูຌทรงคุณวุฒิอืไนอีกเมกินสีไคนตามทีไกฎหมายบัญญัติ  
ป็นกรรมการ 

หลักกณฑ์ละวิธีการชีๅขาดปัญหากีไยวกับหนຌาทีไละอํานาจระหวางศาลตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเป
ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ํ๙๏ ฿หຌตละศาล  ยกวຌนศาลทหาร  มีหนวยงานทีไรับผิดชอบงานธุรการทีไมีความป็นอิสระ
฿นการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  ละการดํานินการอืไน  ดย฿หຌมีหัวหนຌาหนวยงานคนหนึไงป็น
ผูຌบังคับบัญชาขึๅนตรงตอประธานของตละศาล  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

฿หຌศาลยุติธรรมละศาลปกครองมีระบบงินดือนละคาตอบทนป็นการฉพาะตามความหมาะสม
ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

สวนทีไ  ๎ 

ศาลยุติธรรม 
 

 

มาตรา ํ๙๐ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทัๅงปวง  วຌนตคดีทีไรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายบัญญัติ฿หຌอยู฿นอํานาจของศาลอืไน 
การจัดตัๅง  วิธีพิจารณาคดี  ละการดํานินงานของศาลยุติธรรม฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 
มาตรา ํ๙๑ ฿หຌมีผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง฿นศาลฎีกา  ดยองค์คณะ 

ผูຌพิพากษาประกอบดຌวยผูຌพิพากษา฿นศาลฎีกาซึไงดํารงตําหนงเมตไาํกวาผูຌพิพากษาศาลฎีกาหรือผูຌพิพากษา
อาวุสซึไงคยดํารงตําหนงเมตไํากวาผูຌพิพากษาศาลฎีกา  ซึไงเดຌรับคัดลือกดยทีไประชุม฿หญศาลฎีกา  
จํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินกຌาคนตามทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  ดย฿หຌลือกป็นรายคดี 

ศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามทีไ
บัญญัตเิวຌ฿นรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูຌดาํรงตําหนงทางการมือง 

คําพิพากษาของศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  ฿หຌอุทธรณ์ตอทีไประชุม฿หญ 
ศาลฎีกาเดຌภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองมีคําพิพากษา 

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของทีไประชุม฿หญศาลฎีกาตามวรรคสีไ  ฿หຌดํานินการดยองค์คณะของศาลฎีกา
ซึไงประกอบดຌวยผูຌพิพากษา฿นศาลฎีกาซึไงดํารงตําหนงเมตไํากวาผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะ฿นศาลฎีกา 
หรือผูຌพิพากษาอาวุสซึไงคยดํารงตําหนงเมตไํากวาผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะ฿นศาลฎีกาซึไงเมคยพิจารณา



หนຌา   ๑๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

คดีนัๅนมากอน  ละเดຌรับคัดลือกดยทีไประชุม฿หญศาลฎีกาจํานวนกຌาคน  ดย฿หຌลือกป็นรายคดี   
ละมืไอองค์คณะของศาลฎีกาดังกลาวเดຌวินิจฉัยลຌว  ฿หຌถือวาคําวินิจฉัยนัๅนป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ทีไประชุม฿หญศาลฎีกา 

฿นกรณีทีไศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองมีคําพิพากษา฿หຌผูຌ ฿ด 
พຌนจากตําหนง  หรือคําพิพากษานัๅนมีผล฿หຌผูຌ฿ดพຌนจากตําหนง  เมวาจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสีไหรือเม  
฿หຌผูຌนัๅนพຌนจากตําหนงตัๅงตวันทีไศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดาํรงตําหนงทางการมืองมีคําพิพากษา 

หลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสีไ  ละการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหຌา   
฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนง 
ทางการมือง 

มาตรา ํ๙๒ การบริหารงานบุคคลกีไยวกับผูຌพิพากษาศาลยุติธรรมตຌองมีความป็นอิสระ  
ละดํานินการดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ซึไงประกอบดຌวยประธานศาลฎีกาป็นประธาน  
ละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงป็นขຌาราชการตุลาการ฿นตละชัๅนศาล  ละผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเมป็นหรือคยป็น
ขຌาราชการตุลาการ  บรรดาทีไเดຌรับลือกจากขຌาราชการตุลาการเมกินสองคน  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

สวนทีไ  ๏ 

ศาลปกครอง 
 

 

มาตรา ํ๙๓ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันนืไองมาจากการ฿ชຌอํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมายหรือนืไองมาจากการดํานินกิจการทางปกครอง  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

฿หຌมีศาลปกครองสูงสุดละศาลปกครองชัๅนตຌน   

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึไง  เมรวมถึงการวินิจฉัยชีๅขาดขององค์กรอิสระซึไงป็นการ฿ชຌอํานาจ
ดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนัๅน โ 

การจัดตัๅง  วิธีพิจารณาคดี  ละการดํานินงานของศาลปกครอง฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 
มาตรา ํ๙๔ การบริหารงานบุคคลกีไยวกับตุลาการศาลปกครองตຌองมีความป็นอิสระ   

ละดํานินการดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึไงประกอบดຌวยประธานศาลปกครองสูงสุดป็นประธาน  
ละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงป็นตุลาการ฿นศาลปกครอง  ละผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเมป็นหรือคยป็นตุลาการ
฿นศาลปกครองเมกินสองคน  บรรดาทีไเดຌรับลือกจากขຌาราชการตุลาการศาลปกครอง  ทัๅงนีๅ  ตามทีไ
กฎหมายบัญญัติ 



หนຌา   ๑๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

สวนทีไ  ๐ 

ศาลทหาร 
 

 

มาตรา ํ๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทีไผูຌกระทําความผิดป็นบุคคล 
ซึไงอยู฿นอํานาจศาลทหารละคดีอืไน  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ   

การจัดตัๅง  วิธีพิจารณาคดี  ละการดํานินงานของศาลทหาร  ตลอดจนการตงตัๅงละการ฿หຌตุลาการ
ศาลทหารพຌนจากตําหนง  ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ  

หมวด  ํํ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 

มาตรา ๎์์ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดຌวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนกຌาคนซึไงพระมหากษัตริย์
ทรงตงตัๅงจากบุคคล  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ผูຌพิพากษา฿นศาลฎีกาซึไงดํารงตําหนงเมตไํากวาผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะ฿นศาลฎีกามาลຌว
เมนຌอยกวาสามป  ซึไงเดຌรับคัดลือกดยทีไประชุม฿หญศาลฎีกา  จํานวนสามคน 

(๎) ตุลาการ฿นศาลปกครองสูงสุดซึไงดํารงตําหนงเมตไํากวาตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาลຌว
เมนຌอยกวาหຌาป  ซึไงเดຌรับคัดลือกดยทีไประชุม฿หญตุลาการ฿นศาลปกครองสูงสุด  จาํนวนสองคน 

(๏) ผูຌทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึไงเดຌรับการสรรหาจากผูຌดํารงตําหนงหรือคยดํารงตําหนง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย฿นประทศเทยมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวาหຌาป  ละยังมีผลงานทางวิชาการ
ป็นทีไประจักษ์  จํานวนหนึไงคน 

(๐) ผูຌทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึไงเดຌรับการสรรหาจากผูຌดํารง
ตาํหนงหรือคยดํารงตําหนงศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย฿นประทศเทยมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวาหຌาป  
ละยังมีผลงานทางวิชาการป็นทีไประจักษ์  จํานวนหนึไงคน 

(๑) ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเดຌรับการสรรหาจากผูຌรับหรือคยรับราชการ฿นตําหนงเมตไํากวาอธิบดี 
หรือหัวหนຌาสวนราชการทีไทียบทา  หรือตําหนงเมตไํากวารองอัยการสูงสุดมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาป  
จาํนวนสองคน 

฿นกรณีเมอาจลือกผูຌพิพากษาหัวหนຌาคณะ฿นศาลฎีกาตาม  (ํ)  ทีไประชุม฿หญศาลฎีกาจะลือกบุคคล
จากผูຌซึไงคยดํารงตําหนงเมตไํากวาผูຌพิพากษา฿นศาลฎีกามาลຌวเมนຌอยกวาสามปกใเดຌ 

การนับระยะวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌนับถึงวันทีไเดຌรับการคัดลือกหรือวันสมัครขຌารับการสรรหา  
ลຌวตกรณี  ฿นกรณีจําป็นอันเมอาจหลีกลีไยงเดຌ  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะวลา 
ตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองลงกใเดຌ  ตจะลดลงหลือนຌอยกวาสองปมิเดຌ 

มาตรา ๎์ํ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตຌองมีคุณสมบัติดงัตอเปนีๅดຌวย 



หนຌา   ๑๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) มีสัญชาติเทยดยการกิด 
(๎) มีอายุเมตไํากวาสีไสิบหຌาป  ตเมถึงหกสิบปดป฿นวันทีไเดຌรับการคัดลือกหรือวันสมัครขຌารับ

การสรรหา 
(๏) สํารใจการศึกษาเมตไํากวาปริญญาตรีหรือทียบทา 
(๐) มีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์ 
(๑) มีสุขภาพทีไสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๎์๎ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตຌองเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ป็นหรือคยป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูຌดาํรงตําหนง฿นองค์กรอิสระ฿ด 
(๎) ลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๙๔  (ํ)  (๎)  (๏)  (๐)  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๙)  (ํ์)  (ํํ)  

(ํ๓)  หรือ  (ํ๔) 

(๏) คยเดຌรับทษจําคุกดยคําพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจําคุก  วຌนต฿นความผิดอันเดຌกระทํา 
ดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

(๐) ป็นหรือคยป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขຌาราชการการมือง  หรือสมาชิก
สภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน฿นระยะสิบปกอนขຌารับการคัดลือกหรือสรรหา 

(๑) ป็นหรือคยป็นสมาชิกหรือผูຌดํารงตําหนงอืไนของพรรคการมือง฿นระยะสิบปกอนขຌารับ
การคัดลือกหรือสรรหา 

(๒) ป็นขຌาราชการซึไงมีตําหนงหรืองินดือนประจํา 
(๓) ป็นพนักงานหรือลูกจຌางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทຌองถิไน  

หรือกรรมการหรือทีไปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๔) ป็นผูຌดํารงตําหนง฿ด฿นหຌางหุຌนสวนบริษัท  หรือองค์กรทีไดํานินธุรกิจดยมุงหาผลกําเร

หรือรายเดຌมาบงปันกัน  หรือป็นลูกจຌางของบุคคล฿ด 
(๙) ป็นผูຌประกอบวิชาชีพอิสระ   
(ํ์) มีพฤติการณ์อันป็นการฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง   
มาตรา ๎์๏ มืไอมีกรณีทีไจะตຌองสรรหาผูຌสมควรเดຌรับการตงตัๅงป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

฿หຌป็นหนຌาทีไละอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึไงประกอบดຌวย 
(ํ) ประธานศาลฎีกา  ป็นประธานกรรมการ 
(๎) ประธานสภาผูຌทนราษฎร  ละผูຌนําฝຆายคຌาน฿นสภาผูຌทนราษฎร  ป็นกรรมการ 
(๏) ประธานศาลปกครองสูงสุด  ป็นกรรมการ 
(๐) บุคคลซึไงองค์กรอิสระตงตัๅงจากผูຌมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๎์ํ  ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม

ตามมาตรา  ๎์๎  ละเมคยปฏิบัติหนຌาทีไ฿ด โ  ฿นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหนึไงคน  
ป็นกรรมการ 



หนຌา   ๑๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไเมมีผูຌดํารงตําหนงกรรมการสรรหาตาม  (๎)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๐)  มีเมครบ
เมวาดຌวยหตุ฿ด  ฿หຌคณะกรรมการสรรหาประกอบดຌวยกรรมการสรรหาทาทีไมีอยู 

฿หຌสํานักงานลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนຌาทีไป็นหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
฿หຌคณะกรรมการสรรหาดํานินการสรรหาผูຌสมควรเดຌรับการตงตัๅงป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัคร  ผูຌเดຌรับการคัดลือกหรือเดຌรับการสรรหา   
฿หຌป็นหนຌาทีไละอํานาจของคณะกรรมการสรรหาป็นผูຌวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 
฿หຌป็นทีไสุด 

฿นการสรรหา  ฿หຌคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือพืไอคัดสรร฿หຌเดຌบุคคลซึไงมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกลຌาหาญ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ  ละมีพฤติกรรมทางจริยธรรมป็นตัวอยางทีไดขีองสังคม  ดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครลຌว  ฿หຌคณะกรรมการสรรหาดํานินการสรรหาจากบุคคลทีไมีความหมาะสมทัไวเปเดຌดຌวย  
ตตຌองเดຌรับความยินยอมของบุคคลนัๅน 

มาตรา ๎์๐ ผูຌเดຌรับการคัดลือกหรือสรรหาพืไอตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตຌองเดຌรับความหในชอบจากวุฒิสภาดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยู
ของวุฒิสภา   

฿นกรณีทีไวุฒิสภาเม฿หຌความหในชอบผูຌเดຌรับการสรรหาหรือคัดลือกราย฿ด  ฿หຌดํานินการสรรหา
หรือคัดลือกบุคคล฿หมทนผูຌนัๅน  ลຌวสนอตอวุฒิสภาพืไอ฿หຌความหในชอบตอเป 

มืไอผูຌเดຌรับการสรรหาหรือคัดลือกเดຌรับความหในชอบจากวุฒิสภาลຌว  ฿หຌลือกกันอง฿หຌคนหนึไง
ป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ลຌวจຌงผล฿หຌประธานวุฒิสภาทราบ 

฿หຌประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลพืไอทรงตงตัๅงประธานศาลรัฐธรรมนูญละตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  ละป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการ 

มาตรา ๎์๑ ผูຌเดຌรับความหในชอบจากวุฒิสภา฿หຌป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดยทีไยังมิเดຌ
พຌนจากตําหนงตามมาตรา  ๎์๎  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือยังประกอบวิชาชีพตาม  (๙)  อยู  ตຌองสดงหลักฐาน
วาเดຌลาออกหรือลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๎์๎  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๙)  ลຌว  ตอประธานวุฒิสภา
ภาย฿นวลาทีไประธานวุฒิสภากําหนด  ซึไงตຌองป็นวลากอนทีไประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
ตามมาตรา  ๎์๐  วรรคสีไ  ฿นกรณีทีไเมสดงหลักฐานภาย฿นกําหนดวลาดังกลาว  ฿หຌถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ  
ละ฿หຌดาํนินการคัดลือกหรือสรรหา฿หม 

มาตรา ๎์๒ ฿นการพิจารณา฿หຌความหในชอบตามมาตรา  ๎์๐  ถຌามีผูຌเดຌรับความหในชอบ
จากวุฒิสภาจํานวนเมนຌอยกวาจใดคน  ฿หຌผูຌเดຌรับความหในชอบลือกกันอง฿หຌคนหนึไงป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญลຌวจຌงผล฿หຌประธานวุฒิสภาทราบดยเมตຌองรอ฿หຌมีผูຌเดຌรับความหในชอบครบกຌาคน  



หนຌา   ๒์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ละมืไอปรดกลຌาปรดกระหมอมตงตัๅงลຌว  ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญดํานินการตามหนຌาทีไละอํานาจตอเป
พลางกอนเดຌ  ดย฿นระหวางนัๅน  ฿หຌถอืวาศาลรัฐธรรมนูญประกอบดຌวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทาทีไมีอยู 

มาตรา ๎์๓ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําหนงจใดปนับตวันทีไพระมหากษัตริย์
ทรงตงตัๅง  ละ฿หຌดาํรงตําหนงเดຌพียงวาระดียว 

มาตรา ๎์๔ นอกจากการพຌนจากตําหนงตามวาระ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญพຌนจากตําหนงมืไอ 
(ํ) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๎์ํ  หรือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๎์๎   

(๎) ตาย 
(๏) ลาออก   
(๐) มีอายุครบจใดสิบหຌาป 
(๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ฿หຌพຌนจากตําหนงดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสาม฿นสีไของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทัๅงหมดทาทีไมีอยูพราะหตุฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) พຌนจากตําหนงพราะหตุตามมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม   
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึไงลาออกจากตําหนง  ฿หຌพຌนจากตําหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดຌวย   
฿นกรณีทีไตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพຌนจากตําหนงตามวาระ  ฿หຌตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีไพຌนจาก

ตําหนงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาจะมีการตงตัๅงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ฿หมทน 
฿นกรณีทีไมีปัญหาวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูຌ฿ดพຌนจากตําหนงตาม  (ํ)  หรือ  (๏)  หรือเม   

฿หຌป็นหนຌาทีไละอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๎์๏  ป็นผูຌวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหา฿หຌป็นทีไสุด   

การรຌองขอ  ผูຌมีสิทธิรຌองขอ  การพิจารณา  ละการวินิจฉัยตามวรรคสีไ  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์
ละวิธกีารทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๎์๙ ฿นระหวางทีไตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพຌนจากตําหนงกอนวาระละยังเมมี 
การตงตัๅงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทาทีไหลืออยูปฏิบัติหนຌาทีไ
ตอเปเดຌ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึไงมิ฿หຌ฿ชຌบังคับกรณีมีตลุาการศาลรัฐธรรมนูญหลืออยูเมถึงจใดคน 
มาตรา ๎ํ์ ศาลรัฐธรรมนูญมีหนຌาทีไละอํานาจ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) พิจารณาวินจิฉัยความชอบดຌวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย   
(๎) พิจารณาวินิจฉัยปัญหากีไยวกับหนຌาทีไละอํานาจของสภาผูຌทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรอิสระ 
(๏) หนຌาทีไละอํานาจอืไนตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ 



หนຌา   ๒ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

การยืไนคํารຌองละงืไอนเขการยืไนคํารຌอง  การพิจารณาวินิจฉัย  การทําคําวินิจฉัย  ละการดํานินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญลຌว  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ๔๔  มาตรา  ํ๙์  มาตรา  ํ๙ํ  ละมาตรา  ํ๙๏  มา฿ชຌบังคับก
ศาลรัฐธรรมนูญดຌวยดยอนุลม 

มาตรา ๎ํํ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ฿นการนัไงพิจารณาละ฿นการทําคําวินิจฉัย
ตຌองประกอบดຌวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมนຌอยกวาจใดคน 

คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ฿หຌถอืสียงขຌางมาก  วຌนตรัฐธรรมนูญจะบัญญัตเิวຌป็นอยางอืไน 
มืไอศาลรัฐธรรมนูญรับรืไอง฿ดเวຌพิจารณาลຌว  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูຌ฿ดจะปฏิสธเมวินิจฉัย

ดยอຌางวารืไองนัๅนเมอยู฿นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิเดຌ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ฿หຌป็นดใดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  

ละหนวยงานของรัฐ 
มาตรา ๎ํ๎ ฿นการทีไศาลจะ฿ชຌบทบัญญัติหงกฎหมายบังคับกคดี฿ด  ถຌาศาลหในอง 

หรือคูความตຌยຌงพรຌอมดຌวยหตุผลวาบทบัญญัติหงกฎหมายนัๅนตຌองดຌวยมาตรา  ๑  ละยังเมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ฿นสวนทีไกีไยวกับบทบัญญัตินัๅน  ฿หຌศาลสงความหในชนวานัๅนตอศาลรัฐธรรมนูญ 

พืไอวินิจฉัย  ฿นระหวางนัๅน  ฿หຌศาลดํานินการพิจารณาตอเปเดຌต฿หຌรอการพิพากษาคดีเวຌชัไวคราว 
จนกวาจะมีคําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

฿นกรณีทีไศาลรัฐธรรมนูญหในวาคําตຌยຌงของคูความตามวรรคหนึไง  เมป็นสาระอันควรเดຌรับ
การวินจิฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจะเมรับรืไองดังกลาวเวຌพิจารณากใเดຌ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ฿หຌ฿ชຌเดຌ฿นคดีทัๅงปวง  ตเมกระทบตอคําพิพากษาของศาล 
อันถึงทีไสุดลຌว  วຌนต฿นคดีอาญา฿หຌถือวาผูຌซึไงคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัต ิ
หงกฎหมายทีไศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเมชอบดຌวยมาตรา  ๑  นัๅน  ป็นผูຌเมคยกระทําความผิดดังกลาว  
หรือถຌาผูຌนัๅนยังรับทษอยูกใ฿หຌปลอยตัวเป  ตทัๅงนีๅเมกอ฿หຌกิดสิทธิทีไจะรียกรຌองคาชดชยหรือคาสียหาย฿ด โ 

มาตรา ๎ํ๏ บุคคลซึไงถูกละมิดสิทธิหรือสรีภาพทีไรัฐธรรมนูญคุຌมครองเวຌมีสิทธิยืไนคํารຌอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญพืไอมีคําวินิจฉัยวาการกระทํานัๅนขัดหรือยຌงตอรัฐธรรมนูญ  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์  

วิธีการ  ละงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๎ํ๐ ฿นกรณีทีไตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตຌองหยุดปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรา  ๎๏๑  

วรรคสาม  ละมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลืออยูเมถึงจใดคน  ฿หຌประธานศาลฎีกาละประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดรวมกันตงตัๅงบุคคลซึไงมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามชนดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญทําหนຌาทีไป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญป็นการชัไวคราว฿หຌครบกຌาคน  ดย฿หຌผูຌซึไงเดຌรับ



หนຌา   ๒๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ตงตัๅงทําหนຌาทีไ฿นฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดຌจนกวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีไตนทําหนຌาทีไทน 
จะปฏิบัตหินຌาทีไเดຌ  หรือจนกวาจะมีการตงตัๅงผูຌดาํรงตําหนงทน   

หมวด  ํ๎ 

องค์กรอิสระ 
 

 

สวนทีไ  ํ 

บททัไวเป 
 

 

มาตรา ๎ํ๑ องค์กรอิสระป็นองค์กรทีไจัดตัๅงขึๅน฿หຌมีความอิสระ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ  ฿หຌป็นเป
ตามรัฐธรรมนูญละกฎหมาย   

การปฏิบัติหนຌาทีไละการ฿ชຌอํานาจขององค์กรอิสระตຌองป็นเปดยสุจริต  ทีไยงธรรม  กลຌาหาญ  

ละปราศจากอคติทัๅงปวง฿นการ฿ชຌดุลพินิจ 
มาตรา ๎ํ๒ นอกจากคุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามตามทีไบัญญัติเวຌป็นการฉพาะ฿นสวน

ทีไวาดຌวยองค์กรอิสระตละองค์กรลຌว  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะ
ตຌองหຌามทัไวเปดังตอเปนีๅดຌวย 

(ํ) มีอายุเมตไํากวาสีไสิบหຌาป  ตเมกินจใดสิบป 
(๎) มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๎์ํ  (ํ)  (๏)  (๐)  ละ  (๑) 

(๏) เมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๎์๎   

มาตรา ๎ํ๓ มืไอมีกรณีทีไจะตຌองสรรหาผูຌสมควรเดຌรับการตงตัๅงป็นผูຌดํารงตําหนง 
฿นองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  ฿หຌป็นหนຌาทีไละอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๎์๏  ทีไจะดํานินการสรรหา  วຌนตกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๎์๏  (๐)  ฿หຌประกอบดຌวย
บุคคลซึไงตงตัๅงดยศาลรัฐธรรมนูญละองค์กรอิสระทีไมิ฿ชองค์กรอิสระทีไตຌองมีการสรรหา   

฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎์๏  มาตรา  ๎์๐  มาตรา  ๎์๑  ละมาตรา  ๎์๒  มา฿ชຌบังคับก
การสรรหาตามวรรคหนึไงดยอนุลม 

มาตรา ๎ํ๔ นอกจากการพຌนจากตําหนงตามวาระ  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระพຌนจาก
ตาํหนงมืไอ 

(ํ) ตาย 
(๎) ลาออก 
(๏) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามทัไวเปตามมาตรา  ๎ํ๒  หรือขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะตຌองหຌามฉพาะตามมาตรา  ๎๎๎  มาตรา  ๎๎๔  มาตรา  ๎๏๎  มาตรา  ๎๏๔  หรือ 
ตามมาตรา  ๎๐๒  วรรคสอง  ละตามกฎหมายทีไตราขึๅนตามมาตรา  ๎๐๒  วรรคสีไ  ลຌวตกรณี   



หนຌา   ๒๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎์๔  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสีไ  ละวรรคหຌา  ละมาตรา  ๎์๙  

มา฿ชຌบังคับกการพຌนจากตําหนงของผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระดยอนุลม 
฿นกรณีทีไผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระตຌองหยุดปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม   

ถຌามีจาํนวนหลืออยูเมถึงกึไงหนึไง  ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎ํ๐  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม   
มาตรา ๎ํ๙ ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญละองค์กรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

ขึๅน฿ชຌบังคับกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญละผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ  รวมทัๅงผูຌวาการตรวจงินผนดิน
ละหัวหนຌาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญละองค์กรอิสระ  ละมืไอประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ลຌว฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ  ทัๅงนีๅ  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวตຌองครอบคลุมถึงการรักษากียรติภูมิละผลประยชน์
ของชาติ  ละตຌองระบุ฿หຌชัดจຌงดຌวยวาการฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม฿ดมีลักษณะ
รຌายรง 

฿นการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึไง  ฿หຌรับฟังความคิดหในของสภาผูຌทนราษฎร  
วุฒสิภา  ละคณะรัฐมนตรี  ประกอบดຌวย  ละมืไอประกาศ฿ชຌบังคับลຌว฿หຌ฿ชຌบังคับกสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  ละคณะรัฐมนตรีดຌวย  ตเมหຌามสภาผูຌทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะรัฐมนตรีทีไจะกําหนด
จริยธรรมพิไมขึๅน฿หຌหมาะสมกับการปฏิบัติหนຌาทีไของตน  ตตຌองเมขัดหรือยຌงกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึไง  ละ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

มาตรา ๎๎์ ฿หຌองค์กรอิสระตละหง  นอกจากคณะกรรมการตรวจงินผนดิน  มีหนวยงาน 
ทีไรับผิดชอบงานธุรการ  ดํานินการ  ละอํานวยความสะดวก  พืไอ฿หຌองค์กรอิสระบรรลุภารกิจละหนຌาทีไ
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ละป็นเปตามมติหรือนวทางทีไองค์กรอิสระกําหนด  ดย฿หຌมี
หัวหนຌาหนวยงานคนหนึไงซึไงตงตัๅงดยความหในชอบขององค์กรอิสระตละองค์กรป็นผูຌรับผิดชอบ 
การบริหารงานของหนวยงานนัๅน  รับผิดชอบขึๅนตรงตอองค์กรอิสระ  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๎๎ํ ฿นการปฏิบัตหินຌาทีไ  ฿หຌองค์กรอิสระรวมมือละชวยหลือกันพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของตละองค์กร  ละถຌาองค์กรอิสระ฿ดหในวามีผูຌกระทําการอันเมชอบดຌวยกฎหมาย
ตอยู฿นหนຌาทีไละอํานาจขององค์กรอิสระอืไน  ฿หຌจຌงองค์กรอิสระนัๅนทราบพืไอดํานินการตามหนຌาทีไ 
ละอํานาจตอเป   

สวนทีไ  ๎ 

คณะกรรมการการลือกตัๅง 
 

 

มาตรา ๎๎๎ คณะกรรมการการลือกตัๅงประกอบดຌวยกรรมการจํานวนจใดคนซึไงพระมหากษัตริย์
ทรงตงตัๅงตามคํานะนาํของวุฒิสภา  จากบุคคลดังตอเปนีๅ   

(ํ) ผูຌมีความรูຌความชีไยวชาญ฿นสาขาวิชาการตาง โ  ทีไจะยังประยชน์กการบริหารละจัดการ
การลือกตัๅง฿หຌป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรม  ละมีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์  ซึไงเดຌรับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา  จํานวนหຌาคน 



หนຌา   ๒๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) ผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  ละประสบการณ์ดຌานกฎหมาย  มีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์  
ละคยดํารงตําหนงเมตไํากวาอธิบดีผูຌพิพากษา  หรือตําหนงเมตไํากวาอธิบดีอัยการมาลຌวป็นวลา 
เมนຌอยกวาหຌาป  ซึไงเดຌรับการคัดลือกจากทีไประชุม฿หญศาลฎีกา  จํานวนสองคน 

ผูຌซึไงจะเดຌรับการสรรหาป็นกรรมการการลือกตัๅงตาม  (ํ)  ตຌองมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๎๏๎  

(๎)  (๏)  (๐)  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือป็นผูຌทํางานหรือคยทํางาน฿นภาคประชาสังคมมาลຌวป็นวลา 
เมนຌอยกวายีไสิบป  ทัๅงนีๅ  ตามทีไคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๎๎๏ กรรมการการลือกตัๅงมีวาระการดํารงตําหนงจใดปนับตวันทีไพระมหากษัตริย์
ทรงตงตัๅง  ละ฿หຌดาํรงตําหนงเดຌพียงวาระดียว 

฿นระหวางทีไกรรมการการลือกตัๅงพຌนจากตําหนงกอนวาระ  ละยังเมมีการตงตัๅงกรรมการ
การลือกตัๅงทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงทาทีไหลืออยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเปเดຌ  ตถຌามี
กรรมการการลือกตัๅงหลืออยูเมถงึสีไคน฿หຌกระทําเดຌตฉพาะการทีไจําป็นอันเมอาจหลีกลีไยงเดຌ 

มาตรา ๎๎๐ ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงมีหนຌาทีไละอํานาจ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) จัดหรือดํานินการ฿หຌมีการจัดการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  การลือกสมาชิกวุฒิสภา  

การลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนละผูຌบริหารทຌองถิไน  ละการออกสียงประชามติ 
(๎) ควบคุมดูลการลือกตัๅงละการลือกตาม  (ํ)  ฿หຌป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรม   

ละควบคุมดูลการออกสียงประชามติ฿หຌป็นเปดยชอบดຌวยกฎหมาย  พืไอการนีๅ  ฿หຌมีอํานาจสืบสวน
หรือเตสวนเดຌตามทีไจําป็นหรือทีไหในสมควร 

(๏) มืไอผลการสืบสวนหรือเตสวนตาม  (๎)  หรือมืไอพบหในการกระทําทีไมีหตุอันควรสงสัยวา
การลือกตัๅงหรือการลือกตาม  (ํ)  มิเดຌป็นเปดยสุจริตหรือทีไยงธรรม  หรือการออกสียงประชามติ
ป็นเปดยมิชอบดຌวยกฎหมาย  ฿หຌมีอํานาจสัไงระงับ  ยับยัๅง  กຌเขปลีไยนปลงหรือยกลิกการลือกตัๅง 
หรือการลือก  หรือการออกสียงประชามติ  ละสัไง฿หຌดํานินการลือกตัๅง  ลือก  หรือออกสียงประชามติ฿หม
฿นหนวยลือกตัๅงบางหนวย  หรือทุกหนวย 

(๐) สัไงระงับการ฿ชຌสิทธิสมัครรับลือกตัๅงของผูຌสมัครรับลือกตัๅงหรือผูຌสมัครรับลือกตาม  (ํ)  

เวຌป็นการชัไวคราวป็นระยะวลาเมกินหนึไงป  มืไอมีหลักฐานอันควรชืไอเดຌวาผูຌนัๅนกระทําการหรือรูຌหใน
กับการกระทําของบุคคลอืไน  ทีไมีลักษณะป็นการทุจริต  หรือทํา฿หຌการลือกตัๅงหรือการลือกมิเดຌป็นเป
ดยสจุริตหรือทีไยงธรรม   

(๑) ดูลการดํานินงานของพรรคการมือง฿หຌป็นเปตามกฎหมาย 
(๒) หนຌาทีไละอํานาจอืไนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
฿นการสืบสวนหรือเตสวนตาม  (๎)  คณะกรรมการการลือกตัๅงจะมอบหมาย฿หຌกรรมการการลือกตัๅง 

ตละคนดํานินการ  หรือมอบหมาย฿หຌคณะบุคคลดํานินการภาย฿ตຌการกํากับของกรรมการการลือกตัๅง 
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการการลือกตัๅงกําหนดกใเดຌ 



หนຌา   ๒๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

การ฿ชຌอํานาจตาม  (๏)  ฿หຌกรรมการการลือกตัๅงตละคนซึไงพบหในการกระทําความผิดมีอํานาจ
กระทําเดຌสําหรับหนวยลือกตัๅงหรือขตลือกตัๅงทีไพบหในการกระทําความผิด  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์  

วิธีการ  ละงืไอนเขทีไคณะกรรมการการลือกตัๅงกําหนด 
มาตรา ๎๎๑ กอนประกาศผลการลือกตัๅงหรือการลือก  ถຌามีหลักฐานอันควรชืไอเดຌวา 

การลือกตัๅงหรือการลือกนัๅนมิเดຌป็นเปดยสุจริตหรือทีไยงธรรม  ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงมีอํานาจ
สัไง฿หຌมีการลือกตัๅงหรือการลือก฿หม฿นหนวยลือกตัๅงหรือขตลือกตัๅงนัๅน  ถຌาผูຌกระทําการนัๅนป็นผูຌสมัคร 
รับลือกตัๅงหรือผูຌสมัครรับลือก  ลຌวตกรณี  หรือรูຌหในกับการกระทําของบุคคลอืไน  ฿หຌคณะกรรมการ
การลือกตัๅงสัไงระงับสิทธิสมัครรับลือกตัๅงของผูຌนัๅนเวຌป็นการชัไวคราวตามมาตรา  ๎๎๐  (๐) 

คําสัไงตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นทีไสุด 
มาตรา ๎๎๒ มืไอมีการดํานินการตามมาตรา  ๎๎๑  หรือภายหลังการประกาศผลการลือกตัๅง

หรือการลือกลຌว  มีหลักฐานอันควรชืไอเดຌวาผูຌสมัครรับลือกตัๅงหรือผูຌสมัครรับลือกผูຌ฿ดกระทําการทุจริต
฿นการลือกตัๅงหรือการลือกหรือรูຌหในกับการกระทําของบุคคลอืไน  ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงยืไนคํารຌอง
ตอศาลฎีกาพืไอสัไงพิกถอนสิทธิสมัครรับลือกตัๅง  หรือพิกถอนสิทธิลือกตัๅงของผูຌนัๅน   

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึไง  ฿หຌนําสํานวนการสืบสวนหรือเตสวนของคณะกรรมการ
การลือกตัๅงป็นหลัก฿นการพิจารณา  ละพืไอประยชน์หงความยุติธรรม  ฿หຌศาลมีอํานาจสัไงเตสวนขຌอทใจจริง
ละพยานหลักฐานพิไมติมเดຌ 

฿นกรณีทีไศาลฎีกาพิพากษาวาบุคคลตามวรรคหนึไงกระทําความผิดตามทีไถูกรຌอง  ฿หຌศาลฎีกา 
สัไงพิกถอนสิทธิสมัครรับลือกตัๅง  หรือพิกถอนสิทธิลือกตัๅงของผูຌนัๅนป็นวลาสิบป  ทัๅงนีๅ  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา  ลຌวตกรณี 

มืไอศาลฎีกามีคําสัไงรับคํารຌองเวຌพิจารณาลຌว  ถຌาผูຌถูกกลาวหาป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา  ฿หຌผูຌนัๅนหยุดปฏิบัติหนຌาทีไจนกวาศาลฎีกาจะพิพากษาวาผูຌนัๅนมิเดຌกระทําความผิด  
ละมืไอศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผูຌนัๅนกระทําความผิด  ฿หຌสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาผูຌนัๅนสิๅนสุดลงนับตวันทีไหยุดปฏิบัติหนຌาทีไ 

มิ฿หຌนับสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึไงหยุดปฏิบัติหนຌาทีไตามวรรคสีไป็นจํานวน
สมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎรหรือวุฒิสภา  ลຌวตกรณี 

฿หຌนํามาตรานีๅเป฿ชຌบังคับกการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไนดຌวยดยอนุลม  
ต฿หຌอํานาจของศาลฎีกาป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์  ละ฿หຌคําสัไงหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ป็นทีไสุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบของ 
ทีไประชุม฿หญของศาลฎีกาซึไงตຌองกําหนด฿หຌ฿ชຌระบบเตสวนละ฿หຌดํานินการดยรวดรใว 

มาตรา ๎๎๓ ฿นระหวางทีไพระราชกฤษฎีกา฿หຌมีการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
หรือการลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือมืไอประกาศ฿หຌมีการออกสียงประชามติ  มีผล฿ชຌบังคับ  หຌามมิ฿หຌจับ  



หนຌา   ๒๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

คุมขัง  หรือหมายรียกตัวกรรมการการลือกตัๅงเปสอบสวน  วຌนตเดຌรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การลือกตัๅง  หรือ฿นกรณีทีไจับ฿นขณะกระทําความผิด 

฿นกรณีทีไมีการจับกรรมการการลือกตัๅง฿นขณะกระทําความผิด  หรือจับหรือคุมขังกรรมการ 
การลือกตัๅง฿นกรณีอืไน  ฿หຌรายงานตอประธานกรรมการการลือกตัๅงดยดวน  ละ฿หຌประธานกรรมการ
การลือกตัๅงมีอํานาจสัไง฿หຌปลอยผูຌถูกจับเดຌ  ตถຌาประธานกรรมการการลือกตัๅงป็นผูຌถูกจับหรือคุมขัง   
฿หຌป็นอํานาจของคณะกรรมการการลือกตัๅงทาทีไมีอยูป็นผูຌดาํนินการ 

สวนทีไ  ๏ 

ผูຌตรวจการผนดิน 
 

 

มาตรา ๎๎๔ ผูຌตรวจการผนดินมีจํานวนสามคนซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงตามคํานะนํา
ของวุฒิสภา  จากผูຌซึไงเดຌรับการสรรหาดยคณะกรรมการสรรหา 

ผูຌซึไงเดຌรับการสรรหาตຌองป็นผูຌมีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์  ละมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  

ละประสบการณ์กีไยวกับการบริหารราชการผนดินเมตไํากวาอธิบดีหรือหัวหนຌาสวนราชการทีไทียบทา
หรือหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทีไทียบเดຌเมตไํากวากรมตามทีไคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  ดยตຌอง
ดาํรงตําหนงดังกลาวป็นวลาเมนຌอยกวาหຌาป  จํานวนสองคน  ละป็นผูຌมีประสบการณ์฿นการดํานินกิจการ
อันป็นสาธารณะมาลຌวเมนຌอยกวายีไสิบป  จาํนวนหนึไงคน   

มาตรา ๎๎๙ ผูຌตรวจการผนดินมีวาระการดํารงตําหนงจใดปนับตวันทีไพระมหากษัตริย์
ทรงตงตัๅง  ละ฿หຌดาํรงตําหนงเดຌพียงวาระดียว 

มาตรา ๎๏์ ผูຌตรวจการผนดินมีหนຌาทีไละอํานาจ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) สนอนะตอหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌมีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ขຌอบังคับ  

ระบียบ  หรือคําสัไง  หรือขัๅนตอนการปฏิบัติงาน฿ด โ  บรรดาทีไกอ฿หຌกิดความดือดรຌอนหรือความเมป็นธรรม
กประชาชน  หรือป็นภาระกประชาชนดยเมจําป็นหรือกินสมควรกหตุ   

(๎) สวงหาขຌอทใจจริงมืไอหในวามีผูຌเดຌรับความดือดรຌอนหรือความเมป็นธรรมอันนืไองมาจาก
การเมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกหนือหนຌาทีไละอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ  พืไอสนอนะตอหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง฿หຌขจัดหรือระงับความดือดรຌอน 
หรือความเมป็นธรรมนัๅน 

(๏) สนอตอคณะรัฐมนตรี฿หຌทราบถึงการทีไหนวยงานของรัฐยังมิเดຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน
ตามหมวด  ๑  หนຌาทีไของรัฐ 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌองเมดํานินการตามขຌอสนอนะของผูຌตรวจการผนดินตาม  
(ํ)  หรือ  (๎)  ดยเมมีหตุผลอันสมควร  ฿หຌผูຌตรวจการผนดินจຌง฿หຌคณะรัฐมนตรีทราบพืไอพิจารณาสัไงการ
ตามทีไหในสมควรตอเป 



หนຌา   ๒๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นการดํานินการตาม  (ํ)  หรือ  (๎)  หากป็นกรณีทีไกีไยวกับการละมิดสิทธิมนุษยชน   
฿หຌผูຌตรวจการผนดินสงรืไอง฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติดาํนินการตอเป 

มาตรา ๎๏ํ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรา  ๎๏์  ผูຌตรวจการผนดินอาจสนอรืไอง 
ตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเดຌมืไอหในวามีกรณี  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) บทบัญญัติหงกฎหมาย฿ดมีปัญหากีไยวกับความชอบดຌวยรัฐธรรมนูญ  ฿หຌสนอรืไอง 
พรຌอมดຌวยความหในตอศาลรัฐธรรมนูญ  ละ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยดยเมชักชຌา  ทัๅงนีๅ   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๎) กฎ  คําสัไง  หรือการกระทําอืไน฿ดของหนวยงานของรัฐหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ  มีปัญหา
กีไยวกับความชอบดຌวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ฿หຌสนอรืไองพรຌอมดຌวยความหในตอศาลปกครอง   
ละ฿หຌศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยดยเมชักชຌา  ทัๅงนีๅ  ตามกฎหมายวาดຌวยการจัดตัๅงศาลปกครอง 
ละวิธีพจิารณาคดีปกครอง 

สวนทีไ  ๐ 

คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาต ิ
 

 

มาตรา ๎๏๎ คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติประกอบดຌวย
กรรมการจํานวนกຌาคน  ซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงตามคํานะนําของวุฒิสภาจากผูຌซึไงเดຌรับการสรรหา
ดยคณะกรรมการสรรหา 

ผูຌซึไงเดຌรับการสรรหาตຌองป็นผูຌมีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์  มีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  

ละประสบการณ์ดຌานกฎหมาย  บัญชี  ศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการผนดิน  หรือการอืไน฿ดอันป็น
ประยชน์ตอการปງองกันละปราบปรามการทุจริต  ละตຌองมีคุณสมบัตอิยางหนึไงอยาง฿ด  ดงัตอเปนีๅดຌวย 

(ํ) รับราชการหรือคยรับราชการ฿นตําหนงเมตไํากวาอธิบดีผูຌพิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชัๅนตຌน  
ตลุาการพระธรรมนูญหัวหนຌาศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาป 

(๎) รับราชการหรือคยรับราชการ฿นตําหนงเมตไํากวาอธิบดีหรือหัวหนຌาสวนราชการทีไทียบทา
มาลຌวเมนຌอยกวาหຌาป 

(๏) ป็นหรือคยป็นผูຌดํารงตําหนงผูຌบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอืไนของรัฐ 
ทีไเมป็นสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาลຌวเมนຌอยกวาหຌาป   

(๐) ดํารงตําหนงหรือคยดํารงตําหนงศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย฿นประทศเทยมาลຌว
เมนຌอยกวาหຌาป  ละยังมีผลงานทางวิชาการป็นทีไประจักษ์ 

(๑) ป็นหรือคยป็นผูຌประกอบวิชาชีพทีไมีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพดยประกอบวิชาชีพ
อยางสมไําสมอละตอนืไองมาป็นวลาเมนຌอยกวายีไสิบปนับถึงวันทีไเดຌรับการสนอชืไอ  ละเดຌรับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนัๅน 



หนຌา   ๒๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๒) ป็นผูຌมีความรูຌความชํานาญละประสบการณ์ทางดຌานการบริหาร  การงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจ฿นระดับเมตไํากวาผูຌบริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาลຌว
เมนຌอยกวาสิบป 

(๓) คยป็นผูຌดํารงตําหนงตาม  (ํ)  (๎)  (๏)  (๐)  หรือ  (๒)  รวมกันเมนຌอยกวาสิบป 
การนับระยะวลาตามวรรคสอง  ฿หຌนับถึงวันทีไเดຌรับการสนอชืไอหรือวันสมัครขຌารับการสรรหา  

ลຌวตกรณี 
มาตรา ๎๏๏ กรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติมีวาระการดํารงตําหนงจใดป

นบัตวนัทีไพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅง  ละ฿หຌดาํรงตําหนงเดຌพียงวาระดียว 
฿นระหวางทีไกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติพຌนจากตําหนงกอนวาระ   

ละยังเมมีการตงตัๅงกรรมการทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌกรรมการทาทีไหลืออยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเปเดຌ   
วຌนตจะมีกรรมการหลืออยูเมถงึหຌาคน   

มาตรา ๎๏๐ คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติมีหนຌาทีไละอํานาจ  
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) เตสวนละมีความหในกรณีมีการกลาวหาวาผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ  หรือผูຌวาการตรวจงินผนดิน  ผูຌ฿ดมีพฤติการณ์รไํารวย
ผิดปกติ  ทุจริตตอหนຌาทีไ  หรือจง฿จปฏิบัตหินຌาทีไหรือ฿ชຌอํานาจขัดตอบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง  พืไอดํานินการตอเปตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

(๎) เตสวนละวินิจฉัยวาจຌาหนຌาทีไของรัฐรไํารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนຌาทีไ  
หรือกระทําความผิดตอตําหนงหนຌาทีไราชการ  หรือความผิดตอตําหนงหนຌาทีไ ฿นการยุติธรรม   

พืไอดํานินการตอเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 
(๏) กําหนด฿หຌผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูຌดํารงตําหนง 

฿นองค์กรอิสระ  ผูຌวาการตรวจงินผนดิน  ละจຌาหนຌาทีไของรัฐยืไนบัญชีทรัพย์สินละหนีๅสินของตน   
คูสมรส  ละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะ  รวมทัๅงตรวจสอบละปิดผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินละหนีๅสิน
ของบุคคลดังกลาว  ทัๅงนีๅ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

(๐) หนຌาทีไละอํานาจอืไนทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ฿หຌป็นหนຌาทีไของคณะกรรมการปງองกันละปราบปราม

การทุจริตหงชาติทีไจะตຌองจัด฿หຌมีมาตรการหรือนวทางทีไจะทํา฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไมีประสิทธิภาพ   

กิดความรวดรใว  สุจริต  ละทีไยงธรรม  ฿นกรณีจําป็นจะมอบหมาย฿หຌหนวยงานของรัฐทีไมีหนຌาทีไละอํานาจ
กีไยวขຌองกับการปງองกันละปราบปรามการทุจริตดํานินการทน฿นรืไองทีไมิ฿ชป็นความผิดรຌายรง   
หรือทีไป็นการกระทําของจຌาหนຌาทีไของรัฐบางระดับหรือกําหนด฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไของหนวยธุรการ 



หนຌา   ๒๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติป็นผูຌดํานินการสอบสวนหรือเตสวนบืๅองตຌน
ตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตกใเดຌ 

มาตรา ๎๏๑ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๎๏๒  ฿นกรณีทีไมีหตุอันควรสงสัยหรือมีการกลาวหาวา 
ผูຌดํารงตําหนงทางการมืองฉพาะทีไบัญญัติเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ  หรือผูຌวาการตรวจงินผนดิน
ผูຌ฿ดมีพฤติการณ์ตามมาตรา  ๎๏๐  (ํ)  ฿หຌคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติเตสวน
ขຌอทใจจริง  ละหากมีมติดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวากึไงหนึไงของกรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูหในวาผูຌนัๅน 
มีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามทีไเตสวน฿หຌดํานินการดังตอเปนีๅ 

(ํ) ถຌาป็นกรณีฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง  ฿หຌสนอรืไอง 
ตอศาลฎีกาพืไอวินิจฉัย  ทัๅงนีๅ  ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎๎๒  วรรคจใด  มา฿ชຌบังคับกการพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาดยอนุลม 

(๎) กรณีอืไนนอกจาก  (ํ)  ฿หຌสงสํานวนการเตสวนเปยังอัยการสูงสุดพืไอดํานินการฟງองคดี 
ตอศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  หรือดํานินการอืไนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

การเตสวนขຌอทใจจริงละมีมติตามวรรคหนึไง  คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
ตຌองดํานินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นระยะวลาทีไกําหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย 
การปງองกันละปราบปรามการทุจริต 

มืไอศาลฎีกาหรือศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองประทับรับฟງอง   
฿หຌผูຌถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนຌาทีไจนกวาจะมีคําพิพากษา  วຌนตศาลฎีกาหรือศาลฎีกาผนกคดีอาญา 
ของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองจะมีคําสัไงป็นอยางอืไน  ฿นกรณีทีไศาลฎีกาหรือศาลฎีกาผนกคดีอาญา
ของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองมีคําพิพากษาวาผูຌถูกกลาวหามีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามทีไ 
ถูกกลาวหา  ลຌวตกรณี  ฿หຌผูຌตຌองคําพิพากษานัๅนพຌนจากตําหนงนับตวันหยุดปฏิบัติหนຌาทีไ  ละ฿หຌพิกถอน
สิทธิสมัครรับลือกตัๅงของผูຌนัๅนละจะพิกถอนสิทธิลือกตัๅงมีกําหนดวลาเมกินสิบปดຌวยหรือเมกใเดຌ 

ผูຌ฿ดถูกพิกถอนสิทธิสมัครรับลือกตัๅงเมวา฿นกรณี฿ด  ผูຌนัๅนเมมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅงหรือ 
สมัครรับลือกป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไนตลอดเป  
ละเมมีสทิธิดํารงตําหนงทางการมือง฿ด โ 

฿นกรณีทีไศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมืองพิพากษาวาผูຌถูกกลาวหามีความผิด
ฐานรไํารวยผิดปกติหรือทุจริตตอหนຌาทีไ  ฿หຌริบทรัพย์สินทีไผูຌนัๅนเดຌมาจากการกระทําความผิด  รวมทัๅง 
บรรดาทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดทีไเดຌมาทนทรัพย์สนินัๅนตกป็นของผนดิน 



หนຌา   ๓์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

การพิจารณาของศาลฎีกาละศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  ฿หຌนําสํานวน
การเตสวนของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติป็นหลัก฿นการพิจารณา  ละ 
พืไอประยชน์หงความยุติธรรม  ฿หຌศาลมีอํานาจเตสวนขຌอทใจจริงละพยานหลักฐานพิไมติมเดຌ 

฿หຌนํามาตรานีๅมา฿ชຌบังคับกกรณีทีไบุคคลตามมาตรา  ๎๏๐  (๏)  จง฿จเมยืไนบัญชีสดงรายการ
ทรัพย์สินละหนีๅสิน  หรือจง฿จยืไนบัญชีสดงรายการทรัพย์สินหรือหนีๅสินอันป็นทใจหรือปกปิดขຌอทใจจริง
ทีไควรจຌง฿หຌทราบ  ละมีพฤติการณ์อันควรชืไอเดຌวามีจตนาเมสดงทีไมาหงทรัพย์สินหรือหนีๅสินนัๅนดຌวย
ดยอนุลม 

มาตรา ๎๏๒ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทัๅงสองสภา  
จํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นหຌาของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภาหรือประชาชนผูຌมีสิทธิ
ลือกตัๅงจํานวนเมนຌอยกวาสองหมืไนคน  มีสิทธิขຌาชืไอกลาวหาวากรรมการปງองกันละปราบปราม 
การทุจริตหงชาติผูຌ฿ดกระทําการตามมาตรา  ๎๏๐  (ํ)  ดยยืไนตอประธานรัฐสภาพรຌอมดຌวยหลักฐาน
ตามสมควร  หากประธานรัฐสภาหในวามีหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามทีไถูกกลาวหา  ฿หຌประธานรัฐสภา
สนอรืไองเปยังประธานศาลฎีกาพืไอตัๅงคณะผูຌเตสวนอิสระจากผูຌซึไงมีความป็นกลางทางการมืองละ 
มีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์  พืไอเตสวนหาขຌอทใจจริง 

คุณสมบัติ  ลักษณะตຌองหຌาม  หนຌาทีไละอํานาจ  วิธีการเตสวน  ระยะวลาการเตสวน   
ละการดํานินการอืไนทีไจําป็นของคณะผูຌเตสวนอิสระ  ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ  

มาตรา ๎๏๓ มืไอดํานินการเตสวนลຌวสรใจ  ฿หຌคณะผูຌเตสวนอิสระดํานินการดังตอเปนีๅ 
(ํ) ถຌาหในวาขຌอกลาวหาเมมีมูล฿หຌสัไงยุติรืไอง  ละ฿หຌคําสัไงดังกลาวป็นทีไสุด   
(๎) ถຌาหในวาผูຌถูกกลาวหาฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง   

฿หຌสนอรืไองตอศาลฎีกาพืไอวินิจฉัย  ดย฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม  วรรคสีไ  ละวรรคหก  
มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

(๏) ถຌาหในวาผูຌถูกกลาวหามีพฤติการณ์ตามทีไถูกกลาวหา  ละมิ฿ชกรณีตาม  (๎)  ฿หຌสงสํานวน
การเตสวนเปยังอัยการสูงสุดพืไอดํานินการฟງองคดีตอศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌดํารงตําหนง 
ทางการมือง  ละ฿หຌนาํความ฿นมาตรา  ๎๏๑  วรรคสาม  วรรคสีไ  ละวรรคหຌา  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

สวนทีไ  ๑ 

คณะกรรมการตรวจงินผนดิน 
 

 

มาตรา ๎๏๔ คณะกรรมการตรวจงินผนดินประกอบดຌวยกรรมการจํานวนจใดคน   
ซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงตามคํานะนําของวุฒิสภา  จากผูຌซึไงเดຌรับการสรรหาดยคณะกรรมการสรรหา 

ผูຌซึไงเดຌรับการสรรหาตຌองป็นผูຌมีความซืไอสัตย์สุจริตป็นทีไประจักษ์  มีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  

ละประสบการณ์กีไยวกับการตรวจงินผนดิน  กฎหมาย  การบัญชี  การตรวจสอบภาย฿น  การงินการคลัง  
ละดຌานอืไนทีไป็นประยชน์ตอการตรวจงินผนดิน  ทัๅงนีๅ  ป็นวลาเมนຌอยกวาสิบป 



หนຌา   ๓ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎๏๙ กรรมการตรวจงินผนดินมีวาระการดํารงตําหนงจใดปนับตวันทีไพระมหากษัตริย์
ทรงตงตัๅง  ละ฿หຌดํารงตําหนงเดຌพียงวาระดียว 

มาตรา ๎๐์ คณะกรรมการตรวจงินผนดินมีหนຌาทีไละอํานาจ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) วางนยบายการตรวจงินผนดิน 
(๎) กําหนดหลักกณฑ์มาตรฐานกีไยวกับการตรวจงินผนดิน 
(๏) กํากับการตรวจงินผนดิน฿หຌป็นเปตาม  (ํ)  ละ  (๎)  ละกฎหมายวาดຌวยวินัยการงิน

การคลังของรัฐ 
(๐) ฿หຌคําปรึกษา  นะนํา  หรือสนอนะกีไยวกับการ฿ชຌจายงินผนดิน฿หຌป็นเปตามกฎหมาย

วาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ  รวมทัๅงการ฿หຌคํานะนํากหนวยงานของรัฐ฿นการกຌเขขຌอบกพรอง
กีไยวกับการ฿ชຌจายงินผนดิน 

(๑) สัไงลงทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดຌวยวินัยการงินการคลังของรัฐ 
การดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย 

การตรวจงินผนดิน 
ผูຌถูกสัไงลงทษตาม  (๑)  อาจอุทธรณ์ตอศาลปกครองสูงสุดเดຌภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไเดຌรับคําสัไง  

฿นการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตຌองคํานึงถึงนยบายการตรวจงินผนดินละหลักกณฑ์มาตรฐาน
กีไยวกับการตรวจงินผนดินตาม  (ํ)  ละ  (๎)  ประกอบดຌวย 

มาตรา ๎๐ํ ฿หຌมีผูຌวาการตรวจงินผนดินคนหนึไงซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงตามคํานะนํา
ของวุฒิสภาดยเดຌรับการสนอชืไอจากคณะกรรมการตรวจงินผนดิน 

ผูຌวาการตรวจงินผนดินตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามชนดียวกับกรรมการ 
ตรวจงินผนดิน   

ผูຌเดຌรับการสนอชืไอพืไอตงตัๅงป็นผูຌวาการตรวจงินผนดิน  ตຌองเดຌรับความหในชอบจากวุฒิสภา
ดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวากึไงหนึไงของสมาชิกวุฒิสภาทัๅงหมดทาทีไมีอยู  ละ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎์๐  

วรรคหนึไง  วรรคสอง  ละวรรคสีไ  ละมาตรา  ๎์๑  มา฿ชຌบังคับกการตงตัๅงผูຌวาการตรวจงินผนดิน
ดຌวยดยอนุลม 

การสรรหา  การคัดลือก  ละการสนอชืไอผูຌวาการตรวจงินผนดิน฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน 

มาตรา ๎๐๎ ฿หຌผูຌวาการตรวจงินผนดินปฏิบัตหินຌาทีไดยทีไยงธรรม  ป็นกลาง  ละปราศจาก
อคติทัๅงปวง฿นการ฿ชຌดุลพินิจ  ดยมีหนຌาทีไละอํานาจดังตอเปนีๅ 

(ํ) ตรวจงินผนดินตามนยบายการตรวจงินผนดินละหลักกณฑ์มาตรฐานกีไยวกับ 
การตรวจงินผนดินทีไคณะกรรมการตรวจงินผนดินกําหนด  ละตามกฎหมายวาดຌวยวินัยการงิน 
การคลังของรัฐ 

(๎) ตรวจผลสัมฤทธิ่ละประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌจายงินของหนวยงานของรัฐ   



หนຌา   ๓๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๏) มอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการตาม  (ํ)  ละ  (๎)   

(๐) กํากับละรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไตาม  (๏) 

มาตรา ๎๐๏ ฿หຌผูຌวาการตรวจงินผนดินมีความป็นอิสระ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดยรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการตรวจงินผนดิน  ละป็นผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยธุรการของคณะกรรมการ 
ตรวจงินผนดิน 

วาระการดํารงตําหนง  การพຌนจากตําหนง  ละการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌวาการตรวจงินผนดิน  
฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน   

มาตรา ๎๐๐ ฿นกรณีทีไมีหลักฐานอันควรชืไอเดຌวาการ฿ชຌจายงินผนดินมีพฤติการณ์อันป็น
การทุจริตตอหนຌาทีไ  จง฿จปฏิบัติหนຌาทีไหรือ฿ชຌอํานาจขัดตอบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   
หรืออาจทํา฿หຌการลือกตัๅงมิเดຌป็นเปดยสุจริตหรือทีไยงธรรม  ละป็นกรณีทีไผูຌวาการตรวจงินผนดิน 
เมมีอํานาจจะดํานินการ฿ดเดຌ  ฿หຌผูຌวาการตรวจงินผนดินจຌงคณะกรรมการปງองกันละปราบปราม 
การทุจริตหงชาติ  คณะกรรมการการลือกตัๅง  หรือหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง  ลຌวตกรณี  พืไอทราบ
ละดํานินการตามหนຌาทีไละอํานาจตอเป   

฿นการดํานินการของคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  คณะกรรมการ
การลือกตัๅง  หรือหนวยงานอืไนตามทีไเดຌรับจຌงตามวรรคหนึไง  ฿หຌถือวาอกสารละหลักฐานทีไผูຌวาการ
ตรวจงินผนดินตรวจสอบหรือจัดทําขึๅนป็นสวนหนึไงของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  คณะกรรมการการลือกตัๅง  หรือของหนวยงานอืไนนัๅน  ลຌวตกรณี   

มาตรา ๎๐๑ พืไอประยชน์฿นการระงับหรือยับยัๅงความสียหายทีไอาจกิดขึๅนกการงินการคลัง
ของรัฐ  ฿หຌผูຌวาการตรวจงินผนดินสนอผลการตรวจสอบการกระทําทีไเมป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยวินัย
การงินการคลังของรัฐละอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกการงินการคลังของรัฐอยางรຌายรง  ตอคณะกรรมการ
ตรวจงินผนดินพืไอพิจารณา 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการตรวจงินผนดินหในพຌองดຌวยกับผลการตรวจสอบดังกลาว  ฿หຌปรึกษาหารือ
รวมกับคณะกรรมการการลือกตัๅงละคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  หากทีไประชุมรวม
หในพຌองกับผลการตรวจสอบนัๅน  ฿หຌรวมกันมีหนังสือจຌงสภาผูຌทนราษฎร  วุฒิสภา  ละคณะรัฐมนตรี 
พืไอทราบดยเมชักชຌา  ละ฿หຌปิดผยผลการตรวจสอบดังกลาวตอประชาชนพืไอทราบดຌวย   

สวนทีไ  ๒ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
 

 

มาตรา ๎๐๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติประกอบดຌวยกรรมการจํานวนจใดคน   
ซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงตามคํานะนาํของวุฒิสภาจากผูຌซึไงเดຌรับการสรรหา 

ผูຌซึไงเดຌรับการสรรหาตຌองมีความรูຌละประสบการณ์ดຌานการคุຌมครองสิทธิละสรีภาพของประชาชน  
ป็นกลางทางการมือง  ละมีความซืไอสัตย์สจุริตป็นทีไประจักษ์   



หนຌา   ๓๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

กรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติมีวาระการดํารงตําหนงจใดปนับตวันทีไพระมหากษัตริย์ 
ทรงตงตัๅง  ละ฿หຌดํารงตําหนงเดຌพียงวาระดียว 

คุณสมบัติ  ลักษณะตຌองหຌาม  การสรรหา  ละการพຌนจากตําหนงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ  ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
ทัๅงนีๅ  บทบัญญัติกีไยวกับการสรรหาตຌองกําหนด฿หຌผูຌทนองค์กรอกชนดຌานสิทธิมนุษยชนมีสวนรวม 
฿นการสรรหาดຌวย   

มาตรา ๎๐๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติมีหนຌาทีไละอํานาจ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ตรวจสอบละรายงานขຌอทใจจริงทีไถูกตຌองกีไยวกับการละมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีดยเมลาชຌา  

ละสนอนะมาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการปງองกันหรือกຌเขการละมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทัๅง
การยียวยาผูຌเดຌรับความสียหายจากการละมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรืออกชนทีไกีไยวขຌอง 

(๎) จัดทํารายงานผลการประมินสถานการณ์ดຌานสิทธิมนุษยชนของประทศสนอตอรัฐสภา
ละคณะรัฐมนตรี  ละผยพรตอประชาชน 

(๏) สนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  รวมตลอดทัๅงการกຌเขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระบียบ   
หรือคําสัไง฿ด โ  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๐) ชีๅจงละรายงานขຌอทใจจริงทีไถูกตຌองดยเมชักชຌา฿นกรณีทีไมีการรายงานสถานการณ์
กีไยวกับสิทธิมนุษยชน฿นประทศเทยดยเมถกูตຌองหรือเมป็นธรรม 

(๑) สรຌางสริมทุกภาคสวนของสังคม฿หຌตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๒) หนຌาทีไละอํานาจอืไนตามทีไกฎหมายบัญญัติ 
มืไอรับทราบรายงานตาม  (ํ)  ละ  (๎)  หรือขຌอสนอนะตาม  (๏)  ฿หຌคณะรัฐมนตรีดํานินการ

ปรับปรุงกຌเขตามความหมาะสมดยรใว  กรณี฿ดเมอาจดํานินการเดຌหรือตຌอง฿ชຌวลา฿นการดํานินการ  
฿หຌจຌงหตุผล฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติทราบดยเมชักชຌา 

฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติตຌองคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวเทยละผลประยชน์สวนรวมของชาติป็นสําคัญดຌวย 

หมวด  ํ๏ 

องค์กรอัยการ 
 

 

มาตรา ๎๐๔ องค์กรอัยการมีหนຌาทีไละอํานาจตามทีไบัญญัตเิวຌ฿นรัฐธรรมนูญละกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระ฿นการพิจารณาสัไงคดีละการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌป็นเปดยรวดรใว  ทีไยงธรรม  

ละปราศจากอคติทัๅงปวง  ละเม฿หຌถอืวาป็นคําสัไงทางปกครอง 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  ละการดํานินการอืไนขององค์กรอัยการ฿หຌมีความป็นอิสระ  

ดย฿หຌมีระบบงินดือนละคาตอบทนป็นการฉพาะตามความหมาะสมละการบริหารงานบุคคล



หนຌา   ๓๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

กีไยวกับพนักงานอัยการตຌองดํานินการดยคณะกรรมการอัยการ  ซึไงอยางนຌอยตຌองประกอบดຌวยประธานกรรมการ
ซึไงตຌองเมป็นพนักงานอัยการ  ละผูຌทรงคุณวุฒิบรรดาทีไเดຌรับลือกจากพนักงานอัยการ  ผูຌทรงคุณวุฒิดังกลาว
อยางนຌอยตຌองมีบุคคลซึไงเมป็นหรือคยป็นพนักงานอัยการมากอนสองคน  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

กฎหมายตามวรรคสาม  ตຌองมีมาตรการปງองกันมิ฿หຌพนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําหนง฿ด 
อันอาจมีผล฿หຌการสัไงคดีหรือการปฏิบัติหนຌาทีไเมป็นเปตามวรรคสอง  หรืออาจทํา฿หຌมีการขัดกันหงผลประยชน์  
ทัๅงนีๅ  มาตรการดังกลาวตຌองกําหนด฿หຌชัดจຌงละ฿ชຌป็นการทัไวเป  ดยจะมอบอํานาจ฿หຌมีการพิจารณา
ป็นกรณี โ  เปมิเดຌ 

หมวด  ํ๐ 

การปกครองสวนทຌองถิไน 
 

 

มาตรา ๎๐๙ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ํ  ฿หຌมีการจัดการปกครองสวนทຌองถิไนตามหลักหง 
การปกครองตนองตามจตนารมณ์ของประชาชน฿นทຌองถิไน  ทัๅงนีๅ  ตามวิธีการละรูปบบองค์กร 
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไกฎหมายบัญญัติ 

การจัดตัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นรูปบบ฿ด฿หຌคํานึงถึงจตนารมณ์ของประชาชน฿นทຌองถิไน
ละความสามารถ฿นการปกครองตนอง฿นดຌานรายเดຌ  จํานวนละความหนานนของประชากร  ละพืๅนทีไ 
ทีไตຌองรับผิดชอบ  ประกอบกัน 

มาตรา ๎๑์ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีหนຌาทีไละอํานาจดูลละจัดทําบริการสาธารณะ
ละกิจกรรมสาธารณะพืไอประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนตามหลักการพัฒนาอยางยัไงยืน  รวมทัๅงสงสริม
ละสนับสนุนการจัดการศึกษา฿หຌกประชาชน฿นทຌองถิไน  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัต ิ

การจัดทําบริการสาธารณะละกิจกรรมสาธารณะ฿ดทีไสมควร฿หຌป็นหนຌาทีไละอํานาจดยฉพาะ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตละรูปบบ  หรือ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นหนวยงานหลัก 
฿นการดํานินการ฿ด  ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัติซึไงตຌองสอดคลຌองกับรายเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตามวรรคสีไ  ละกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับกลเกละขัๅนตอน฿นการกระจายหนຌาทีไ
ละอํานาจ  ตลอดจนงบประมาณละบุคลากรทีไกีไยวกับหนຌาทีไละอํานาจดังกลาวของสวนราชการ฿หຌก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดຌวย 

฿นการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ฿ดทีไป็นหนຌาทีไละอํานาจขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน  ถຌาการรวมดํานินการกับอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมาย฿หຌอกชน
หรือหนวยงานของรัฐดํานินการ  จะป็นประยชน์กประชาชน฿นทຌองถิไนมากกวาการทีไองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนจะดํานินการอง  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะรวมหรือมอบหมาย฿หຌอกชนหรือหนวยงานของรัฐ
ดํานินการนัๅนกใเดຌ   

รัฐตຌองดํานินการ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีรายเดຌของตนองดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ทีไหมาะสม  รวมทัๅงสงสริมละพัฒนาการหารายเดຌขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌสามารถ



หนຌา   ๓๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ดํานินการตามวรรคหนึไงเดຌอยางพียงพอ  ฿นระหวางทีไยังเมอาจดํานินการเดຌ  ฿หຌรัฐจัดสรรงบประมาณ
พืไอสนับสนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเปพลางกอน 

กฎหมายตามวรรคหนึไงละกฎหมายทีไกีไยวกับการบริหารราชการสวนทຌองถิไน  ตຌอง฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีอิสระ฿นการบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การสงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษา  
การงินละการคลัง  ละการกํากับดูลองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนซึไงตຌองทําพียงทาทีไจําป็นพืไอการคุຌมครอง
ประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนหรือประยชน์ของประทศป็นสวนรวม  การปງองกันการทุจริต   
ละการ฿ชຌจายงินอยางมีประสิทธิภาพ  ดยคํานึงถึงความหมาะสมละความตกตางขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนตละรูปบบ  ละตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับการปງองกันการขัดกันหงผลประยชน์  ละการปງองกัน
การกຌาวกายการปฏิบัติหนຌาทีไของขຌาราชการสวนทຌองถิไนดຌวย 

มาตรา ๎๑ํ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัติ  
ซึไงตຌอง฿ชຌระบบคุณธรรมละตຌองคํานึงถึงความหมาะสมละความจําป็นของตละทຌองถิไนละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนตละรูปบบ  การจัด฿หຌมีมาตรฐานทีไสอดคลຌองกันพืไอ฿หຌสามารถพัฒนารวมกัน 
หรือการสับปลีไยนบุคลากรระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดຌวยกันเดຌ 

มาตรา ๎๑๎ สมาชิกสภาทຌองถิไนตຌองมาจากการลือกตัๅง   
ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌมาจากการลือกตัๅงหรือมาจากความหในชอบของสภาทຌองถิไนหรือ฿นกรณี

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบพิศษ  จะ฿หຌมาดยวิธีอืไนกใเดຌ  ตตຌองคํานึงถึงการมีสวนรวม 
ของประชาชนดຌวย  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกฎหมายบัญญัติ   

คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิลือกตัๅงละผูຌมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅง  ละหลักกณฑ์ละวิธีการลือกตัๅง
สมาชิกสภาทຌองถิไนละผูຌบริหารทຌองถิไน  ฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายบัญญัติ  ซึไงตຌองคํานึงถึงจตนารมณ์ 
฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริตตามนวทางทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญดຌวย 

มาตรา ๎๑๏ ฿นการดํานินงาน  ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  สภาทຌองถิไน  ละผูຌบริหารทຌองถิไน
ปิดผยขຌอมูลละรายงานผลการดํานินงาน฿หຌประชาชนทราบ  รวมตลอดทัๅงมีกลเก฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไน 
มีสวนรวมดຌวย  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๎๑๐ ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีสิทธิขຌาชืไอกัน 
พืไอสนอขຌอบัญญัติหรือพืไอถอดถอนสมาชิกสภาทຌองถิไน  หรือผูຌบริหารทຌองถิไนเดຌตามหลักกณฑ์  วิธีการ  
ละงืไอนเขทีไกฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ํ๑ 

การกຌเขพิไมติมรัฐธรรมนูญ 
 

 

มาตรา ๎๑๑ การกຌเขพิไมติมรัฐธรรมนูญทีไป็นการปลีไยนปลงการปกครองระบอบประชาธิปเตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  หรือปลีไยนปลงรูปบบของรัฐ  จะกระทํามิเดຌ 



หนຌา   ๓๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎๑๒ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๎๑๑  การกຌเขพิไมติมรัฐธรรมนูญ  ฿หຌกระทําเดຌ 
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการ  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ญัตติขอกຌเขพิไมติมตຌองมาจากคณะรัฐมนตรี  หรือจากสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจํานวน
เมนຌอยกวาหนึไง฿นหຌาของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของสภาผูຌทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ละสมาชิกวุฒิสภาจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นหຌาของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา   
หรือจากประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงจํานวนเมนຌอยกวาหຌาหมืไนคนตามกฎหมายวาดຌวยการขຌาชืไอสนอกฎหมาย   

(๎) ญัตติขอกຌเขพิไมติมตຌองสนอป็นรางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติมตอรัฐสภาละ฿หຌรัฐสภา
พจิารณาป็นสามวาระ 

(๏) การออกสียงลงคะนน฿นวาระทีไหนึไงขัๅนรับหลักการ  ฿หຌ฿ชຌวิธีรียกชืไอละลงคะนนดยปิดผย  
ละตຌองมีคะนนสียงหในชอบดຌวย฿นการกຌเขพิไมติมนัๅน  เมนຌอยกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมด
ทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา  ซึไง฿นจํานวนนีๅตຌองมีสมาชิกวุฒิสภาหในชอบดຌวยเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของ
จาํนวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของวุฒิสภา 

(๐) การพิจารณา฿นวาระทีไสองขัๅนพิจารณารียงลําดับมาตรา  ดยการออกสียง฿นวาระทีไสองนีๅ  
฿หຌถือสียงขຌางมากป็นประมาณ  ต฿นกรณีทีไป็นรางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติมทีไประชาชนป็นผูຌสนอ  
ตຌองปิดอกาส฿หຌผูຌทนของประชาชนทีไขຌาชืไอกันเดຌสดงความคิดหในดຌวย 

(๑) มืไอการพิจารณาวาระทีไสองสรใจสิๅนลຌว  ฿หຌรอเวຌสิบหຌาวัน  มืไอพຌนกําหนดนีๅลຌว฿หຌรัฐสภา
พจิารณา฿นวาระทีไสามตอเป 

(๒) การออกสียงลงคะนน฿นวาระทีไสามขัๅนสุดทຌาย  ฿หຌ฿ชຌวิธีรียกชืไอละลงคะนนดยปิดผย  
ละตຌองมีคะนนสียงหในชอบดຌวย฿นการทีไจะ฿หຌออก฿ชຌป็นรัฐธรรมนูญมากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิก
ทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา  ดย฿นจํานวนนีๅตຌองมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจากพรรคการมืองทีไสมาชิก
มิเดຌดํารงตําหนงรัฐมนตรี  ประธานสภาผูຌทนราษฎรหรือรองประธานสภาผูຌทนราษฎร  หในชอบดຌวย
เมนຌอยกวารຌอยละยีไสิบของทุกพรรคการมืองดังกลาวรวมกัน  ละมีสมาชิกวุฒิสภาหในชอบดຌวยเมนຌอยกวา
หนึไง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของวุฒิสภา 

(๓) มืไอมีการลงมติหในชอบตาม  (๒)  ลຌว  ฿หຌรอเวຌสิบหຌาวัน  ลຌวจึงนํารางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติม
ขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวาย  ละ฿หຌนาํความ฿นมาตรา  ๔ํ  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

(๔) ฿นกรณีรางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติมป็นการกຌเขพิไมติมหมวด  ํ  บททัไวเป  หมวด  ๎  

พระมหากษัตริย์  หรือหมวด  ํ๑  การกຌเขพิไมติมรัฐธรรมนูญ  หรือรืไองทีไกีไยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตຌองหຌามของผูຌดํารงตําหนงตาง โ  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือรืไองทีไกีไยวกับหนຌาทีไหรืออํานาจของศาล 
หรือองค์กรอิสระ  หรือรืไองทีไทํา฿หຌศาลหรือองค์กรอิสระเมอาจปฏิบัติตามหนຌาทีไหรืออํานาจเดຌ  กอนดํานินการ
ตาม  (๓)  ฿หຌจัด฿หຌมีการออกสียงประชามติตามกฎหมายวาดຌวยการออกสียงประชามติ  ถຌาผลการออกสียง
ประชามติหในชอบดຌวยกับรางรัฐธรรมนูญกຌเขพิไมติม  จึง฿หຌดํานินการตาม  (๓)  ตอเป 
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(๙) กอนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลพืไอทรงลงพระปรมาภิเธยตาม  (๓)  สมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกทัๅงสองสภารวมกัน  มีจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นสิบ
ของสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของตละสภา  หรือของทัๅงสองสภารวมกัน  ลຌวตกรณี  มีสิทธิขຌาชืไอกัน
สนอความหในตอประธานหงสภาทีไตนป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา  ลຌวตกรณี  วารางรัฐธรรมนูญ
ตาม  (๓)  ขัดตอมาตรา  ๎๑๑  หรือมีลักษณะตาม  (๔)  ละ฿หຌประธานหงสภาทีไเดຌรับรืไองดังกลาว 
สงความหในเปยังศาลรัฐธรรมนูญ  ละ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับต 
วันทีไเดຌรับรืไอง  ฿นระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนํารางรัฐธรรมนูญ
กຌเขพิไมติมดังกลาวขึๅนทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายพืไอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิเธยมิเดຌ   

หมวด  ํ๒ 

การปฏิรูปประทศ 
 

 

มาตรา ๎๑๓ การปฏิรูปประทศตามหมวดนีๅตຌองดํานินการพืไอบรรลุปງาหมาย  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ประทศชาติมีความสงบรียบรຌอย  มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอยางยัไงยืน 

ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  ละมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดຌานวัตถุกับการพัฒนา 
ดຌานจิต฿จ 

(๎) สังคมมีความสงบสุข  ป็นธรรม  ละมีอกาสอันทัดทียมกันพืไอขจัดความหลืไอมลๅํา 
(๏) ประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตทีไดี  ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศละการปกครอง

฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
มาตรา ๎๑๔ ฿หຌดํานินการปฏิรูปประทศอยางนຌอย฿นดຌานตาง  โ  ฿หຌกิดผล  ดงัตอเปนีๅ 
ก. ดຌานการมือง 
 (ํ) ฿หຌประชาชนมีความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  มีสวนรวม฿นการดํานินกิจกรรมทางการมืองรวมตลอดทัๅงการตรวจสอบ
การ฿ชຌอํานาจรัฐ  รูຌจักยอมรับ฿นความหในทางการมืองดยสุจริตทีไตกตางกัน  ละ฿หຌประชาชน฿ชຌสิทธิลือกตัๅง
ละออกสียงประชามติดยอสิระปราศจากการครอบงําเมวาดຌวยทาง฿ด 

 (๎) ฿หຌการดํานินกิจกรรมของพรรคการมืองป็นเปดยปิดผยละตรวจสอบเดຌ  พืไอ฿หຌ
พรรคการมืองพัฒนาป็นสถาบันทางการมืองของประชาชนซึไงมีอุดมการณ์ทางการมืองรวมกัน  มีกระบวนการ
฿หຌสมาชิกพรรคการมืองมีสวนรวมละมีความรับผิดชอบอยางทຌจริง฿นการดํานินกิจกรรมทางการมือง
ละการคัดลือกผูຌมีความรูຌความสามารถ  ซืไอสัตย์สจุริต  ละมีคุณธรรมจริยธรรม  ขຌามาป็นผูຌดาํรงตําหนง
ทางการมืองทีไชัดจนละป็นรูปธรรม 

 (๏) มีกลเกทีไกําหนดความรับผิดชอบของพรรคการมือง฿นการประกาศฆษณานยบาย 
ทีไมิเดຌวิคราะห์ผลกระทบ  ความคุຌมคา  ละความสีไยงอยางรอบดຌาน 



หนຌา   ๓๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

 (๐) มีกลเกทีไกําหนด฿หຌผูຌดํารงตําหนงทางการมืองตຌองปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต  
ละรับผิดชอบตอประชาชน฿นการปฏิบัตหินຌาทีไของตน 

 (๑) มีกลเกกຌเขปัญหาความขัดยຌงทางการมืองดยสันติวิธีภาย฿ตຌการปกครอง 
ระบอบประชาธปิเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

ข. ดຌานการบริหารราชการผนดิน 
 (ํ) ฿หຌมีการนําทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารราชการผนดิน 

ละการจัดทําบริการสาธารณะ  พืไอประยชน์฿นการบริหารราชการผนดิน  ละพืไออํานวยความสะดวก
฿หຌกประชาชน 

 (๎) ฿หຌมีการบูรณาการฐานขຌอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานขຌาดຌวยกัน  พืไอ฿หຌป็น
ระบบขຌอมูลพืไอการบริหารราชการผนดินละการบริการประชาชน 

 (๏) ฿หຌมีการปรับปรุงละพัฒนาครงสรຌางละระบบการบริหารงานของรัฐละผนกําลังคน
ภาครัฐ฿หຌทันตอการปลีไยนปลงละความทຌาทาย฿หม โ  ดยตຌองดํานินการ฿หຌหมาะสมกับภารกิจของ
หนวยงานของรัฐตละหนวยงานทีไตกตางกัน 

 (๐) ฿หຌมีการปรับปรุงละพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐพืไอจูง฿จ฿หຌผูຌ มีความรูຌ
ความสามารถอยางทຌจริงขຌามาทํางาน฿นหนวยงานของรัฐ  ละสามารถจริญกຌาวหนຌาเดຌตามความสามารถ
ละผลสัมฤทธ่ิของงานของตละบุคคล  มีความซืไอสัตย์สุจริต  กลຌาตัดสิน฿จละกระทํา฿นสิไงทีไถูกตຌอง  
ดยคิดถึงประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตัว  มีความคิดสรຌางสรรค์ละคิดคຌนนวัตกรรม฿หม โ  

พืไอ฿หຌการปฏิบัติราชการละการบริหารราชการผนดินป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ละมีมาตรการ
คุຌมครองปງองกันบุคลากรภาครัฐจากการ฿ชຌอํานาจดยเมป็นธรรมของผูຌบังคับบัญชา 

 (๑) ฿หຌมีการปรับปรุงระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ฿หຌมีความคลองตัว  ปิดผย  ตรวจสอบเดຌ  
ละมีกลเก฿นการปງองกันการทุจริตทุกขัๅนตอน 

ค. ดຌานกฎหมาย 
 (ํ) มีกลเก฿หຌดํานินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระบียบ  หรือขຌอบังคับตาง โ  ทีไ฿ชຌบังคับ 

อยูกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการตามมาตรา  ๓๓  ละพัฒนา฿หຌสอดคลຌอง 
กับหลักสากล  ดย฿หຌมีการ฿ชຌระบบอนุญาตละระบบการดํานินการดยคณะกรรมการพียงทาทีไจําป็น
พืไอ฿หຌการทํางานกิดความคลองตัว  ดยมีผูຌ รับผิดชอบทีไชัดจน  ละเมสรຌางภาระกประชาชน 
กินความจําป็น  พิไมความสามารถ฿นการขงขันของประทศ  ละปງองกันการทุจริตละประพฤติมิชอบ 

 (๎) ปฏิรูประบบการรียนการสอนละการศึกษาอบรมวิชากฎหมายพืไอพัฒนาผูຌประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย฿หຌป็นผูຌมีความรอบรูຌ  มีนิติทศันะ  ละยึดมัไน฿นคุณธรรมละจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๏) พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกฎหมายของรัฐดย฿ชຌทคนลยีตาง โ  พืไอ฿หຌประชาชน
ขຌาถึงขຌอมูลกฎหมายเดຌสะดวก  ละสามารถขຌา฿จนืๅอหาสาระของกฎหมายเดຌงาย 

 (๐) จัด฿หຌมีกลเกชวยหลือประชาชน฿นการจัดทําละสนอรางกฎหมาย 



หนຌา   ๓๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ง. ดຌานกระบวนการยุติธรรม 
 (ํ) ฿หຌมีการกําหนดระยะวลาดํานินงาน฿นทุกขัๅนตอนของกระบวนการยุติธรรมทีไชัดจน  

พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับความยุติธรรมดยเมลาชຌา  ละมีกลเกชวยหลือประชาชนผูຌขาดคลนทุนทรัพย์ 
฿หຌขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมเดຌ  รวมตลอดทัๅงการสรຌางกลเกพืไอ฿หຌมีการบังคับการตามกฎหมาย 
อยางครงครัดพืไอลดความหลืไอมลๅําละความเมป็นธรรม฿นสังคม 

 (๎) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา฿หຌมีการตรวจสอบละถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอยางหมาะสม  กําหนดระยะวลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย
฿หຌชัดจนพืไอมิ฿หຌคดีขาดอายุความ  ละสรຌางความชืไอมัไน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของพนักงานสอบสวน 
ละพนักงานอัยการ฿นการสอบสวนคดีอาญา  รวมทัๅงกําหนด฿หຌการสอบสวนตຌอง฿ชຌประยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์  ละจัด฿หຌมีบริการทางดຌานนิติวิทยาศาสตร์มากกวาหนึไงหนวยงานทีไมีอิสระจากกัน  
พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับบริการ฿นการพิสูจน์ขຌอทใจจริงอยางมีทางลือก 

 (๏) สริมสรຌางละพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรตาง โ  ทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการยุติธรรม  
฿หຌมุงอํานวยความยุติธรรมกประชาชนดยสะดวกละรวดรใว 

 (๐) ดํานินการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ดยกຌเขปรับปรุงกฎหมายกีไยวกับ
หนຌาทีไ  อํานาจ  ละภารกิจของตํารวจ฿หຌหมาะสม  ละกຌเขปรับปรุงกฎหมายกีไยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขຌาราชการตํารวจ฿หຌกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันวาขຌาราชการตํารวจจะเดຌรับคาตอบทนทีไหมาะสม  
เดຌรับความป็นธรรม฿นการตงตัๅง  ละยกยຌาย  ละการพิจารณาบําหนใจความชอบตามระบบคุณธรรม 
ทีไชัดจน  ซึไง฿นการพิจารณาตงตัๅงละยกยຌายตຌองคํานึงถึงอาวุสละความรูຌความสามารถประกอบกัน  
พืไอ฿หຌขຌาราชการตํารวจสามารถปฏิบัตหินຌาทีไเดຌอยางมีอิสระ  เมตกอยู฿ตຌอาณัติของบุคคล฿ด  มีประสิทธิภาพ  

ละภาคภูมิ฿จ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของตน   
จ. ดຌานการศึกษา 
 (ํ) ฿หຌสามารถริไมดํานินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษา

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  พืไอ฿หຌดใกลใกเดຌรับการพัฒนารางกาย  จิต฿จ  วินัย  อารมณ์  สังคม   
ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัยดยเมกใบคา฿ชຌจาย 

 (๎) ฿หຌดํานินการตรากฎหมายพืไอจัดตัๅงกองทุนตามมาตรา  ๑๐  วรรคหก  ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงปนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ 

 (๏) ฿หຌมีกลเกละระบบการผลิต  คัดกรองละพัฒนาผูຌประกอบวิชาชีพครูละอาจารย์ 
฿หຌเดຌผูຌมีจติวิญญาณของความป็นครู  มีความรูຌความสามารถอยางทຌจริง  เดຌรับคาตอบทนทีไหมาะสมกับ
ความสามารถละประสิทธิภาพ฿นการสอน  รวมทัๅงมีกลเกสรຌางระบบคุณธรรม฿นการบริหารงานบุคคลของ 
ผูຌประกอบวิชาชีพครู 



หนຌา   ๔์ 
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 (๐) ปรับปรุงการจัดการรียนการสอนทุกระดับพืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถรียนเดຌตามความถนัด  
ละปรับปรุงครงสรຌางของหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอบรรลุปງาหมายดังกลาว  ดยสอดคลຌองกันทัๅง฿นระดับชาติ
ละระดับพืๅนทีไ   

ฉ. ดຌานศรษฐกิจ 
 (ํ) ขจัดอุปสรรคละสริมสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศพืไอ฿หຌประทศชาติ

ละประชาชนเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมกลุมศรษฐกิจตาง โ  อยางยัไงยืน  ดยมีภูมิคุຌมกันทีได ี
 (๎) สรຌางกลเกพืไอสงสริมละสนับสนุนการนําความคิดสรຌางสรรค์ละทคนลยี 

ทีไทนัสมัยมา฿ชຌ฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ 
 (๏) ปรับปรุงระบบภาษีอากร฿หຌมีความป็นธรรม  ลดความหลืไอมลๅํา  พิไมพูนรายเดຌของรัฐ

ดຌานตาง โ  อยางมีประสิทธิภาพ  ละปรับปรุงระบบการจัดทําละการ฿ชຌจายงบประมาณ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละสัมฤทธิผล 

 (๐) สรຌางกลเกพืไอสงสริมสหกรณ์ละผูຌประกอบการตละขนาด฿หຌมีความสามารถ 
฿นการขงขันอยางหมาะสม  ละสงสริมการประกอบวิสาหกิจพืไอสังคมละวิสาหกิจทีไป็นมิตร 
ตอสิไงวดลຌอม  รวมทัๅงสรຌางกลเกพิไมอกาส฿นการทํางานละการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ดຌานอืไน โ 

 (ํ) ฿หຌมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรนๅําทีไ มีประสิทธิภาพ  ป็นธรรมละยัไงยืน   
ดยคํานึงถึงความตຌองการ฿ชຌนๅํา฿นทุกมิติ  รวมทัๅงความปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอมละสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

 (๎) จัด฿หຌมีการกระจายการถือครองทีไดินอยางป็นธรรม  รวมทัๅงการตรวจสอบกรรมสิทธิ่
ละการถือครองทีไดินทัๅงประทศพืไอกຌเขปัญหากรรมสิทธิ่ละสทิธิครอบครองทีไดนิอยางป็นระบบ 

 (๏) จัด฿หຌมีระบบจัดการละกําจัดขยะมูลฝอยทีไมีประสิทธิภาพ  ป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม  
ละสามารถนําเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ดຌานอืไน โ  เดຌ 

 (๐) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ฿หຌประชาชนเดຌรับสิทธิละประยชน์จากการบริหารจัดการ  
ละการขຌาถึงบริการทีไมีคุณภาพละสะดวกทัดทียมกัน 

 (๑) ฿หຌมีระบบการพทย์ปฐมภูมิทีไมีพทย์วชศาสตร์ครอบครัวดูลประชาชน฿นสัดสวน 
ทีไหมาะสม 

มาตรา ๎๑๙ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๎๒์  ละมาตรา  ๎๒ํ  การปฏิรูปประทศตามหมวดนีๅ  
฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยผนละขัๅนตอนการดํานินการปฏิรูปประทศซึไงอยางนຌอยตຌองมีวิธีการ
จัดทําผน  การมีสวนรวมของประชาชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ขัๅนตอน฿นการดํานินการปฏิรูปประทศ  

การวัดผลการดํานินการ  ละระยะวลาดํานินการปฏิรูปประทศทุกดຌาน  ซึไงตຌองกําหนด฿หຌริไมดํานินการปฏิรูป
฿นตละดຌานภาย฿นหนึไงปนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅรวมตลอดทัๅงผลสัมฤทธิ่ทีไคาดหวังวาจะบรรลุ
฿นระยะวลาหຌาป   



หนຌา   ๔ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿หຌดํานินการตรากฎหมายตามวรรคหนึไง  ละประกาศ฿ชຌบังคับภาย฿นหนึไงรຌอยยีไสิบวันนับต 
วนัประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ 

฿นระหวางทีไกฎหมายตามวรรคหนึไงยังเมมีผล฿ชຌบังคับ  ฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการปฏิรูป 
ดยอาศัยหนຌาทีไละอํานาจทีไมีอยูลຌวเปพลางกอน 

มาตรา ๎๒์ ฿นการกຌเขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา  ๎๑๔  ง.  ดຌานกระบวนการยุติธรรม  (๐)  
฿หຌมีคณะกรรมการคณะหนึไงซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง  ประกอบดຌวย 

(ํ) ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงมีความรูຌความซืไอสัตย์สุจริตละทีไยงธรรมป็นทีไประจักษ์ละเมคยป็น
ขຌาราชการตํารวจมากอน  ป็นประธาน 

(๎) ผูຌป็นหรือคยป็นขຌาราชการตํารวจซึไงอยางนຌอยตຌองมีผูຌบัญชาการตํารวจหงชาติรวมอยูดຌวย  
มีจาํนวนตามทีไคณะรัฐมนตรีกําหนด  ป็นกรรมการ   

(๏) ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงมีความรูຌความซืไอสัตย์สุจริตละทีไยงธรรมป็นทีไประจักษ์ละเมคยป็น
ขຌาราชการตํารวจมากอน  มีจํานวนทากับกรรมการตาม  (๎)  ป็นกรรมการ 

(๐) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดเทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  ละอัยการสูงสุด  ป็นกรรมการ 

฿หຌคณะกรรมการตามวรรคหนึไงดํานินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหนึไงปนับตวนัประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ 
มืไอครบกําหนดวลาตามวรรคสองลຌว  ถຌาการกຌเขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวยังเมลຌวสรใจ  

฿หຌการตงตัๅงยกยຌายขຌาราชการตํารวจดํานินการตามหลักอาวุสตามหลักกณฑ์ทีไคณะรัฐมนตรีกําหนด
ดยประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

มาตรา ๎๒ํ ฿นการปฏิรูปตามมาตรา  ๎๑๔  จ.  ดຌานการศึกษา  ฿หຌมีคณะกรรมการทีไมี
ความป็นอิสระคณะหนึไงทีไคณะรัฐมนตรีตงตัๅงดํานินการศึกษาละจัดทําขຌอสนอนะละรางกฎหมาย 
ทีไกีไยวขຌอง฿นการดํานินการ฿หຌบรรลุปງาหมายพืไอสนอคณะรัฐมนตรีดํานินการตอเป 

฿หຌคณะรัฐมนตรีตงตัๅงคณะกรรมการตามวรรคหนึไง฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวันนับตวันประกาศ฿ชຌ
รัฐธรรมนูญนีๅ  ละ฿หຌคณะกรรมการดํานินการศึกษาละจัดทําขຌอสนอนะละรางกฎหมาย฿หຌลຌวสรใจ
ละสนอตอคณะรัฐมนตรีภาย฿นสองปนบัตวันทีไเดຌรับการตงตัๅง   

บทฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๎๒๎ ฿หຌคณะองคมนตรีซึไงดํารงตําหนงอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  
ป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ 

มาตรา ๎๒๏ ฿นระหวางทีไ ยั งเม มีสภาผูຌ ทนราษฎรละวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีๅ   
฿หຌสภานิติบัญญัติหงชาติทีไตัๅงขึๅนตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  
ยังคงทําหนຌาทีไรัฐสภา  สภาผูຌทนราษฎร  ละวุฒิสภาตอเป  ละ฿หຌสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ 
ซึไงดํารงตําหนงอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ทําหนຌาทีไป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 



หนຌา   ๔๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

หรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามลําดับ  ตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ  ละ฿หຌสภานิติบัญญัติหงชาติ 
ละสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติสิๅนสุดลง฿นวันกอนวันรียกประชุมรัฐสภาครัๅงรกภายหลังการลือกตัๅงทัไวเป
ทีไจัดขึๅนตามรัฐธรรมนูญนีๅ 

สมาชิกสภานิติ บัญญัติหงชาติ   นอกจากจะตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม 
ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ลຌว  ตຌองมีคุณสมบัติ 
ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  รวมทัๅงหตุหงการสิๅนสุดสมาชิกภาพตามทีไบัญญัติเวຌสําหรับสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนีๅ  ดงัตอเปนีๅดຌวย 

(ํ) มาตรา  ๙๔  ยกวຌน  (๏)  (ํ๎)  (ํ๏)  (ํ๐)  ละ  (ํ๑) 

(๎) มาตรา  ํ์ํ  ยกวຌน 
 (ก) กรณีตาม  (๒)  ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับมาตรา  ๙๔  ยกวຌน  (๏)  (ํ๎)  (ํ๏)  

(ํ๐)  ละ  (ํ๑) 

 (ข) กรณีตาม  (๓)  ฉพาะ฿นกรณีทีไสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติป็นจຌาหนຌาทีไของรัฐ
ทีไปฏิบัติการตามหนຌาทีไละอํานาจตามกฎหมายหรือคําสัไงทีไชอบดຌวยกฎหมาย  ละ฿นสวนทีไกีไยวกับ
มาตรา  ํ๔๐  (ํ) 

(๏) มาตรา  ํ์๔  ยกวຌน  ก.  คุณสมบัติตาม  (๏)  ละ  (๐)  ละ  ข.  ลักษณะตຌองหຌาม
ตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๓)  ตฉพาะกรณีตาม  (ํ)  นัๅน  เมรวมสวนทีไกีไยวกับมาตรา  ๙๔  (๏)  ละ  (ํ๑) 

มิ฿หຌนํามาตรา  ํํ๎  มา฿ชຌบังคับกการดํารงตําหนงรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ 
บทบัญญัติหงกฎหมาย฿ดทีไหຌามมิ฿หຌบุคคลดํารงตําหนงทางการมือง  มิ฿หຌนํามา฿ชຌบังคับก

การดํารงตําหนงรัฐมนตรีตามมาตรา  ๎๒๐  ขຌาราชการการมืองทีไตัๅงขึๅนพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๎๒๐  หรือพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะรักษาความสงบหงชาติ
ตามมาตรา  ๎๒๑  หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาตติามมาตรานีๅ 

฿นระหวางทีไสภานิติบัญญัติหงชาติทําหนຌาทีไรัฐสภา  สภาผูຌทนราษฎร  ละวุฒิสภา  ตามวรรคหนึไง  
฿หຌอํานาจของประธานรัฐสภา  ประธานสภาผูຌทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนูญนีๅหรือกฎหมาย  
ป็นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติหงชาติ 

฿นระหวางทีไสภานิติบัญญัติหงชาติทําหนຌาทีไตามวรรคหนึไง  หากมีตําหนงวางลง  หัวหนຌาคณะรักษา
ความสงบหงชาติจะนําความกราบบังคมทูลพืไอทรงตงตัๅงผูຌมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม 
ตามวรรคสอง  ป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติทนกใเดຌ 

มืไอมีการลือกตัๅงทัไวเปครัๅงรกภายหลังจากวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ
จะสมัครรับลือกตัๅงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรมิเดຌ  วຌนตจะเดຌพຌนจากตําหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ
ภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ 

มาตรา ๎๒๐ ฿หຌคณะรัฐมนตรีทีไบริหารราชการผนดินอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  
ป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ  จนกวาคณะรัฐมนตรีทีไตัๅงขึๅน฿หมภายหลังการลือกตัๅงทัไวเป



หนຌา   ๔๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ครัๅงรกตามรัฐธรรมนูญนีๅจะขຌารับหนຌาทีไ  ละ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎๒๏  วรรคสาม  มา฿ชຌบังคับก 
การดํารงตําหนงรัฐมนตรีดຌวยดยอนุลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึไงนอกจากตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามรัฐธรรมนูญ 

หงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ลຌว  ตຌองเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไบัญญัติเวຌ
สําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา  ํ๒์  ยกวຌน  (๒)  ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับมาตรา  ๙๔  (ํ๎)  (ํ๏)  (ํ๐)  

ละ  (ํ๑)  ละตຌองพຌนจากตําหนงตามมาตรา  ํ๓์  ยกวຌน  (๏)  ละ  (๐)  ต฿นกรณีตาม  (๐)  

ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับมาตรา  ๙๔  (ํ๎)  (ํ๏)  (ํ๐)  ละ  (ํ๑)  ละยกวຌนมาตรา  ํ๓์  (๑)   

ฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับการดํานินการตามมาตรา  ํ๔๐  (ํ) 

การดํานินการตงตัๅงรัฐมนตรี฿นระหวางวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌดํานินการตามรัฐธรรมนูญ 

หงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎ ๑๑๓  ซึไงกຌเขพิไมติมดยรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  
(ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ํ)  พุทธศักราช  ๎๑๑๔  ละรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ๎)  พุทธศักราช  ๎๑๑๙  
ตตຌองเมมีลักษณะตຌองหຌามตามวรรคสองดຌวย 

฿หຌนํ าความ฿นมาตรา  ๎๒๏  วรรคจใด  มา฿ชຌ บังคับกการสมัครรับลือกตัๅ งป็นสมาชิก 
สภาผูຌทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึไงละวรรคสามดຌวยดยอนุลม 

มาตรา ๎๒๑ ฿หຌคณะรักษาความสงบหงชาติทีไดํารงตําหนงอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌ
รัฐธรรมนูญนีๅ  ยังคงอยู฿นตําหนงพืไอปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะรัฐมนตรีทีไตัๅงขึๅน฿หมภายหลัง 
การลือกตัๅงทัไวเปครัๅงรกตามรัฐธรรมนูญนีๅจะขຌารับหนຌาทีไ 

฿นระหวางการปฏิบัติหนຌาทีไตามวรรคหนึไง  ฿หຌหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติละคณะรักษา
ความสงบหงชาติยังคงมีหนຌาทีไละอํานาจตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  
พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ซึไงกຌเขพิไมติมดยรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  
กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ํ)  พุทธศักราช  ๎๑๑๔  ละรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  
พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ๎)  พุทธศักราช  ๎๑๑๙  ละ฿หຌถือวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทยดังกลาว฿นสวนทีไกีไยวกับอํานาจของหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ 
ละคณะรักษาความสงบหงชาติยังคงมีผล฿ชຌบังคับเดຌตอเป 

฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎๒๏  วรรคจใด  มา฿ชຌบังคับกการสมัครรับลือกตัๅงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ของผูຌดํารงตําหนง฿นคณะรักษาความสงบหงชาติดຌวยดยอนุลม 

มาตรา ๎๒๒ ฿หຌสภาขับคลืไอนการปฏิรูปประทศอยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเปพลางกอนพืไอจัดทํา
ขຌอสนอนะกีไยวกับการขับคลืไอนการปฏิรูปประทศ  จนกวาจะมีกฎหมายวาดຌวยผนละขัๅนตอน 
การดํานินการปฏิรูปประทศทีไตราขึๅนตามมาตรา  ๎๑๙ 



หนຌา   ๔๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

พืไอประยชน์฿นการขับคลืไอนการปฏิรูปประทศ  หัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติจะปรับปลีไยน
ครงสรຌางหรือวิธีการทํางานของสภาขับคลืไอนการปฏิรูปประทศพืไอ฿หຌการปฏิรูปประทศตามหมวด  ํ๒  

การปฏิรูปประทศ  มีประสิทธิภาพมากขึๅนกใเดຌ   
฿หຌนําความ฿นมาตรา  ๎๒๏  วรรคจใด  มา฿ชຌบังคับกการสมัครรับลือกตัๅงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร

ของสมาชิกสภาขับคลืไอนการปฏิรูปประทศดຌวยดยอนุลม 
มาตรา ๎๒๓ ฿หຌคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญทีไตัๅงขึๅนตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  

(ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  ซึไงกຌเขพิไมติมดยรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  
พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ํ)  พุทธศักราช  ๎๑๑๔  ละรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  
(ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ๎)  พุทธศักราช  ๎๑๑๙  อยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเป  
พืไอจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอเปนีๅ฿หຌลຌวสรใจ  ละสนอตอสภานิติบัญญัติหงชาติ
พืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบตอเป 

(ํ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
(๎) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา 
(๏) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการการลือกตัๅง 
(๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยพรรคการมือง 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธพีิจารณาคดีอาญาของผูຌดาํรงตําหนงทางการมือง 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยผูຌตรวจการผนดิน 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน 
(ํ์) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
การดํานินการตามวรรคหนึไง  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะจัดทํารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขึๅน฿หมหรือกຌเขพิไมติมกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับบทบัญญัติ 
ละจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ละตຌองมุงหมาย฿หຌมีการขจัดการทุจริตละประพฤติมิชอบทุกรูปบบ  
ละตຌองทํา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสองรຌอยสีไสิบวันนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ละมืไอสภานิติบัญญัติหงชาติ
เดຌพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีไสนอตามวรรคหนึไงสรใจลຌว  ฿หຌคณะกรรมการ 
รางรัฐธรรมนูญป็นอันพຌนจากตําหนง  ตตຌองเมชຌากวาวันพຌนจากตําหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ
ตามมาตรา  ๎๒๏ 

พืไอประยชน์฿นการดํานินการตามวรรคหนึไงละวรรคสอง  ฿หຌกิดประสิทธิภาพละรวดรใว  
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะขอ฿หຌหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติตงตัๅงกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึไงพิไมขึๅนกใเดຌ  ตรวมลຌวตຌองเมกินสามสิบคน 



หนຌา   ๔๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึไง  มืไอเดຌรับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญลຌว  สภานิติบัญญัติหงชาติตຌองพิจารณา฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นวลาหกสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตละฉบับ  ฿นกรณีทีไ 
สภานิติบัญญัติหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ฿ดเมลຌวสรใจภาย฿นวลาดังกลาว  
฿หຌถือวาสภานิติบัญญัติหงชาติหในชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนัๅนตามทีไ
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญสนอ   

มืไอสภานิติบัญญัติหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญลຌวสรใจ   
฿หຌสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัๅน฿หຌศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระทีไกีไยวขຌอง   
ละคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญพืไอพิจารณา  ถຌาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระทีไ กีไยวขຌอง   
หรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  หในวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวเมตรงตาม
จตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ฿หຌจຌง฿หຌประธานสภานิติบัญญัติหงชาติทราบภาย฿นสิบวันนับตวันทีไ 
เดຌรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัๅน  ละ฿หຌสภานิติบัญญัติหงชาติตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึๅนคณะหนึไงมีจํานวนสิบอใดคน  ประกอบดຌวยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระทีไกีไยวขຌอง  
ละสมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ  ละกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึไงคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมาย  
ฝຆายละหຌาคน  พืไอพิจารณาลຌวสนอตอสภานิติบัญญัติหงชาติภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับตงตัๅง
พืไอ฿หຌความหในชอบ  ถຌาสภานิติบัญญัติหงชาติมีมติเมหในชอบดຌวยคะนนสียงกินสอง฿นสามของ
จํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของสภานิติบัญญัติหงชาติ  ฿หຌรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัๅน
ป็นอันตกเป  ฿นกรณีทีไสภานิติบัญญัติหงชาติมีมติเมถึงสอง฿นสามดังกลาว  ฿หຌถือวาสภานิติบัญญัติหงชาติ
฿หຌความหในชอบตามรางทีไคณะกรรมาธิการวิสามัญสนอ  ละ฿หຌดาํนินการตอเปตามมาตรา  ๔ํ   

พืไอประยชน์หงการขจัดสวนเดຌสีย  หຌามมิ฿หຌกรรมการรางรัฐธรรมนูญดํารงตําหนงทางการมือง
ภาย฿นสองปนับตวันทีไพຌนจากตําหนงตามวรรคสอง   

มาตรา ๎๒๔ ฿หຌดํานินการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีๅ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงรຌอยหຌาสิบวันนับตวันทีไพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๎๒๓  (ํ)  (๎)  (๏)  

ละ  (๐)  มีผล฿ชຌบังคับลຌว 
มาตรา ๎๒๙ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌวุฒิสภาประกอบดຌวยสมาชิกจํานวนสองรຌอยหຌาสิบคน   

ซึไงพระมหากษัตริย์ทรงตงตัๅงตามทีไคณะรักษาความสงบหงชาติถวายคํานะนํา  ดย฿นการสรรหา 
ละตงตัๅง฿หຌดํานินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการ  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) ฿หຌมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึไงซึไงคณะรักษาความสงบหงชาติ 
ตงตัๅงจากผูຌทรงคุณวุฒิซึไงมีความรูຌละประสบการณ์฿นดຌานตาง โ  ละมีความป็นกลางทางการมือง  
จํานวนเมนຌอยกวากຌาคนตเมกินสิบสองคน  มีหนຌาทีไดํานินการสรรหาบุคคลซึไงสมควรป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการ  ดังตอเปนีๅ 



หนຌา   ๔๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

 (ก) ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงดํานินการจัด฿หຌมีการลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ํ์๓  
จํานวนสองรຌอยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการเดຌมาซึไงสมาชิกวุฒิสภา  ดย฿หຌ
ดํานินการ฿หຌลຌวสรใจกอนวันทีไมีการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตามมาตรา  ๎๒๔  เมนຌอยกวาสิบหຌาวัน  
ลຌวนํารายชืไอสนอตอคณะรักษาความสงบหงชาติ 

 (ข) ฿หຌคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดลือกบุคคลผูຌมีความรูຌความสามารถ 
ทีไหมาะสม฿นอันจะป็นประยชน์กการปฏิบัติหนຌาทีไของวุฒิสภาละการปฏิรูปประทศมีจํานวนเมกิน 
สีไรຌอยคน  ตามวิธีการทีไคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนดลຌวนํารายชืไอสนอตอคณะรักษา
ความสงบหงชาติ  ทัๅงนีๅ  ตຌองดํานินการ฿หຌลຌวสรใจเมชຌากวาระยะวลาทีไกําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ฿หຌคณะรักษาความสงบหงชาติคัดลือกผูຌเดຌรับลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชืไอ 
ทีไเดຌรับจากคณะกรรมการการลือกตัๅง  ฿หຌเดຌจํานวนหຌาสิบคน  ละคัดลือกรายชืไอสํารองจํานวนหຌาสิบคน  
ดยการคัดลือกดังกลาว฿หຌคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง โ  อยางทัไวถึง  ละ฿หຌคัดลือกบุคคลจากบัญชีรายชืไอ 
ทีไเดຌรับการสรรหาตาม  (ข)  ฿หຌเดຌจํานวนหนึไงรຌอยกຌาสิบสีไคนรวมกับผูຌดํารงตําหนงปลัดกระทรวงกลาหม   
ผูຌบัญชาการทหารสูงสุด  ผูຌบัญชาการทหารบก  ผูຌบัญชาการทหารรือ  ผูຌบัญชาการทหารอากาศ  ละผูຌบัญชาการ
ตํารวจหงชาติ  ป็นสองรຌอยหຌาสิบคน  ละคัดลือกรายชืไอสํารองจากบัญชีรายชืไอทีไเดຌรับการสรรหาตาม  (ข)  
จาํนวนหຌาสิบคน  ทัๅงนีๅ  ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามวันนับตวันประกาศผลการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ตามมาตรา  ๎๒๔ 

(๎) มิ฿หຌนําความ฿นมาตรา  ํ์๔  ข.  ลักษณะตຌองหຌาม  (๒)  ฿นสวนทีไกีไยวกับการคยดํารง
ตําหนงรัฐมนตรีมา฿ชຌบังคับกผูຌดํารงตําหนงสมาชิกวุฒิสภาซึไงเดຌรับสรรหาตาม  (ํ)  (ข)  ละมิ฿หຌ 
นําความ฿นมาตรา  ํ์๔  ข.  ลักษณะตຌองหຌาม  (๎)  มาตรา  ํ๔๐  (ํ)  ละมาตรา  ํ๔๑  มา฿ชຌบังคับ
กผูຌซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นสมาชิกวุฒิสภาดยตําหนง 

(๏) ฿หຌคณะรักษาความสงบหงชาตินํารายชืไอบุคคลซึไงเดຌรับการคัดลือกตาม  (ํ)  (ค)  
จํานวนสองรຌอยหຌาสิบคนดังกลาวขึๅนกราบบังคมทูลพืไอทรงพระกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอมตงตัๅงตอเป  
ละ฿หຌหวัหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการ 

(๐) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานีๅมีกําหนดหຌาปนับตวันทีไมีพระบรมราชองการตงตัๅง  
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาริไมตัๅงตวันทีไมีพระบรมราชองการตงตัๅง  ถຌามีตําหนงวางลง  ฿หຌลืไอน
รายชืไอบุคคลตามลําดับ฿นบัญชีสํารองตาม  (ํ)  (ค)  ขึๅนป็นสมาชิกวุฒิสภาทน  ดย฿หຌประธานวุฒิสภา
ป็นผูຌดํานินการละป็นผูຌลงนามรับสนองพระบรมราชองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาดยตําหนง   
มืไอพຌนจากตําหนงทีไดํารงอยู฿นขณะเดຌรับตงตัๅงป็นสมาชิกวุฒสิภากใ฿หຌพຌนจากตําหนงสมาชิกวฒุิสภาดຌวย  
ละ฿หຌดาํนินการพืไอตงตัๅง฿หຌผูຌดํารงตําหนงนัๅนป็นสมาชิกวุฒิสภาดยตําหนงทน  ฿หຌสมาชิกวุฒิสภา
ทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทนตําหนงทีไวาง  อยู฿นตําหนงทาอายุของวุฒิสภาทีไหลืออยู 



หนຌา   ๔๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๑) ฿นระหวางทีไยังเมมีพระบรมราชองการตงตัๅงบุคคล฿นบัญชีรายชืไอสํารองขึๅนป็นสมาชิกวุฒิสภา
ทนตําหนงทีไวางตาม  (๐)  หรือป็นกรณีทีไเมมีรายชืไอบุคคลหลืออยู฿นบัญชีสาํรอง  หรือเมมีผูຌดาํรงตําหนง
ทีไป็นสมาชิกวุฒิสภาดยตําหนง  เมวาดຌวยหตุ฿ด  ฿หຌวุฒสิภาประกอบดຌวยสมาชิกวุฒิสภาทาทีไมีอยู 

(๒) มืไออายุของวุฒิสภาสิๅนสุดลงตาม  (๐)  ฿หຌดํานินการลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ํ ์๓  ตอเป  

ละ฿หຌนาํความ฿นมาตรา  ํ์๙  วรรคสามมา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
มาตรา ๎๓์ นอกจากจะมีหนຌาทีไละอํานาจตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญลຌว  ฿หຌวุฒิสภา

ตามมาตรา  ๎๒๙  มีหนຌาทีไละอํานาจติดตาม  สนอนะ  ละรงรัดการปฏิรูปประทศ  พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย
ตามหมวด  ํ๒  การปฏิรูปประทศ  ละการจัดทําละดํานินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ฿นการนีๅ  ฿หຌคณะรัฐมนตรี
จຌงความคืบหนຌา฿นการดํานินการตามผนการปฏิรูปประทศตอรัฐสภาพืไอทราบทุกสามดือน 

รางพระราชบัญญัติทีไจะตราขึๅนพืไอดํานินการตามหมวด  ํ๒  การปฏิรูปประทศ  ฿หຌสนอ 
ละพิจารณา฿นทีไประชุมรวมกันของรัฐสภา 

รางพระราชบัญญัติ฿ดทีไคณะรัฐมนตรีหในวาป็นรางพระราชบัญญัติทีไจะตราขึๅนพืไอดํานินการ
ตามหมวด  ํ๒  การปฏิรูปประทศ  ฿หຌจຌง฿หຌประธานรัฐสภาทราบพรຌอมกับการสนอรางพระราชบัญญัตินัๅน  
฿นกรณีทีไคณะรัฐมนตรีมิเดຌจຌงวาป็นรางพระราชบัญญัติทีไจะตราขึๅนพืไอดํานินการตามหมวด  ํ๒   

การปฏิรูปประทศ  หากสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหในวารางพระราชบัญญัตินัๅนป็น 
รางพระราชบัญญัติทีไจะตราขึๅนพืไอดํานินการตามหมวด  ํ๒  การปฏิรูปประทศ  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนเมนຌอยกวาหนึไง฿นหຌาของตละสภา  อาจขຌาชืไอกันรຌองขอตอประธานรัฐสภา
พืไอ฿หຌวินจิฉัย  การยืไนคํารຌองดังกลาวตຌองยืไนกอนทีไสภาผูຌทนราษฎรหรือวุฒิสภา  ลຌวตกรณี  จะพิจารณา
รางพระราชบัญญัตินัๅนลຌวสรใจ 

มืไอประธานรัฐสภาเดຌรับคํารຌองตามวรรคสาม  ฿หຌประธานรัฐสภาสนอรืไองตอคณะกรรมการรวม  
ซึไงประกอบดຌวยประธานวุฒิสภาป็นประธาน  รองประธานสภาผูຌทนราษฎรคนหนึไง  ผูຌนําฝຆายคຌาน 
฿นสภาผูຌทนราษฎร  ผูຌทนคณะรัฐมนตรีคนหนึไง  ละประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึไงซึไงลือกกันอง
ระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญ฿นวุฒิสภาทุกคณะป็นกรรมการ  พืไอวินิจฉัย   

การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคสีไ฿หຌถือสียงขຌางมากป็นประมาณ  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการรวมดังกลาว฿หຌป็นทีไสุด  ละ฿หຌประธานรัฐสภาดํานินการเปตามคําวินิจฉัยนัๅน 

มาตรา ๎๓ํ ฿นวาระริไมรกภาย฿นอายุของวุฒิสภาตามมาตรา  ๎๒๙  การพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติทีไวุฒิสภาหรือสภาผูຌทนราษฎรยับยัๅงเวຌตามมาตรา  ํ๏๓  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌกระทํา
ดยทีไประชุมรวมกันของรัฐสภา  ถຌารางพระราชบัญญัตินัๅนกีไยวกับ 

(ํ) การกຌเขพิไมติมทษหรือองค์ประกอบความผิดตอตําหนงหนຌาทีไราชการหรือตอตําหนง
หนຌาทีไ฿นการยุติธรรม  หรือความผิดของพนักงาน฿นองค์การหรือหนวยงานของรัฐ  ฉพาะมืไอการกຌเขพิไมติมนัๅน
มีผล฿หຌผูຌกระทําความผิดพຌนจากความผิดหรือเมตຌองรับทษ 



หนຌา   ๔๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) รางพระราชบัญญัติทีไวุฒิสภามีมติดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาทัๅงหมดทาทีไมีอยูวามีผลกระทบตอการดํานินกระบวนการยุตธิรรมอยางรຌายรง 

มติของทีไประชุมรวมกันของรัฐสภาทีไ฿หຌความหในชอบรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึไง  ตຌองมี
คะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของรัฐสภา 

มาตรา ๎๓๎ ฿นระหวางหຌาปรกนับตวันทีไ มี รัฐสภาชุดรกตามรัฐธรรมนูญนีๅ   การ฿หຌ 
ความหในชอบบุคคลซึไงสมควรเดຌรับตงตัๅงป็นนายกรัฐมนตรี฿หຌดํานินการตามมาตรา  ํ๑๙  วຌนต 
การพิจารณา฿หຌความหในชอบตามมาตรา  ํ๑๙  วรรคหนึไง  ฿หຌกระทํา฿นทีไประชุมรวมกันของรัฐสภา  ละ 
มติทีไหในชอบการตงตัๅงบุคคล฿ด฿หຌป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ํ๑๙  วรรคสาม  ตຌองมีคะนนสียง 
มากกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภา 

฿นระหวางวลาตามวรรคหนึไง  หากมีกรณีทีไเมอาจตงตัๅงนายกรัฐมนตรีจากผูຌมีชืไออยู฿น 
บัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองจຌงเวຌตามมาตรา  ๔๔  เมวาดຌวยหตุ฿ด  ละสมาชิกของทัๅงสองสภารวมกัน
จํานวนเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของทัๅงสองสภาขຌาชืไอสนอตอประธานรัฐสภา
ขอ฿หຌรัฐสภามีมติยกวຌนพืไอเมตຌองสนอชืไอนายกรัฐมนตรีจากผูຌมีชืไออยู฿นบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมือง 
จຌงเวຌตามมาตรา  ๔๔  ฿นกรณีชนนัๅน  ฿หຌประธานรัฐสภาจัด฿หຌมีการประชุมรวมกันของรัฐสภาดยพลัน  
ละ฿นกรณีทีไรัฐสภามีมติดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามของจํานวนสมาชิกทัๅงหมดทาทีไมีอยูของ
ทัๅงสองสภา฿หຌยกวຌนเดຌ  ฿หຌดํานินการตามวรรคหนึไงตอเป  ดยจะสนอชืไอผูຌอยู฿นบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมือง
จຌงเวຌตามมาตรา  ๔๔  หรือเมกใเดຌ 

มาตรา ๎๓๏ ฿หຌตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ  ละผูຌวาการ 
ตรวจงินผนดิน  ซึไงดํารงตําหนงอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅยังคงอยู฿นตําหนงพืไอปฏิบัติ
หนຌาทีไตอเป  ละมืไอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีไกีไยวขຌองทีไจัดทําขึๅนตามมาตรา  ๎๒๓   

฿ชຌบังคับลຌว  การดํารงตําหนงตอเปพียง฿ด฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  
฿นระหวางวลาทีไยังเมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีไจัดทําขึๅนตามมาตรา  ๎๒๓  การพຌนจากตําหนง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ  ละผูຌวาการตรวจงินผนดิน  ฿หຌป็นเป 
ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  พุทธศักราช  ๎๑๑์  ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
การดํานินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  ละผูຌวาการตรวจงินผนดิน฿หຌป็นเป

ตามกฎหมายทีไ฿ชຌบังคับอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ทาทีไเมขัดหรือยຌงตอบทบัญญัติ 
หงรัฐธรรมนูญนีๅ   

฿นระหวางทีไยังเมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

การพิจารณาละการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ฿หຌป็นเปตามขຌอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญทีไ฿ชຌบังคับ
อยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ทัๅงนีๅ  ทาทีไเมขัดหรือยຌงตอบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ 



หนຌา   ๔๙ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎๓๐ ฿หຌคณะกรรมการกิจการกระจายสียง  กิจการทรทัศน์  ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืไนความถีไละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายสียง  
วิทยุทรทัศน์  ละกิจการทรคมนาคม  พ.ศ.  ๎๑๑๏  ป็นองค์กรตามมาตรา  ๒์  วรรคสาม  ละ 
฿หຌคณะรัฐมนตรีดํานินการกຌเขพิไมติมพระราชบัญญัติดงักลาว฿หຌป็นเปตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ  
ละสนอตอสภานิติบัญญัติหงชาติพืไอพิจารณาภาย฿นหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ 

มาตรา ๎๓๑ ฿หຌคณะรัฐมนตรีจัด฿หຌมีกฎหมายตามมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงรຌอยยีไสิบวันนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ละดํานินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงปนับตวันทีไกฎหมายดังกลาว฿ชຌบังคับ 

มาตรา ๎๓๒ ฿หຌศาลรัฐธรรมนูญละองค์กรอิสระดํานินการ฿หຌมีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๎ํ๙  ภาย฿นหนึไงปนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  หากดํานินการเมลຌวสรใจภาย฿น
ระยะวลาดังกลาว  ฿หຌตุลาการศาลรัฐธรรมนูญละผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระพຌนจากตําหนง 

฿นกรณีทีไตุลาการศาลรัฐธรรมนูญละผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระพຌนจากตําหนงตามวรรคหนึไง  
ระยะวลาหนึไงปตามวรรคหนึไง฿หຌนับตวันทีไตุลาการศาลรัฐธรรมนูญละผูຌดํารงตําหนง฿นองค์กรอิสระ 
ทีไตัๅงขึๅน฿หมขຌารับหนຌาทีไ  ละ฿หຌนําความ฿นวรรคหนึไงมา฿ชຌบังคับกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญละผูຌดํารงตําหนง
฿นองค์กรอิสระทีไเดຌรับการตงตัๅงขึๅน฿หมดຌวยดยอนุลม 

มาตรา ๎๓๓ นอกจากทีไบัญญัติเวຌป็นการฉพาะ฿นรัฐธรรมนูญนีๅ  ฿หຌคณะรัฐมนตรีสนอกฎหมาย
พืไอ฿หຌป็นเปตามมาตรา  ํ๙๒  มาตรา  ํ๙๔  ละมาตรา  ๎๐๔  วรรคสาม  ตอสภานิติบัญญัติหงชาติ
ภาย฿นหนึไงปนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ   

฿นระหวางทีไยังเมมีการปรับปรุงหรือกຌเขกฎหมาย฿หຌป็นเปตามมาตรา  ํ๙๒  มาตรา  ํ๙๔  

ละมาตรา  ๎๐๔  วรรคสาม  ฿หຌคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
ละคณะกรรมการอัยการ  ทีไมีอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ทําหนຌาทีไคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  ละคณะกรรมการอัยการตามมาตรา  ํ๙๒  มาตรา  ํ๙๔  
ละมาตรา  ๎๐๔  วรรคสาม  ลຌวตกรณี  เปพลางกอน 

฿นระหวางทีไยังเมมีการปรับปรุงหรือกຌเขกฎหมายพืไอ฿หຌป็นเปตามมาตรา  ๎๐๔  วรรคสีไ  
หຌามมิ฿หຌพนักงานอัยการดํารงตําหนงกรรมการ฿นรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอืไนของรัฐ฿นทํานองดียวกัน  
หรือดํารงตําหนง฿ด฿นหຌางหุຌนสวนบริษัทหรือกิจการอืไน฿ดทีไมีวัตถุประสงค์มุงหาผลกําเรหรือรายเดຌ 
มาบงปันกัน  หรือป็นทีไปรึกษาของผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  หรือดํารงตําหนงอืไน฿ด฿นลักษณะดียวกัน 

มาตรา ๎๓๔ ฿หຌคณะรัฐมนตรีดํานินการ฿หຌหนวยงานของรัฐทีไคณะรัฐมนตรีกําหนดดํานินการ
฿หຌจัดทํารางกฎหมายทีไจําป็นตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๒๎  ละมาตรา  ๒๏  ฿หຌลຌวสรใจละสนอตอ
สภานิติบัญญัติหงชาติภาย฿นสองรຌอยสีไสิบวันนับตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  ละ฿หຌสภานิติบัญญัติหงชาติ
พจิารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรางพระราชบัญญัตินัๅน 



หนຌา   ๙์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๐์   ก ราชกิจจานุบกษา   ๒   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไมีหนวยงานทีไกีไยวขຌองหลายหนวยงาน  ฿หຌคณะรัฐมนตรีกําหนดระยะวลาทีไตละหนวยงาน
ตຌองดํานินการ฿หຌลຌวสรใจตามความจําป็นของตละหนวยงาน  ตทัๅงนีๅมืไอรวมลຌวตຌองเมกินสองรຌอย 
สีไสิบวันตามวรรคหนึไง 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไงเมอาจดํานินการเดຌภาย฿นกําหนดวลาตามวรรคสอง  
฿หຌคณะรัฐมนตรีสัไง฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐนัๅนพຌนจากตําหนง 

มาตรา ๎๓๙ บรรดาประกาศ  คําสัไง  ละการกระทําของคณะรักษาความสงบหงชาติ 
หรือของหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติทีไ฿ชຌบังคับอยู฿นวันกอนวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ  หรือทีไจะ
ออก฿ชຌบังคับตอเปตามมาตรา  ๎๒๑  วรรคสอง  เมวาป็นประกาศ  คําสัไง  หรือการกระทําทีไมีผล฿ชຌบังคับ
฿นทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ฿หຌประกาศ  คําสัไง  การกระทํา  
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสัไง  หรือการกระทํานัๅน  ป็นประกาศ  คําสัไง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ
ทีไชอบดຌวยรัฐธรรมนูญนีๅละกฎหมาย  ละมีผล฿ชຌบังคับดยชอบดຌวยรัฐธรรมนูญนีๅตอเป  การยกลิก 
หรือกຌเขพิไมติมประกาศหรือคําสัไงดังกลาว  ฿หຌกระทําป็นพระราชบัญญัติ  วຌนตประกาศหรือคําสัไง 
ทีไมีลักษณะป็นการ฿ชຌอํานาจทางบริหาร  การยกลิกหรือกຌเขพิไมติม฿หຌกระทําดยคําสัไงนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  ลຌวตกรณี 

บรรดาการ฿ด โ  ทีไเดຌรับรองเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พทุธศักราช  ๎ ๑๑๓  
ซึไงกຌเขพิไมติมดยรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  กຌเขพิไมติม  
(ฉบับทีไ  ํ)  พุทธศักราช  ๎๑๑๔  ละรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  พุทธศักราช  ๎๑๑๓  
กຌเขพิไมติม  (ฉบับทีไ  ๎)  พุทธศักราช  ๎๑๑๙  วาป็นการชอบดຌวยรัฐธรรมนูญละกฎหมาย  รวมทัๅง 
การกระทําทีไกีไยวนืไองกับกรณีดังกลาว  ฿หຌถอืวาการนัๅนละการกระทํานัๅนชอบดຌวยรัฐธรรมนูญนีๅละกฎหมาย 

 

ผูຌรับสนองพระราชองการ 
พลอก  ประยุทธ์  จันทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

หมายก าหนดการ 
พระราชพิธีประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๑๒๐ 
 

 



 หนຌา   ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ํ๒   ข ราชกิจจานุบกษา ๏   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

 

หมายกําหนดการ 
พระราชพิธีประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 

พุทธศักราช  ๎๑๒์ 
 

 

นายกรัฐมนตรี  ฿นตําหนงบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง  รับพระราชองการ  หนือกลຌา ฯ   
สัไงวา  สมดใจพระจຌาอยูหัว  ทรงพระกรุณาปรดกลຌา ฯ  ฿หຌกําหนดการพระราชพิธีประกาศ฿ชຌ
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  พุทธศักราช  ๎๑๒์  ดังรายการตอเปนีๅ 

 

วันพฤหัสบดี  ทีไ  ๒  มษายน  จຌาพนักงานตรียมการพระราชพิธี  ทีไพระทีไนัไงอนันตสมาคม  
พระราชวังดุสิต  เวຌพรຌอม 

 

สมดใจพระจຌาอยูหัว  สดใจพระราชดํานินดยรถยนต์พระทีไนัไงจากพระทีไนัไงอัมพรสถาน  เปยัง
พระทีไนัไงอนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต   

วลา  ํ๑  นาฬิกา  สดใจออก  ณ  พระทีไนัไงอนันตสมาคม  ทรงยืนหนຌาพระราชอาสน์   
หนຌาพระทีไนัไงพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภาย฿ตຌนพปฎลมหาศวตฉัตร  วดลຌอมดຌวยครืไองประกอบ 
พระราชอิสริยยศ  มหาดลใกรัวกรับ  ชาวมานปิดพระวิสูตร  ชาวพนักงาน  ประคมกระทัไงตร  
มหระทึก  ทหารกองกียรติยศถวายความคารพ  วงดุ ริ ยางค์บรรลงพลงสรรสริญพระบารมี   
พระบรมวงศานุ วงศ์   องคมนตรี   คณะรัฐมนตรี   คณะทูต   สมาชิ กสภานิ ติ บัญญัติ ห งชาติ   
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลฎีกา  ประธานองค์กรอิสระ  ขຌาราชการฝຆายทหารละพลรือน  
ฝງาทูลละอองธุลีพระบาท  ตามตําหนงป็นมหาสมาคม   

มืไอสุดสียงประคมลຌว  ทรงพระกรุณาปรดกลຌา  ฯ  ฿หຌราชลขานุการ฿นพระองค์ 
สมดใจพระจຌาอยูหัว  ชิญรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  พุทธศักราช  ๎๑๒์  ทูลกลຌา ฯ  ถวาย
สมดใจพระจຌาอยูหัว  ทรงลงพระปรมาภิเธยลຌว  พระราชทานกนายกรัฐมนตรี  จຌาพนักงานอาลักษณ์  
กองอาลักษณ์ละครืไองราชอิสริยาภรณ์  สํานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประทับพระราชลัญจกรลຌวชิญเป
ประดิษฐานบนพานทองที ไสาบัวหนຌามหาสมาคม  ทรงพระกรุณาปรดกลຌา ฯ  ฿หຌอาลักษณ์   
กองอาลักษณ์ละครืไองราชอิสริยาภรณ์  สํานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  อานกระสพระราชปรารภ
ประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  พุทธศักราช  ๎๑๒์  จบลຌว  ชาวพนักงานประคมฆຌองชัย  
สังข์  ตร  ดุริยางค์  ทหารกองกียรติยศถวายความคารพ  วงดุริยางค์บรรลงพลงมหาฤกษ์  ทหารบก  
ทหารรือ  ทหารอากาศ  ยิงปืน฿หญฝຆายละ  ๎ํ  นัด  ละวัดทัไวราชอาณาจกัรยไําระฆังละกลอง   

ทีไ  ๙/๎๑๒์ 



 หนຌา   ๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ํ๒   ข ราชกิจจานุบกษา ๏   มษายน   ๎๑๒์ 
 

 

ครัๅนสุดสียงปืน฿หญ  มหาดลใกรัวกรับ  ชาวมานปิดพระวิสูตร  ชาวพนักงานประคมกระทัไงตร  
มหระทึก  วงดุริยางค์บรรลงพลงสรรสริญพระบารมี  สมดใจพระจຌาอยูหัว  สดใจพระราชดํานินกลับ 

 

การตงกาย  ตงครืไองบบตใมยศ  เวຌทุกข์  สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์  หรือสายสะพายสูงสุด   
 

สํานักพระราชวัง 
วันทีไ  ํ  มษายน  พุทธศักราช  ๎๑๒์ 



 

 

หนังสือ   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๑๒๐ 
 

 

 

คณะผูຌจัดท า นายนัฑ  ผาสุข  รองลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  ยຌมวงษ์  ผูຌอ านวยการส านักกฎหมาย 

 นายบุญสงค์  ลาค า ผูຌบังคับบัญชากลุมงานพัฒนากฎหมาย 

 นางพิมลพัชร์  อริยะฌานกุล นิติกรช านาญการพิศษ 

 นายอภิวัฒน์  สุดสาว นิติกรช านาญการ 

  นางสาวอวิการัตน์  นิยมเทย นิติกรช านาญการ 

 นางสาวจุฬารัตน์  วงษ์นຌอย จຌาพนักงานบันทึกขຌอมูลอาวุส 

 นางสาวนิตยา  นาคกษม จຌาพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง จຌาพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 

พิมพ์ครัๅงที่ ํ มษายน ๎๑๒์     
 

 

จ านวนหนຌา ๕๓  หนຌา 
จ านวนพิมพ์ ๐ุ์์์ ลม 

 

 

จัดท าดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย  ส านักกฎหมาย 

 ส านักงานลขาธิการวุฒิสภา 
 ปฏิบัติหนຌาทีไส านักงานลขาธิการสภานิติบัญญัติหงชาติ 
 ลขทีไ ๐๕๕ อาคารสุขประพฤติ ชัๅน ํ๏ 

 ถนนประชาชืไน ขตบางซืไอ กรุงทพฯ ํ์๔์์ 

 ทร. ์ ๎๔๏ํ ๕๏์๏ ู ๐ 

 

 

จัดพิมพ์ดย กลุมงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์ 
 ส านักงานลขาธิการวุฒิสภา 
  ปฏิบัติหนຌาทีไส านักงานลขาธิการสภานิติบัญญัติหงชาติ 
 ลขทีไ ๐ ถนนอูทอง฿น 

 ขตดุสิต  กรุงทพฯ  ํ์๏์์ 

 ทร. ์ ๎๎๐๐ ํ๓๐ํ ู ๎ 




