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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
------------------สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว ณ วันที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2540
เปนปท่ี 52 ในรัชกาลปจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาลเปนอดีตภาค 2450 พรรษา ปจจุบันสมัยจันทรคตินิยมพฤษภ
สมพัตสร อัสสยุชมาส ศุกลปกษ ทสมีดิถี สุริยคติกาล ตุลาคมมาส เอกาทสมสุรทิน โสรวารโดย
กาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยา
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวาโดยทีป่ ระเทศ
ไทยไดมรี ฐั ธรรมนูญ ประกาศใชเปนหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุขมาเปนเวลากวาหกสิบหาปแลว ในชวงระยะเวลาดังกลาว ไดมีการยกเลิกและแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหลายครัง้ แสดงวารัฐธรรมนูญยอมเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแหงกาลเวลา
และสภาวการณของบานเมือง รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดกฎเกณฑสาํ คัญทีก่ ระจางแจง ชัดเจน สามารถ
ใชเปนหลักในการปกครองประเทศและเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่นซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญได และโดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539
ไดบญ
ั ญัตใิ หมสี ภารางรัฐธรรมนูญขึน้ ประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภาจํานวนเกาสิบเกาคน
มีหนาทีจ่ ดั ทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทง้ั ฉบับเพือ่ เปนพืน้ ฐานสําคัญในการปฏิรปู การเมืองและไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราช
ทานกระแสพระราชดํารัสเพื่อเปนสิริมงคลแกการทํางาน ภายหลังจากนัน้ สภารางรัฐธรรมนูญไดจดั ทําราง
รัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริม และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมี

สวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐเพิม่ ขึน้ ตลอดทัง้ ปรับปรุงโครงสรางทางการ
เมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยไดคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ
และไดดาํ เนินการตามขัน้ ตอนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแก
ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 แลวทุก
ประการ
เมือ่ รัฐสภาไดพจิ ารณารางรัฐธรรมนูญทีส่ ภารางรัฐธรรมนูญจัดทําขึน้ อยางรอบคอบแลว ไดลงมติ
เห็นชอบใหนาํ รางรัฐธรรมนูญขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใช
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดําริวา สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมตั ิ
ตามมติของรัฐสภา
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอม ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับนีข้ น้ึ ไวใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งไดตราไว ณ วันที่
9 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ตัง้ แตวนั ประกาศนีเ้ ปนตนไป
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ
รักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย และนํามาซึ่งความผาสุก
สิริสวัสดิ์ พิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แกอาณาประชาราษฎรทัว่ สยามรัฐสีมา สมดั่ง
พระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการเทอญ
หมวด 1
บททั่วไป
-----มาตรา 1 ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึง่ อันเดียวจะแบงแยกมิได
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจ
นัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใ นความคุม ครองแหง
รัฐธรรมนูญนีเ้ สมอกัน

มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตนิ น้ั เปนอันใชบงั คับมิได
มาตรา 7 ในเมือ่ ไมมบี ทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแกกรณีใดใหวนิ จิ ฉัยกรณีนน้ั ไปตาม
ประเพณี การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมวด 2
พระมหากษัตริย
-----มาตรา 8 องคพระมหากษัตริยท รงดํารงอยูใ นฐานะอันเปนทีเ่ คารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได
มาตรา 9 พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา 10 พระมหากษัตริยท รงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา 11 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
มาตรา 12 พระมหากษัตริยทรงเลือก และทรงแตงตัง้ ผูท รงคุณวุฒเิ ปนประธานองคมนตรีคนหนึง่
และ องคมนตรีอน่ื อีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหา กษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาทีอ่ น่ื ตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 13 การเลือกและแตงตัง้ องคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง ใหเปนไปตาม
พระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตัง้ ประธานองคมนตรีหรือให
ประธานองคมนตรีพน จากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรีเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้ องคมนตรีอน่ื หรือให
องคมนตรีอน่ื พนจากตําแหนง

มาตรา 14 องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตัง้
ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาล
ปกครองกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมี
ตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาทีข่ อง
พรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ
มาตรา 15 กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอ
ไปนี้
"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ พระมหา กษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพือ่ ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษา
ไว และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
มาตรา 16 องคมนตรีพน จากตําแหนงเมือ่ ตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการใหพนจาก
ตําแหนง
มาตรา 17 การแตงตัง้ และการใหขาราชการในพระองค
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย

และสมุหราชองครักษพนจากตําแหนง

มาตรา 18 ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราช ภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตัง้ ผูใ ดผูห นึง่ เปนผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค และใหประธาน
รัฐสภาเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา 19 ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง ผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา
18 หรือในกรณีทพ่ี ระมหากษัตริยไ มสามารถทรงแตงตัง้ ผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค เพราะยังไมทรง
บรรลุนติ ภิ าวะ หรือเพราะเหตุอน่ื ใหคณะองคมนตรีเสนอชือ่ ผูใ ดผูห นึง่ ซึง่ สมควรดํารงตําแหนงผูส าํ เร็จ
ราชการแทนพระองคตอ รัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบ เมือ่ รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภา
ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตัง้ ผูน น้ั เปนผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึง่
ั ญัตไิ วในมาตรา 18 หรือมาตรา
มาตรา 20 ในระหวางทีไ่ มมผี สู าํ เร็จราชการแทนพระองคตามทีบ่ ญ

19 ใหประธานองคมนตรีเปนผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคเปนการชัว่ คราวไปพลางกอน
ในกรณีทผ่ี สู าํ เร็จราชการแทนพระองคซง่ึ ไดรบั การแตงตัง้ ตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทาํ หนาทีผ่ สู าํ เร็จราชการแทนพระองคเปนการชัว่ คราวไปพลาง
กอน
ในระหวางทีป่ ระธานองคมนตรีเปนผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึง่ หรือในระหวางที่
ประธานองคมนตรีทาํ หนาทีผ่ สู าํ เร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่
ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมไิ ดในกรณีเชนวานีใ้ หคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึง่ ขึน้ ทําหนาที่
ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
มาตรา 21 กอนเขารับหนาที่ ผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคซง่ึ ไดรบั การแตงตัง้ ตามมาตรา18 หรือ
มาตรา 19 ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระ
ปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนทั้งจะ
รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ตามมาตรานี้
มาตรา 22 ภายใตบงั คับมาตรา 23 การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวย
การสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467 เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโ ดยเฉพาะเมือ่ มีพระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียร
บาล แกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เพือ่ มีพระราชวินจิ ฉัย เมือ่ ทรงเห็น
ชอบและทรงลงพระปรมาภิไธย แลวใหประธานองคมนตรีดาํ เนินการแจงประธานรัฐสภาเพือ่ ใหประธาน
รัฐสภาแจงใหรฐั สภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา 23 ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง และเปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2476 แลวให
คณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและ
ใหประธานรัฐสภาอันเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธาน

รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง และเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาท
ไวตามวรรคหนึง่ ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูส บื ราชสันตติวงศตามมาตรา 22 ตอคณะรัฐมนตรีเพือ่
เสนอตอรัฐสภาเพือ่ รัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมือ่ รัฐสภาให
ความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผสู บื ราชสันตติวงศขน้ึ ทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
สืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการรับทราบตามวรรคหนึง่ หรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง
มาตรา 24 ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท หรือองคผสู บื ราชสันตติวงศ
ขึน้ ทรงราชยเปนพระมหากษัตริยต ามมาตรา 23 ใหประธานองคมนตรีเปนผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคไวตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 หรือระหวางเวลาทีป่ ระธานองคมนตรีเปนผูส าํ เร็จราชการแทน
พระองคตามมาตรา 20 วรรคหนึง่ ใหผสู าํ เร็จราชการแทนพระองคนน้ั ๆ แลวแตกรณี เปนผูส าํ เร็จราชการ
แทนพระองคตอ ไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผสู บื ราชสันตติวงศ
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
ในกรณีทผ่ี สู าํ เร็จราชการแทนพระองคซง่ึ ไดรบั การแตงตัง้ ไว และเปนผูส าํ เร็จราชการแทน
พระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทาํ หนาทีผ่ สู าํ เร็จราชการ
แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน
ในกรณีทป่ี ระธานองคมนตรีเปนผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึง่ หรือทําหนาทีผ่ สู าํ เร็จ
ราชการแทนพระองคเปนการชัว่ คราวตามวรรคสอง ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 20 วรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา 25 ในกรณีทค่ี ณะองคมนตรีจะตองปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 วรรคสอง
หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา 20 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง หรือมาตรา 24 วรรค
สอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะองคมนตรี
ทีเ่ หลือออยูเ ลือกองคมนตรีคนหนึง่ เพือ่ ทําหนาทีป่ ระธานองคมนตรี หรือปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา 20 วรรค
หนึง่ หรือวรรคสองหรือตามมาตรา 24 วรรคสาม แลวแตกรณี

หมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
---------------มาตรา 26 การใชอาํ นาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคําวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอืน่ ของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปก ษตอ รัฐธรรมนูญ หรือไมขดั ตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนีเ้ พือ่ ใชสทิ ธิทางศาลหรือยกขึน้ เปนขอตอสูค ดีในศาลได
มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายเฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ าํ หนดไว และเทาที่จําเปน
เทานัน้ และ จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึง่ หรือแกบคุ คลใดบุคคลหนึง่ เปนการเจาะจง ทัง้ ตองระบุบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญทีใ่ หอาํ นาจ
ในการตรากฎหมายนัน้ ดวย
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ และวรรคสอง ใหนํามาใชบังคับกับกฎ หรือขอบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่ งถิน่ กําเนิดเชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชือ่ ทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ และเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถอื เปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 31 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได
แตการลงโทษประหารชีวติ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ไมถอื วาเปนการลงโทษดวยวิธกี ารโหดรายหรือ
ไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึง่
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
มาตรา 32 บุคคลจะไมตอ งรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่
กระทํานัน้ บัญญัตเิ ปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนด
ไวในกฎหมายที่ใชอยูใน เวลาที่กระทําความผิดมิได
มาตรา 33 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอ นวาผูต อ งหาหรือจําเลยไมมคี วามผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบตั ติ อ บุคคลนัน้ เสมือน
เปนผูกระทําความผิดมิได
มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูส ว นตัวยอมไดรบั
ความคุม ครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการ
ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูส ว นตัวจะกระทํา
มิได เวนแตกรณีทเ่ี ปนประโยชนตอ สาธารณชน
มาตรา 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขการเขาไป
ในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค รอบครองหรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณา
จักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย

เฉพาะเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพือ่
สวัสดิภาพ ของผูเ ยาว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทย
เขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได
มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทัง้ การกระทําดวยประการ
อื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายเฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ หรือเพือ่ รักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 38 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบรู ณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชือ่ ถือของตน
เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึง่ บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ
อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอนั ควรมีควรไดเพราะเหตุทถ่ี อื ศาสนา นิกายของศาสนาลัทธินิยม
ในทางศาสนา หรือปฏิบตั ติ ามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชือ่ ถือแตกตางจากบุคคลอืน่
มาตรา 39 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเปนอยูส ว นตัวของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่
ปองกันหรือระงับความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสัง่ ปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวทิ ยุโทรทัศนเพือ่ ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา
นี้ จะกระทํามิได
การใหนําขาว หรือบทความไปใหเจาหนาทีต่ รวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพวิทยุ
กระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการ
สงครามหรือการรบ แตทง้ั นีจ้ ะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายซึง่ ไดตราขึน้ ตาม
ความในวรรคสอง
เจาของกิจการหนังสือพิมพ หรือสือ่ มวลชนอืน่ ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ
การใหเงิน หรือทรัพยสนิ อยางอืน่ อุดหนุนหนังสือพิมพ หรือสือ่ มวลชนอืน่ ของเอกชนรัฐจะ
กระทํามิได
มาตรา 40 คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
ใหมอี งคกรของรัฐทีเ่ ปนอิสระทําหนาทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับ
ทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรมความมัน่ คงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
มาตรา 41 พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาว และแสดงความคิดเห็นภายใตขอ จํากัดตามรัฐธรรมนูญ
โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนัน้ แตตอ ง
ไมขดั ตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงาน หรือลูกจางของเอกชนตามวรรค
หนึง่
มาตรา 42 บุคคลยอมเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับ
ความคุม ครอง ทั้งนี้ เทาทีไ่ มขดั ตอหนาทีข่ องพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชน ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความ
คุม ครอง ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

มาตรา 44 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือในระหวางเวลาทีม่ ี
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพสหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูค ณะอืน่
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เฉพาะเพือ่ คุม ครองประโยชนสว นรวมของประชาชนเพือ่ รักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษ หรือฟน ฟูจารีต
ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ และของชาติและมีสว นรวมในการจัด
การ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 47 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้ เปนพรรคการเมืองเพือ่ สรางเจตนารมณทาง
การเมืองของประชาชนและเพือ่ ดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนน้ั ตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนทีก่ าํ หนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ซึง่ เห็นวามติหรือขอบังคับในเรือ่ งใดของพรรคการเมืองทีต่ นเปนสมาชิกอยูน น้ั จะขัดตอสถานะและการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีห้ รือขัดหรือแยงกับหลักการพืน้ ฐานแหงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสทิ ธิรอ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัย
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพืน้ ฐานแหง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนัน้ เปนอัน
ยกเลิกไป

มาตรา 48 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิ และการจํากัด
สิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครองสิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 49 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หง
กฎหมายเฉพาะเพือ่ การอันเปนสาธารณูปโภคการอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการ
อุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ และตองชดใชคา ทดแทนทีเ่ ปนธรรม
ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนผูท รงสิทธิบรรดาทีไ่ ดรบั ความเสียหายในการเวนคืนนัน้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึง่ ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนดระยะเวลาการ
เขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนให
เจาของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใช
ไปใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เฉพาะเพือ่ ประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุม ครองประชาชนใน
ดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การ
ประกอบอาชีพ การคุม ครองผูบ ริโภค การผังเมืองการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพือ่ ปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
มาตรา 51 การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือ
ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก

มาตรา 52 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไร
มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได
การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอ
เหตุการณ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 53 เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไมเปนธรรม
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 55 บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชนในการบํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม ครองสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพือ่ ใหดาํ รงชีพอยูไ ดอยางปกติและตอเนือ่ ง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตนยอมไดรบั ความคุม ครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิง่ แวดลอม
จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการ
ศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการสวนทองถิน่ หรือ
องคกรอืน่ ของรัฐ เพือ่ ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ยอมไดรบั
ความคุม ครอง

มาตรา 57 สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ตองบัญญัตใิ หมอี งคการอิสระ ซึง่ ประกอบดวยตัวแทนผูบ ริโภคทําหนาที่
ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพือ่
คุม ครองผูบ ริโภค
มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะ ในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่
เวนแตการเปดเผยขอมูลนัน้ จะกระทบ
ตอความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรบั ความคุม ครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชีแ้ จง และเหตุผล จากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ทีเ่ กีย่ วกับตนหรือ
ชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิด
เห็นของประชาชนทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ ในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 61 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอัน
สมควร ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 62 สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการสวน
ทองถิน่ หรือองคกรอืน่ ของรัฐ ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลใหรบั ผิดเนือ่ งจากการกระทํา หรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนัน้ ยอมไดรบั ความคุม ครอง ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 63 บุคคลจะใชสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการ
ปกครองประเทศโดย วิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนีม้ ไิ ด
ในกรณีทบ่ี คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึง่ ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมี
สิทธิเสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให

เลิกการกระทําดังกลาว แตทง้ั นี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูก ระทําการดังกลาว
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การใหพรรคการเมืองใด เลิกกระทําการตามวรรคสองศาล
รัฐธรรมนูญอาจสัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกลาวได
มาตรา 64 บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงาน หรือลูกจางขององคการของรัฐยอมมีสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป
เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจรรยาบรรณ
มาตรา 65 บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไป เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้
หมวด 4
หนาทีข่ องชนชาวไทย
-----มาตรา 66 บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 67 บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา 68 บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได ยอมเสียสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การแจงเหตุทท่ี าํ ใหไมอาจไปเลือกตัง้ และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเปนไปตาม
ทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 69 บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการรับการ
ศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

มาตรา 70 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิน่ และเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ มีหนาทีด่ าํ เนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษา ประโยชนสว นรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน
ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึง่ ตอง
วางตนเปนกลางทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรค
สอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว
ชีแ้ จงแสดงเหตุผล และขอใหดาํ เนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ หรือวรรคสองได
หมวด 5
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ
---------------มาตรา 71 รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และบูรณภาพแหงอาณาเขต
มาตรา 72 รัฐตองจัดใหมกี าํ ลังทหารไวเพือ่ พิทกั ษรกั ษาเอกราชความมัน่ คงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รง
เปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา 73 รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นสงเสริมความเขาใจ
อันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนา
มาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรา 74 รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยาง
เสมอภาค
มาตรา 75 รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบ
งานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและ
เทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการเลือกตัง้ ผู
ตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมศาล

ปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทัง้ การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ
มาตรา 77 รัฐตองจัดใหมแี ผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอืน่ ของรัฐ เพือ่ ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทอ งถิน่ พึง่ ตนเอง และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเองพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศใน
ทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทัง้ พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพรอมใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนัน้
มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการ
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
มาตรา 80 รัฐตองคุม ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิง และชาย
เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน
รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึง่ ตนเองได
มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู
คูค ณ
ุ ธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลป
วิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

มาตรา 82 รัฐจะตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุข ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
มาตรา 83 รัฐตองดําเนินการใหมกี ารกระจายรายไดอยางเปนธรรม
มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้าํ เพือ่
เกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทัว่ ถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคา
เกษตรใหไดรบั ผล ตอบแทนสูงสุด รวมทัง้ สงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพือ่ วางแผนการเกษตรและ
รักษาผลประโยชนรว มกันของเกษตรกร
มาตรา 85 รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุม ครองระบบสหกรณ
มาตรา 86 รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุม ครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็ก
และแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทัง้ คาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม
มาตรา 87 รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม คุม ครองผูบ ริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทัง้
ยกเลิกและละเวน การตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทาง
เศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมคี วามจําเปนเพือ่ ประโยชนในการรักษา
ความมัน่ คงของรัฐ รักษาผลประโยชนสว นรวม หรือการจัดใหมกี ารสาธารณูปโภค
มาตรา 88 บทบัญญัตใิ นหมวดนีม้ ไี วเพือ่ เปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย และการกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 211 คณะรัฐมนตรีทจ่ี ะเขาบริหารราชการแผนดิน ตอง
ชีแ้ จงตอรัฐสภาใหชดั แจงวาจะดําเนินการใดเพือ่ บริหารราชการแผนดิน ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและ
อุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึง่ ครัง้
มาตรา 89 เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองใหสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6
รัฐสภา
-----สวนที่ 1
บททั่วไป
---มาตรา 90 รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 91 ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิ ภาเปนรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานสภาผูแ ทนราษฎรไมอยูห รือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอาํ นาจหนาทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนีแ้ ละดําเนินกิจการของรัฐสภาใน
กรณี ประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่
รองประธานรัฐสภามีอาํ นาจหนาทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ และตามที่ประธานรัฐสภา
มอบหมาย
มาตรา 92 รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ จะตราขึน้ เปน
กฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
มาตรา 93 รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
พระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ จากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได

มาตรา 94 รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมือ่ พนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา
รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ใหม ถารัฐสภามี
มติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนาํ รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา
ภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนาํ พระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว
มาตรา 95 บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได
มาตรา 96 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา 118 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)
หรือ (12) หรือมาตรา 133 (3) (4) (5) (6) (7) (9) หรือ (10) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับ
คํารองสงคํารองนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา
ทีไ่ ดรบั คํารองตามวรรคหนึง่
มาตรา 97 การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุด
ลง ยอมไมกระทบ กระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก รวมทัง้ การไดรบั เงิน
ประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอืน่ กอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนทีป่ ระธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แลวแต กรณีเวนแตในกรณีทอ่ี อกจาก
ตําแหนง เพราะเหตุทผ่ี นู น้ั ไดรบั เลือกตัง้ มาโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหคนื เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทน
อยางอืน่ ทีผ่ นู น้ั ไดรบั มาเนือ่ งจากการดํารงตําแหนงดังกลาว

สวนที่ 2
สภาผูแ ทนราษฎร
-----มาตรา 98 สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ตามมาตรา 99 จํานวนหนึง่ รอยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ ตาม มาตรา 102 จํานวนสีร่ อ ยคน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรขึน้ แทนตําแหนงทีว่ า ง ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่
มีอยู
มาตรา 99 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ ทีพ่ รรคการเมืองจัดทําขึน้ โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใด
บัญชีรายชือ่ หนึง่ เพียงบัญชีเดียว และใหถอื เขตประเทศเปนเขตเลือกตัง้
บัญชีรายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ ตามวรรคหนึง่ ใหพรรคการเมืองจัดทําขึน้ พรรคการเมืองละหนึง่
บัญชีไมเกินบัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง กอนวันเปดสมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
รายชือ่ ของบุคคลในบัญชีรายชือ่ ตามวรรคหนึง่ จะตอง
(1) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม
(2) ไมซาํ้ กับรายชือ่ ในบัญชีทพ่ี รรคการเมืองอืน่ จัดทําขึน้ และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับ
เลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ ตามมาตรา 102 และ
(3) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข
มาตรา 100 บัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละหาของจํานวน
คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับเลือกตั้ง และมิใหนําคะแนนเสียงดังกลาว
มารวมคํานวณเพือ่ หาสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามวรรคสอง
วิธคี าํ นวณสัดสวนคะแนนเสียงทีบ่ ญ
ั ชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองแตละพรรคไดรบั อันจะถือวา
บุคคลซึง่ มีรายชือ่ อยูใ นบัญชีของพรรคการเมืองนัน้ ไดรบั เลือกตัง้ ตามสัดสวนทีค่ าํ นวณได ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ใหถอื วาผูส มัครรับเลือกตัง้ ซึง่ มีรายชือ่ อยูใ นบัญชีรายชือ่ ของแตละพรรคการเมืองไดรบั เลือกตัง้
เรียงตามลําดับจากหมายเลขตนบัญชี ลงไปตามจํานวนสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณได

สําหรับบัญชีรายชือ่ นัน้
มาตรา 101 ภายใตบงั คับมาตรา 119 (1) ในกรณีทม่ี เี หตุใดๆ ทําใหในระหวางอายุของสภาผูแทน
ราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา 102 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละหนึ่งคน
การคํานวณเกณฑจาํ นวนราษฎรตอสมาชิกหนึง่ คน ใหคาํ นวณจากจํานวนราษฎรทัง้ ประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรสีร่ อ ยคน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมี ใหนาํ จํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึง่ คนที่
คํานวณไดตามวรรคสองมาเฉลีย่ จํานวนราษฎรในจังหวัดนัน้ จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวน
ราษฎรตอสมาชิกหนึง่ คนตามวรรคสอง ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใด
มีราษฎรเกินเกณฑจาํ นวนราษฎรตอสมาชิกหนึง่ คน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตามวรรคสามแลว ถาจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรยังไมครบสี่รอยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสามมากที่สุด ให
จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการ
ดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสาม ในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สี่รอยคน
มาตรา 103 จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินหนึ่งคน ใหถอื เขตจังหวัด
เปนเขตเลือกตัง้ และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตจังหวัดออก
เปนเขตเลือกตัง้ มีจํานวนเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดใหแตละเขตเลือกตัง้ มีจาํ นวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน
จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตัง้ มากกวาหนึง่ เขต ตองแบงพืน้ ทีข่ องเขตเลือกตัง้ แตละเขตใหตดิ ตอ
กัน และตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน
มาตรา 104 ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกบัญชีรายชื่อ
ผูส มัครรับเลือกตัง้ ทีพ่ รรคการเมืองจัดทําขึน้ เพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับ
เลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ ไดหนึง่ คน

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งซึ่งวางลงตามมาตรา 119 (2) ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน
การเลือกตัง้ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในแตละเขตเลือกตัง้ ใหดาํ เนินการนับคะแนนทุกหนวยเลือกตัง้ รวมกัน และประกาศผลการ
นับคะแนนโดยเปดเผย ทั้งนี้ ณ สถานทีแ่ หงใดแหงหนึง่ แตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตัง้ นัน้ ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด เวนแตเปนกรณีทม่ี คี วามจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะ
กําหนดเปนอยางอืน่ ก็ได ทั้งนี้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
การนับคะแนน และการประกาศคะแนนที่บัญชีรายชื่อแตละบัญชีไดรับในแตละเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา 103 ใหนาํ บทบัญญัตวิ รรคสีม่ าใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 105 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอย
กวาหาป
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน นับถึงวันเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 103 ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชอ่ื อยูใ น
ทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งหรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ
มาตรา 106 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ
(1) วิกลจริต หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
(2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 107 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง

(3) สําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา
(4) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ แตเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
(5) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนีด้ ว ยคือ
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
หนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบ ริหารทองถิน่ ในจังหวัดนัน้
(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอ ยกวา
สองปการศึกษา
(จ) เคยรับราชการ หรือเคยมีชอ่ื อยูใ นทะเบียนบานในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้ เปนเวลาติดตอ
กันไมนอยกวาสองป
มาตรา 108 พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ใดจะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตัง้ นัน้
มาตรา 109 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ
(2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหาม มิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา106 (1)
(2) หรือ (4)
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่าํ รวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
(8) เปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง

(9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(10) เปนสมาชิกวุฒิสภา
(11) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถิ่น หรือเปนเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ
(12) เปนกรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(13) อยูใ นระหวางตองหามมิใหดาํ รงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 295
(14) เคยถูกวุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาป
นับแต วันทีว่ ฒ
ุ สิ ภามีมติจนถึงวันเลือกตัง้
มาตรา 110 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
(1) ไมดาํ รงตําแหนงหรือหนาทีใ่ ดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบ ริหารทองถิน่ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้ นอกจากขาราชการการ
เมืองอืน่ ซึง่ มิใชรฐั มนตรี
(2) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูส ญ
ั ญา
กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุน
สวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(3) ไมรบั เงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษ
นอกเหนือไปจากทีห่ นวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงาน
ตามปกติ
บทบัญญัตมิ าตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา หรือ
กรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ในฐานะเปนผูท รงคุณวุฒติ ามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย หรือกรรมการทีไ่ ดรบั
แตงตัง้ ในการบริหารราชการแผนดิน ในกรณีทด่ี าํ รงตําแหนงขาราชการการเมืองอืน่ ซึง่ มิใชรฐั มนตรี
มาตรา 111 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขาไปกาวกาย หรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตัง้ ยาย โอน เลือ่ นตําแหนง และเลือ่ นขัน้ เงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง

มาตรา 112 ภายใตบงั คับบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
มาตรา 113 เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหรฐั สนับสนุนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) จัดที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ
(2) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
(3) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
(4) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกพรรคการเมือง
(5) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
การดําเนินการตาม (1) (4) และ (5) โดยผูส มัครรับเลือกตัง้ พรรคการเมือง หรือบุคคลอืน่ นอกจาก
รัฐ จะกระทํามิได
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารดําเนินการตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียม
กัน
มาตรา 114 อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา 115 เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึง่ ตองกําหนดวันเลือกตัง้
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตัง้ นัน้ ตองกําหนดเปนวัน
เดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
มาตรา 116 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร เพือ่ ใหมกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
การยุบสภาผูแ ทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตัง้ นัน้ ตองกําหนดเปนวันเดียวกัน
ทัว่ ราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
มาตรา 117 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง

มาตรา 118 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา 107
(5) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ (14)
(6) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111
(7) ไดรบั แตงตัง้ เปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
(8) ลาออกจากพรรคการเมืองทีต่ นเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองทีต่ นเปนสมาชิกมีมติดว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของทีป่ ระชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ นับแตวนั ทีล่ าออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เวนแต
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูน น้ั ไดอทุ ธรณตอ ศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีพ่ รรคการเมือง
มีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา มติดังกลาว
มิไดมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
แตถา ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบ วันนับแตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
(9) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการ
เมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ ไดภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(10) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัย
ใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 96 ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ นับแตวนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภามีมติ
หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัย แลวแตกรณี
(11) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(12) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม (7) ใหมีผลในวันถัดจากวันที่ครบ
สามสิบวันนับแตวนั ทีม่ พี ระบรมราชโองการแตงตัง้

มาตรา 119 เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง เพราะเหตุอน่ื ใดนอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาผูแ ทนราษฎรหรือเมือ่ มีการยุบสภาผูแ ทนราษฎร ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการ
เมืองใดจัดทําขึน้ ตามมาตรา 99 ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน
นับแตวนั ทีต่ าํ แหนงนัน้ วางลงใหผมู ชี อ่ื อยูใ นบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้ ในลําดับถัดไป เลือ่ นขึน้ มา
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน
(2) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ ตามมาตรา 102 ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงนัน้ วาง เวนแตอายุของสภาผูแ ทนราษฎรจะเหลือไมถงึ หนึง่ รอยแปดสิบวัน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (1) ใหเริม่ ตัง้ แตวนั ถัดจากวันทีผ่ เู ขามา
แทนนั้นไดรับการประกาศชื่อ สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (2) ใหเริม่
ตัง้ แตวนั เลือกตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาอายุของสภาผูแ ทนราษฎรทีเ่ หลืออยู
มาตรา 120 ภายหลังทีค่ ณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูเ ปนหัวหนาพรรคการเมือง ในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตน
มิไดดาํ รงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหา ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรใน
ขณะแตงตั้งเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ให
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูเ ปนหัวหนาพรรคการเมือง ซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรในพรรคการเมืองทีส่ มาชิกในสังกัดของพรรคนัน้ มิไดดาํ รงตําแหนงรัฐมนตรีเปนผูน าํ ฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากันใหใชวิธีจับสลาก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนง เมือ่ ขาดคุณสมบัตดิ งั กลาวในวรรคหนึง่
หรือวรรคสอง และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 152 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้พระมหากษัตริย
จะไดทรงแตงตัง้ ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่ า ง

สวนที่ 3
วุฒิสภา
-----มาตรา 121 วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ขึน้ แทนตําแหนงทีว่ า ง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู
มาตรา 122 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตัง้
การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละจังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณตามวิธีที่บัญญัติไวใน
มาตรา 102 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสีโ่ ดยอนุโลม
มาตรา 123 ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือก
ตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ ไดหนึง่ คน
การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุด
เรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดในจังหวัดนั้น เปนผูไ ดรบั เลือกตัง้ เปนสมาชิก
วุฒิสภา
มาตรา 124 ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 105 และมาตรา 106 มาใชบังคับกับคุณสมบัติ และลักษณะ
ตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวยโดยอนุโลม
มาตรา 125 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) สําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(4) มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 107 (5)
มาตรา 126 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภา
(1) เปนสมาชิกหรือผูด าํ รงตําแหนงอืน่ ของพรรคการเมือง
(2) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(3) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒสิ ภา ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีใ้ นอายุของวุฒสิ ภาคราว
กอนการสมัครรับเลือกตัง้
(4) เปนบุคคลตองหาม มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) (11) (12) (13) หรือ (14)
มาตรา 127 สมาชิกวุฒสิ ภาจะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอืน่ มิได
บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งปเวนแต
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 133 (1) จะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอืน่ มิได
มาตรา 128 ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 110 และมาตรา 111 มาใชบังคับกับการกระทําอันตองหามของ
สมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม
มาตรา 129 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภา ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา
เพือ่ ประโยชนในการแนะนําผูส มัครรับเลือกตัง้ โดยเทาเทียมกันใหรฐั ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง
(2) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตัง้
(3) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพือ่ แนะนํา
ผูส มัครรับเลือกตัง้
(4) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
การแนะนําผูส มัครรับเลือกตัง้ โดยผูส มัครรับเลือกตัง้ เอง หรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่มี
บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
เทานัน้
มาตรา 130 อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา 131 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมกี าร
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่
อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตัง้ ตองกําหนดเปนวันเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 168 ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุ
ของวุฒสิ ภาสิน้ สุดลงตามวรรคหนึง่ ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับ
หนาที่
มาตรา 132 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
มาตรา 133 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมือ่
(1) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒสิ ภา
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา 125
(5) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 126
(6) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 127
(7) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 128
(8) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัย
ใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 96 ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยแลวแตกรณี
(9) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม ทีม่ กี าํ หนดเวลาไมนอ ย
กวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรบั อนุญาตจากประธานวุฒสิ ภา
(10) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา 134 เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
วุฒิสภา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวัน นับแตวนั ทีต่ าํ แหนงนัน้ วางลง เวนแต
อายุของวุฒิสภาจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู

มาตรา 135 ในการพิจารณาเลือก แตงตัง้ ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารง
ตําแหนงใด ตามมาตรา 138 มาตรา 143 มาตรา 196 มาตรา 199 มาตรา 257 มาตรา 261มาตรา 274 (3)
มาตรา 277 มาตรา 278 มาตรา 279 (3) มาตรา 297 มาตรา 302 และมาตรา 312ใหวฒ
ุ สิ ภาแตงตัง้ คณะ
กรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาทีต่ รวจสอบประวัติ และความประพฤติของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดาํ รงตําแหนงนัน้ รวมทัง้ รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒสิ ภา
เพือ่ ประกอบการพิจารณาตอไป
การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
การประชุมวุฒสิ ภา
สวนที่ 4
คณะกรรมการการเลือกตัง้
------มาตรา 136 คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอืน่
อีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมือง
และมีความซื่อสัตย สุจริตเปนทีป่ ระจักษ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการตามวรรคหนึง่
มาตรา 137 กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อ
(3) สําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 106 หรือมาตรา 109 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ(14)
(5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาขาราชการการเมืองสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบ ริหารทองถิน่
(6) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิก หรือผูด าํ รงตําแหนงอืน่ ของพรรคการเมืองในระยะหาปกอ นดํารง
ตําแหนง
(7) ไมเปนผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

มาตรา 138 การสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้งใหดําเนินการ
ดังนี้
(1) ใหมคี ณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ จํานวนสิบคน ซึ่งประกอบดวยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหง
ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชกสภาผูแทนราษฎร
พรรคละหนึง่ คน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ทําหนาทีพ่ จิ ารณาสรรหาผูม คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 137
ซึง่ สมควรเปนกรรมการการเลือกตัง้ จํานวนหาคน เสนอตอประธานวุฒสิ ภา โดยตองเสนอพรอมความ
ยินยอมของผูไ ดรบั การเสนอชือ่ นัน้ มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการสรรหาทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
(2) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาคน
เสนอตอประธานวุฒสิ ภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไ ดรบั การเสนอชือ่ นัน้
(3) การเสนอชือ่ ตาม (1) และ (2) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมีการ
เลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสรรหาตาม (1) ไมอาจเสนอชื่อไดภายในเวลา
ทีก่ าํ หนดหรือไมอาจเสนอชือ่ ไดครบจํานวนภายในเวลาทีก่ าํ หนด ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอ
ชือ่ แทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวัน นับแตวนั ทีค่ รบกําหนดตองเสนอชือ่ ตาม(1)
(4) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพือ่ มีมติเลือกผูไ ดรบั การเสนอชือ่ ตาม (1) (2)และ (3)
ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหหาคนแรกซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไ ดรบั เลือกเปนกรรมการการเลือกตัง้ แตถา
จํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบหาคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิ
สภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงลงไปตามลําดับจนครบหาคน เปนผูไ ดรบั เลือกใหเปนกรรมการการเลือกตัง้ ในครั้งนี้ถามีผูได
คะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใด
เปนผูไ ดรบั เลือก
(5) ใหผไู ดรบั เลือกตาม (4) ประชุมและเลือกกันเอง ใหคนหนึง่ เปนประธานกรรมการการเลือกตัง้
และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบและใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
มาตรา 139 กรรมการการเลือกตัง้ ตอง
(1) ไมเปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํา
(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิน่
(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการทีด่ าํ เนินธุรกิจโดยมุง หาผลกําไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรบั ความยินยอมของผูน น้ั ผูไ ดรบั เลือก
จะเริม่ ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดตอ เมือ่ ผูน น้ั ไดลาออกจากตําแหนงตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงใหเปนทีเ่ ชือ่ ไดวา
ตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถา
ผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปน
กรรมการการเลือกตัง้ และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 138 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 140 กรรมการการเลือกตัง้ มีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนบั แตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รง
แตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
กรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ พนจากตําแหนงตามวาระ ตองอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป
จนกวากรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ ไดรบั แตงตัง้ ใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา 141 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการการเลือกตัง้ พนจากตําแหนงเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 137 หรือมาตรา 139
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือ ความผิดลหุโทษ
(5) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
เมือ่ มีกรณีตามวรรคหนึง่ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา 142 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสทิ ธิเขาชือ่ รองขอตอ
ประธานรัฐสภาวากรรมการ การเลือกตัง้ คนใดคนหนึง่ ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา
137 หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 139 และใหประธานรัฐสภาสงคํารองนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ วินจิ ฉัยวากรรมการการเลือกตัง้ ผูน น้ั พนจากตําแหนงหรือไม
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและ
ประธานกรรมการการเลือกตัง้
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 97 มาใชบังคับ กับการพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกตัง้ ดวยโดย
อนุโลม
มาตรา 143 ในกรณีทก่ี รรมการการเลือกตัง้ พนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันทัง้ หมด ใหดาํ เนิน
การตามมาตรา 138 ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวนั ทีม่ กี ารพนจากตําแหนง

ในกรณีทก่ี รรมการการเลือกตัง้ พนจากตําแหนงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหนาํ
มาตรา 138 มาใชบังคับกับการสรรหา และการเลือกกรรมการการเลือกตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า งนัน้ โดย
อนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชือ่ ผูส มควรเปนกรรมการการเลือกตัง้ ตอประธานวุฒสิ ภา เปนจํานวนสองเทา
ของผูซึ่งพนจากตําแหนง และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวนั ทีม่ กี ารพนจากตําแหนง และใหผูไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 144 คณะกรรมการการเลือกตัง้ เปนผูค วบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น รวมทัง้ การออกเสียง
ประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบ ริหารทองถิน่ และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา 145 คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลาย อันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค
สอง
(2) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐปฏิบตั กิ ารทัง้ หลายอันจําเปนตามกฎหมายตามมาตรา 144
วรรคสอง
(3) สืบสวนสอบสวนเพือ่ หาขอเท็จจริง และวินจิ ฉัยชีข้ าดปญหาหรือขอโตแยงทีเ่ กิดขึน้ ตาม
กฎหมายตามมาตรา 144 วรรคสอง
(4) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตัง้ ใดหนวยเลือกตัง้ หนึง่
หรือทุกหนวยเลือกตัง้ เมือ่ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา การเลือกตัง้ หรือการออกเสียงประชามติในหนวย
เลือกตัง้ นัน้ ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
(5) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
(6) ดําเนินการอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอาํ นาจเรียกเอกสาร หรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของ
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ ดําเนินการเพือ่ ประโยชนแหงการ
ปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินจิ ฉัยชีข้ าด
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอาํ นาจแตงตัง้ บุคคล คณะบุคคล หรือผูแ ทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติ

หนาที่ตามที่มอบหมาย
มาตรา 146 ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่สั่งการตามมาตรา 145
มาตรา 147 คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตองดําเนินการสืบสวนสอบสวน เพือ่ หาขอเท็จจริงโดย
พลันเมือ่ มีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูส มัครรับเลือกตัง้ หรือพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตัง้ ใดเขตเลือกตัง้ หนึง่ คัดคานวาการเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ เปนไปโดยไมถกู ตอง หรือไมชอบดวย
กฎหมาย
(2) ปรากฏหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา กอนไดรบั เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิน่ ผูใดไดกระทําการใด ๆ โดยไมสจุ ริตเพือ่ ใหตนเองไดรบั เลือกตัง้
หรือไดรบั เลือกตัง้ มาโดยไมสจุ ริตโดยผลของการทีบ่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อัน
เปนการฝาฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบ ริหารทองถิน่
(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา การออกเสียงประชามติ มิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย
เมือ่ ดําเนินการตามวรรคหนึง่ เสร็จแลว คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตองพิจารณาวินจิ ฉัยสัง่ การโดย
พลัน
มาตรา 148 ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติมีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุมขังหรือหมายเรียกตัว
กรรมการการเลือกตั้งไปทําการสอบสวน เวนแตในกรณีทไ่ี ดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตัง้
หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการ
เลือกตั้งในกรณีอื่นใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวนและประธานกรรมการการเลือก
ตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได

สวนที่ 5
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง
---------------มาตรา 149 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยและ
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตวสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
มาตรา 150 กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนในที่
ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตวสุจริตเพื่อ
ประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทัง้ จะรักษาไวและปฏิบตั ติ ามซึง่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ"
มาตรา 151 สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธาน
คนหนึง่ หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
มาตรา 152 ประธาน และรองประธานสภาผูแทนราษฎร ดํารงตําแหนงจนสิน้ อายุของสภาหรือ
มีการยุบสภา
ประธาน และรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธาน และรอง
ประธานวุฒิสภาใหม
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒสิ ภายอมพนจาก
ตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองแลวแตกรณี เมือ่
(1) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(2) ลาออกจากตําแหนง
(3) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอืน่
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
มาตรา 153 ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา มีอาํ นาจหนาทีด่ าํ เนินกิจการของ
สภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่
แทนประธานเมื่อประธาน ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทนตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติ
หนาที่

มาตรา 154 เมือ่ ประธานและรองประธานสภาผูแ ทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒสิ ภา
ไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตัง้ กันขึน้ เองเปนประธานในคราวประชุมนัน้
มาตรา 155 การประชุมสภาผูแ ทนราษฎรและการประชุมวุฒสิ ภา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการ
พิจารณาระเบียบวาระ กระทูถ ามตามมาตรา 183 และมาตรา 184 สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนด
เรือ่ งองคประชุมในขอบังคับเปนอยางอืน่ ก็ได
ั ญัตไิ ว
มาตรา 156 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตทม่ี บี ญ
เปนอยางอืน่ ในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประธานอาจเขาไปตรวจสอบได
เวนแต กรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการ
ลับ เวนแตทม่ี บี ญ
ั ญัตไิ วเปนอยางอืน่ ในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติ
ของพรรคการเมืองหรืออาณัตอิ น่ื ใด
มาตรา 157 ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ทีป่ ระชุมวุฒสิ ภาหรือทีป่ ระชุมรวมกันของรัฐสภา
สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปน
เอกสิทธิโ์ ดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได
เอกสิทธิต์ ามวรรคหนึง่ ไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุ
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกลาว
ถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น ซึง่ มิใชรฐั มนตรีหรือ
สมาชิกแหงสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้น
รองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้โดยไมกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล

ั ญัตไิ วในมาตรา 157 ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการ
มาตรา 158 เอกสิทธิท์ บ่ี ญ
ประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่ง
ประธานในทีป่ ระชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมตลอดจนผูด าํ เนินการ
ถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนทไ่ี ดรบั อนุญาตจากประธานแหงสภานัน้
ดวยโดยอนุโลม
มาตรา 159 ภายในสามสิบวัน นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมนิติบัญญัติ
วันประชุมครัง้ แรกตามวรรคหนึง่ ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สวนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญนิตบิ ญ
ั ญัตใิ หสภาผูแ ทนราษฎรเปนผูก าํ หนด ในกรณีทก่ี ารเริม่ ประชุมครัง้ แรกตามวรรค
หนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้น
ก็ได
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรฐั สภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณีทบ่ี ญ
ั ญัตไิ วในหมวด 2
หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราช กําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือ
การ ใหความเห็นชอบใหบคุ คลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม
และการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรฐั สภาจะมีมติใหพจิ ารณาเรือ่ งอืน่ ใดดวยคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
มาตรา 160 สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แต
พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็น
ชอบของรัฐสภา
มาตรา 161 พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุม สมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้ง
แรก ตามมาตรา 159 วรรคหนึง่ ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาท
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใ ดผูห นึง่ เปนผูแ ทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได
มาตรา 162 เมือ่ มีความจําเปนเพือ่ ประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได

มาตรา 163 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขาชือ่ รองขอใหนาํ ความกราบบังคมทูลเพือ่ มีพระบรมราชโองการประกาศ เรียกประชุมรัฐสภาเปนการ
ประชุมสมัยวิสามัญได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึง่ ใหยน่ื ตอประธานรัฐสภา
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา 164 ภายใตบงั คับมาตรา 163 การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปดประชุม
รัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 165 ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหาในคดีอาญาเวนแตในกรณีที่ได
รับอนุญาตจากสภาทีผ่ นู น้ั เปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ใหรายงาน
ไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งให
ปลอยผูถูกจับได
มาตรา 166 ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไมวา
จะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได เวนแตจะไดรบั
อนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอนั เกีย่ วกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแตการพิจารณาคดีตอ งไมเปนการ
ขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํา กอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง
ยอมเปนอันใชได
มาตรา 167 ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือ
พิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันที
ถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม

มาตรา 168 ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบจะมี
การประชุมวุฒิสภามิได เวแตเปนกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา ตามมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และ
มาตรา 223 โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(2) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก แตงตัง้ ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบใหบคุ คล
ดํารงตําแหนงใด ตามมาตรา 138 มาตรา 143 มาตรา 196 มาตรา 199 มาตรา 257 มาตรา261 มาตรา 274 (3)
มาตรา 277 มาตรา 278 มาตรา 279 (3) มาตรา 297 มาตรา 302 และมาตรา312
(3)การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
มาตรา 169 ภายใตบงั คับมาตรา 170 รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอไดกแ็ ตโดยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรี แตรา งพระราชบัญญัติ
เกีย่ วดวยการเงินสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะเสนอไดกต็ อ เมือ่ มีคาํ รับรองของนายกรัฐมนตรี
การเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัด มีมติใหเสนอไดและตองมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง
รางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัตวิ า ดวยเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ตอไปนี้
(1) การตัง้ ขึน้ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรือ
อากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
(3) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(4) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดเปน
รางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินทีจ่ ะตองมีคาํ รับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของ
ที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแ ทนราษฎร
ทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบหา
วัน นับแตวันที่มีกรณีดังกลาว
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 170 ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสทิ ธิเขาชือ่ รองขอตอประธานรัฐสภาเพือ่ ให
รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญนี้
คํารองขอตามวรรคหนึง่ ตองจัดทํารางพระราชบัญญัตเิ สนอมาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 171 รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดทีส่ มาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรเปนผูเ สนอ และในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทน
ราษฎรไดแกไขเพิม่ เติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนราง
พระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรสัง่ ระงับการพิจารณาไวกอน และภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไปใหทป่ี ระชุมรวมกันของประธานสภาผูแ ทนราษฎร และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัยถาที่ประชุมรวมกันวินิจฉัยวาการแกไข
เพิม่ เติมนัน้ ทําใหรา งพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ มีลักษณะเปนราง
พระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไปใหนายกรัฐมนตรีรบั รองในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีไมใหคาํ รับรอง
ใหสภาผูแ ทนราษฎรดําเนินการแกไขเพือ่ มิใหรา งพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ เปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน
มาตรา 172 รางพระราชบัญญัตแิ ละรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอสภาผูแ ทน
ราษฎรกอน
มาตรา 173 รางพระราชบัญญัติ ทีค่ ณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายทีแ่ ถลงตอรัฐสภาตามมาตรา
211 วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดหากสภาผูแ ทน
ราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรฐั สภาประชุมรวมกันเพือ่ มีมติอกี ครัง้ หนึง่
หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ ใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากัน
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพือ่ พิจารณารางพระราช
บัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ และใหคณะกรรมาธิการของรัฐสภารายงานและ
เสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ดพิจารณาแลวตอรัฐสภา
ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา 93 ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรา งพระราชบัญญัตหิ รือราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป

มาตรา 174 ภายใตบงั คับมาตรา 180 เมือ่ สภาผูแ ทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ รือราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอตามมาตรา 172 และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ตอวุฒสิ ภาวุฒสิ ภาตองพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอมานัน้ ใหเสร็จภายในหกสิบวัน
แตถา รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวย
การเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปน
กรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมและใหเริ่มนับแตวัน
ทีร่ า งพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ มาถึงวุฒสิ ภา
ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึง่ ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 177
ถาวุฒสิ ภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถอื วาวุฒสิ ภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตหิ รือราง
พระราช บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ในกรณีทส่ี ภาผูแ ทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินไปยังวุฒสิ ภา ใหประธาน
สภาผูแ ทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอ
ไปนัน้ เปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแ ทนราษฎรใหถอื เปนเด็ดขาด
ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวา รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน ใหถอื วารางพระราชบัญญัตหิ รือราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไมเปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน
มาตรา 175 ภายใตบงั คับมาตรา 180 เมือ่ วุฒสิ ภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราช บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
(1) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา 93
(2) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยบั ยัง้ รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไวกอ นและสงรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(3) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสง รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามที่
แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดาํ เนิน
การ ตอไปตามมาตรา 93 ถาเปนกรณีอน่ื ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ
มีจาํ นวน เทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพือ่ พิจารณาราง

พระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงาน
และเสนอรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการรวมกันได
พิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทัง้ สองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา 93 ถาสภา
ใดสภาหนึง่ ไมเห็นชอบดวย ก็ใหยบั ยัง้ รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ไวกอน
คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญได
และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 157 และมาตรา 158 นั้นใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้
ดวย
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 194 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 176 รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีต่ อ งยับยัง้ ไวตาม
มาตรา 175 นัน้ สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไป
นับแตวนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภาสงรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ คืนไปยังสภา
ผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 175 (2) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย
สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 175 (3) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม หรือราง
ที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแ ทนราษฎรแลวใหถือวารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เปน
อันไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา 93
ถารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีต่ อ งยับยัง้ ไวเปนราง
พระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน สภาผูแ ทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ พิจารณาใหมไดทนั ที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม
หรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถอื รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
เปนอันไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา 93
มาตรา 177 ในระหวางทีม่ กี ารยับยัง้ รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญใดตามมาตรา 175 คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัตหิ รือ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีม่ หี ลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราช

บัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีต่ อ งยับยัง้ ไวมไิ ด
ในกรณีทส่ี ภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา เห็นวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ สนอหรือสงใหพจิ ารณานัน้ เปนรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีม่ หี ลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ หรือ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีต่ อ งยับยัง้ ไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา
สงรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีม่ ี
หลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญทีต่ อ งยับยัง้ ไวใหรา งพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เปน
อันตกไป
มาตรา 178 ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎรราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญที่
พระมหากษัตริยไ มทรงเห็นชอบดวย หรือเมือ่ พนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณีจะ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม หรือรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลักการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐ
สภามีมติเห็นชอบดวย แตถา คณะรัฐมนตรีมไิ ดรอ งขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรา งรัฐธรรมนูญแกไข
เพิม่ เติมรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญตอไปตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการประชุมรัฐสภา
มาตรา 179 งบประมาณรายจายของแผนดินใหทาํ เปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
มาตรา 180 รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจาย สภาผูแ ทนราษฎรจะตอง
พิจารณาใหเสร็จภายในหนึง่ รอยหาวันนับแตวนั ทีร่ า งพระราชบัญญัตดิ งั กลาวมาถึงสภาผูแ ทนราษฎร
ถาสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตนิ น้ั ไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรค

หนึง่ ใหถอื วาสภาผูแ ทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิ น้ั และใหเสนอรางพระราช
บัญญัตดิ งั กลาวตอวุฒสิ ภา
ในการพิจารณาของวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาจะตองใหความเห็นชอบ หรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบ
วัน นับแตวนั ทีร่ า งพระราชบัญญัตนิ น้ั มาถึงวุฒสิ ภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดัง
กลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให
ความเห็นชอบใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา 93
ถารางพระราชบัญญัตดิ งั กลาววุฒสิ ภาไมเห็นชอบดวย ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 176 วรรคสอง มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะแปรญัตติเพิม่ เติมรายการ หรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย
ซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) เงินสงใชตนเงินกู
(2) ดอกเงินเงินกู
(3) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร หรือของคณะกรรมาธิการการเสนอ การแปรญัตติหรือการ
กระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสว นไมวา โดยตรง
หรือโดยออม ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัตติ ามวรรคหกใหเสนอ
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินจิ ฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวนั
ที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัตติ ามวรรคหก
ใหการเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป
มาตรา 181 การจายเงินแผนดินจะกระทําได ก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบ
ประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจาํ เปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธี
การทีก่ ฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานีต้ อ งตัง้ งบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจาย พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิม่ เติม หรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณถัดไป หรือเวนแตเปนกรณีตามมาตรา 230 วรรคสอง
มาตรา 182 สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา มีอาํ นาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยบท

บัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 183 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีใน
เรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรฐั มนตรียอ มมีสทิ ธิทจ่ี ะไมตอบเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรือ่ งนัน้ ยังไม
ควรเปดเผยเพราะเกีย่ วกับความปลอดภัยหรือประโยชนสาํ คัญของแผนดิน
มาตรา 184 การบริการราชการแผนดินเรือ่ งใดทีเ่ ปนปญหาสําคัญ ที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน เปนเรือ่ งทีก่ ระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือทีเ่ ปนเรือ่ งเรงดวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร อาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้น
วาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรือ่ งนัน้ โดยไมตอ งระบุคาํ
ถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น
การถามและตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูน น้ั ตัง้ กระทูถ ามดวยวาจาเรือ่ งการบริหารราชการแผนดินนัน้ ไดเรือ่ งละไดเกินสามครัง้ ทัง้ นี้ ตามขอ
บังคับการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร
มาตรา 185 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาสองในหา ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายก
รัฐมนตรีญตั ติดงั กลาวตองเสนอชือ่ ผูส มควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซีง่ เปนบุคคลตามมาตรา
201 วรรคสองดวย และเมือ่ ไดมกี ารเสนอญัตติแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิไดเวนแตจะมีการถอน
ญัตติหรือการลงมตินน้ั ไมไดคะแนนตามวรรคสาม
การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทัว่ ไปตามวรรคหนึง่ ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายก
รัฐมนตรีทม่ี พี ฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาทีร่ าชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัตแิ หง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมกี ารยืน่ คํารองขอตามมาตรา 304 กอนมิไดและเมื่อไดมีการยื่น
คํารองขอตามมาตรา 304 แลว ใหดาํ เนินการตอไปไดโดยไมตอ งรอผลการดําเนินการตามมาตรา 305
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติ ใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไปใหสภาผู
แทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้ มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การ
อภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึง่ เขาชือ่ เสนอญัตติขอเปดอภิปรายนัน้ เปนอันหมดสิทธิที่จะ
เขาชือ่ เสนอญัตติ ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

สภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรนําชือ่ ผูท ไ่ี ดรบั การเสนอชือ่ ตามวรรคหนึง่ กราบบังคมทูล
เพือ่ ทรงแตงตัง้ ตอไป และมิใหนํามาตรา 202 มาใชบังคับ
มาตรา 186 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา
ที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสทิ ธิเขาเชือ่ เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
เปนรายบุคคล
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 185 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 187 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาสามในหาของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภา มีสทิ ธิเขาชือ่ ขอเปดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒสิ ภาเพือ่ ใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชีแ้ จง
ปญหาสําคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมกี ารลงมติ
การขอเปดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรานี้ จะกระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
มาตรา 188 การประชุมสภาผูแ ทนราษฎร การประชุมวุฒสิ ภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา
ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา แตถา คณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี
รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา 189 สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา มีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิ
การสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ อันอยูใ นอํานาจหนาทีข่ องสภา แลวรายงานตอสภา
มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการ หรือเรือ่ งใหชดั เจนและไมซาํ้ หรือซอนกัน
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคล
ใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทําหรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู
นัน้ ได
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคสอง
เวนแตเปนกรณีทเ่ี กีย่ วกับความปลอดภัย หรือประโยชนสาํ คัญของแผนดิน ใหถอื วาเปนเหตุยกเวนการ
ปฏิบตั ติ ามวรรคสอง
เอกสิทธิท์ บ่ี ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 157 และมาตรา 158 นัน้ ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม

มาตรานีด้ ว ย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมีจาํ นวนตามหรือใกล
เคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง หรือกลุม พรรคการเมืองที่
มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 191 ใหประธานสภาผูแทน
ราษฎรเปนผูก าํ หนดอัตราสวนตามวรรคหา
มาตรา 190 การพิจารณารางพระราชบัญญัตทิ ป่ี ระธานสภาผูแ ทนราษฎรวินจิ ฉัยวา มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชราหรือผูพ กิ ารหรือทุพพลภาพหากสภาผูแ ทนราษฎรมิไดพจิ ารณาโดยกรรมา
ธิการเต็มสภาใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยว
กับบุคคลประเภทนั้น มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
มาตรา 191 สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา มีอาํ นาจตราขอบังคับการประชุมเกีย่ วกับการเลือก
และการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เรือ่ งหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาทีข่ องคณะ
กรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การ
เสนอ และพิจารณารางพระราชบัญญัตแิ ละรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญการเสนอญัตติ การ
ปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปราย
ทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการและกิจการอื่น
เพือ่ ดําเนินการตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ั ญัตไิ วในบท
มาตรา 192 สาระสําคัญทีต่ อ งมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรือ่ งตางๆ ตามทีบ่ ญ
เฉพาะกาล ใหเปนสาระสําคัญทีต่ อ งมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรือ่ งนัน้ ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้
สวนที่ 6
การประชุมรวมกันของรัฐสภา
----------------มาตรา 193 ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(1) การใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ ผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา 19
(2)การปฏิญาณตนของผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคตอ รัฐสภาตามมาตรา 21
(3) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล วาดวยการสืบราชสันตติวงศพระพุทธศักราช
2467 ตามมาตรา 22

(4) การรับทราบ หรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัตติ ามมาตรา 23
(5) การปรึกษารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใหมตามมาตรา 94
(6) การมีมติใหรฐั สภาพิจารณาเรือ่ งอืน่ ในสมัยประชุมสามัญนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ดตามมาตรา 159
(7) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา 160
(8) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 161
(9) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 173
(10) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัติ หรือราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามมาตรา 178 วรรคสอง
(11) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 194
(12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 211
(13) การเปดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรา 213
(14) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 223
(15) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 224
(16) การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 313
มาตรา 194 ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหวางที่ยังไม
มีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน
มาตรา 195 ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตในเรือ่ งการตัง้ คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของแตละสภาจะตอง
มีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา
สวนที่ 7
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
-------มาตรา 196 ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภามีจาํ นวนไมเกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณ
ในการบริหารราชการ แผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรว มกันของสาธารณะ และมี
ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ

ใหประธานวุฒิสภา ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือกผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนงหกปนบั แตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รงแตงตัง้
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา 197 ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภามีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี
(ก)การไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนืออํานาจหนาที่ ตามกฎหมายของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่
(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ ทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายแกผรู อ งเรียนหรือ
ประชาชนโดยไมเปนธรรมไมวา การนัน้ จะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาทีก่ ต็ าม
(ค) กรณีอน่ื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
(2) จัดทํารายงานพรอมทัง้ เสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา
มาตรา 198 ในกรณีทผ่ี ตู รวจการแผนดินของรัฐสภา เห็นวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผตู รวจ
การแผนดินของรัฐสภาเสนอเรือ่ งพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปก
ครอง แลวแตกรณี
ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี พิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งทีผ่ ตู รวจการแผนดินของ
รัฐสภาเสนอตามวรรคหนึง่ โดยไมชกั ชา
สวนที่ 8
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
-----------------------มาตรา 199 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึง่ ละ
กรรมการอืน่ อีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งมีความรูหรือ
ประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวน
รวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวย

ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนบั แตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รง
แตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา 200 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือ อันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและเสนอ
มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคล หรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนิน
การ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพือ่ ดําเนินตอไป
(2) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและคณะ
รัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(3) สงเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(4) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการองคการเอกชน และองคการ
อื่นในดานสิทธิมนุษยชน
(5) จัดทํารายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอตอ
รัฐสภา
(6) อํานาจหนาทีอ่ น่ื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
ของชาติและประชาชนประกอบดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทัง้ มีอาํ นาจอืน่ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั หิ นาที่ ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
หมวด 7
คณะรัฐมนตรี
----มาตรา 201 พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ นายกรัฐมนตรีคนหนึง่ และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบ
หา คนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาทีบ่ ริหารราชการแผนดิน

นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แตพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 118 (7) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน
ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตัง้ นายกรัฐมนตรี
มาตรา 202 ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล ซึง่ สมควรไดรบั แตงตัง้ เปน
นายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวนั ทีม่ กี ารเรียกประชุมรัฐสภาเปนครัง้ แรกตามมาตรา
159
การเสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรไดรบั แตงตัง้ เปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ ตองมีสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหา ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎรรับรอง
มติของสภาผูแทนราษฎร ทีเ่ ห็นชอบดวยในการแตงตัง้ บุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมี
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณี
เชนวานีใ้ หกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย
มาตรา 203 ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายก
รัฐมนตรีตามมาตรา 202 วรรคสามภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานสภาผู
แทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูง
สุดเปน นายกรัฐมนตรี
มาตรา 204 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
ขณะเดียวกันมิได
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึง่ ไดรบั แตงตัง้ เปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหพน จากตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวัน นับแตวนั ทีม่ พี ระบรมราชโองการแตงตัง้
มาตรา 205 กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอ
ไปนี้
"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนทั้งจะ
รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
มาตรา 206 รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(3) สําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (12) (13) หรือ (14)
(5) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับ
แตงตัง้ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกิน
หนึง่ ปนบั ถึงวันทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 133 (1)
มาตรา 207 รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการ
เมืองมิได
ั ญัตใิ นมาตรา 110 มิไดเวนแต
มาตรา 208 รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง หรือกระทําการใดตามทีบ่ ญ
ตําแหนงทีต่ อ งดํารงตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย
มาตรา 209 รัฐมนตรีตอ งไมเปนหุน สวนหรือผูถ อื หุน ในหางหุน สวน หรือบริษทั หรือไมคงไวซึ่ง
ความเปนหุนสวน หรือผูถ อื หุน ในหางหุน สวนหรือบริษทั ตอไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติใน
กรณีทร่ี ฐั มนตรีผใู ดประสงคจะไดรบั ประโยชนจากกรณีดงั กลาวตอไป ใหรฐั มนตรีผนู น้ั แจงใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งและให
รัฐมนตรีผนู น้ั โอนหุน ในหางหุน สวนหรือบริษทั ดังกลาวใหนติ บิ คุ คลซึง่ จัดการทรัพยสนิ เพือ่ ประโยชนของ
ผูอ น่ื ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร หรือจัดการใดๆเกีย่ ว
กับหุน หรือกิจการของหางหุน สวนหรือบริษทั ดังกลาว
มาตรา 210 รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมสภา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีทส่ี ภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภามีมติใหเขาประชุม
ในเรือ่ งใดรัฐมนตรีตอ งเขารวมประชุม
เอกสิทธิท์ บ่ี ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 157 และมาตรา 158 ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 211 คณะรัฐมนตรีทจ่ี ะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมมี
การลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวนั เขารับหนาที่
กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึง่ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอย

ใหเนิน่ ชาไปจะกระทบตอประโยชนสาํ คัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีทเ่ี ขารับหนาทีจ่ ะดําเนินการไปพลาง
กอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได
มาตรา 212 ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตอ งดําเนินการตามบทบัญญัตแิ หง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา 211 และตองรับผิดชอบตอสภาผูแ ทนราษฎร
ในหนาทีข่ องตนรวมทัง้ ตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทัว่ ไปของคณะรัฐมนตรี
 หาสําคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดินทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นสมควร
มาตรา 213 ในกรณีทม่ี ปี ญ
จะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐ
สภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติใน
ปญหาทีอ่ ภิปรายมิได
มาตรา 214 ในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรือ่ งใด อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภา
ผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได
การออกเสียงประชามติ ตองเปนไปเพือ่ ประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะ
เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามวรรคหนึง่ ซึง่ มิใชเรือ่ งทีข่ ดั หรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ จะกระทํามิได
ประกาศตามวรรคหนึง่ ตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวัน
แตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติตอง
กําหนดเปนวันเดียวกัน ทัว่ ราชอาณาจักร
ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ รัฐตองดําเนินการใหบคุ คลฝายทีเ่ ห็นชอบและ
ไมเห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไมมาก
กวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ
ดวยกับเรือ่ งทีข่ อปรึกษานัน้ แตถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติและปรากฎวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากใหความเห็นชอบ ใหถือวาประชา
ชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ ใหมผี ลเปนเพียงการใหคาํ ปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนัน้
หลักเกณฑ และวิธีการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ออกเสียงประชามติ

มาตรา 215 รัฐมนตรีทง้ั คณะพนจากตําแหนง เมือ่
(1) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงตามมาตรา 216
(2) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(3) คณะรัฐมนตรีลาออก
คณะรัฐมนตรีทพ่ี น จากตําแหนง ตองอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพน จากตําแหนงตาม (2) จะใชอํานาจแตงตั้งหรือยายขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือใหบุคคลดังกลาว
พนจากตําแหนงมิได เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้
มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 118 (7) และวรรคสอง และมาตรา 204 มาใชบังคับกับคณะรัฐมนตรีที่
พนจากตําแหนงและอยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง
ในกรณีทค่ี วามเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสน้ิ สุดลง ตามมาตรา 216 (1) (2) (3) (4) (6)หรือ (8)
ใหดาํ เนินการตามมาตรา 202 และมาตรา 203 โดยอนุโลม
มาตรา 216 ความเปนรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงเฉพาะตัว เมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 206
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
(5) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา 185 หรือมาตรา 186
(6) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 208 หรือมาตรา 209
(7) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา 217
(8) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 96 และมาตรา 97 มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม
(2) (3) (4) หรือ (6)
มาตรา 217 พระมหากษัตริยท รงไวซง่ึ พระราชอํานาจในการใหรฐั มนตรีพน จากความเปนรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา 218 ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบงั คับดังเชนพระราชบัญญัตกิ ไ็ ด
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึง่ ใหกระทําไดเฉพาะเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉกุ เฉิน
ทีม่ คี วามจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนัน้ ตอรัฐสภาเพือ่
พิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา
คณะรัฐมนตรีตอ งดําเนินการใหมกี ารเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือไมอนุมตั ิ
พระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแ ทนราษฎรอนุมตั แิ ตวฒ
ุ สิ ภาไมอนุมตั ิ
และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึง่ มีผลเปนการแกไขเพิม่ เติม หรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใด และพระราชกําหนดนัน้ ตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่ม
เติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทน
ราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน
ราษฎร ใหพระราชกําหนดนัน้ มีผลใชบงั คับเปนพระราชบัญญัตติ อ ไป
การอนุมตั หิ รือไมอนุมตั พิ ระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ไมอนุมตั ิ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแ ทนราษฎรและของวุฒสิ ภาในกรณียนื ยันการอนุมตั ิ
พระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา 219 กอนที่สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิ ภาจะไดอนุมตั พิ ระราชกําหนดใดตามมาตรา218
วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
วาพระราชกําหนดนัน้ ไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหนึง่ และใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดัง
กลาว สงความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยแลว ใหศาลรัฐ
ธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาตามวรรคหนึง่ แลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนัน้ ไวกอ นจนกวาจะไดรบั แจง
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาพระราชกําหนดใด ไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหนึง่ ให

พระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใด ไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหนึง่ ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาตรา 220 ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือ เงิน
ตรา ซึง่ จะตองไดรบั การพิจารณาโดยดวนและลับเพือ่ รักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรง
ตราพระราชกําหนดใหใชบงั คับดังเชนพระราชบัญญัตกิ ไ็ ด
พระราชกําหนดทีไ่ ดตราขึน้ ตามวรรคหนึง่ จะตองนําเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎรภายในสามวัน
นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 218 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 221 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ
กฎหมาย
มาตรา 222 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก
ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาทีฝ่ า ย
ทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
มาตรา 223 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม เมือ่ ไดรบั ความ
เห็นชอบจากรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้ง
หมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึง่ และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา 224 พระมหากษัตริยทรงไว ซึง่ พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญา
สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราช
บัญญัตเิ พือ่ ใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา 225 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ

มาตรา 226 พระมหากษัตริยทรงไว ซึง่ พระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิแ์ ละ
เรียกคืน เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
มาตรา 227 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัด
กระทรวงอธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีทพ่ี น จากตําแหนงเพราะความตาย
มาตรา 228 ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมืองจะเปน
ขาราชการการเมืองหรือผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองอืน่ มิได
มาตรา 229 เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ขององคมนตรีประธานและรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญ หรือประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งพนจากตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 230 การจัดตัง้ กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม โดยมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของ
ขาราชการหรือลูกจางเพือ่ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
การรวม หรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ทีม่ ผี ลเปนการจัดตัง้ เปนกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม
หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ทีม่ ไิ ดมกี ารจัดตัง้ เปนกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหมทั้งนี้
โดยไมมีการกําหนด ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิม่ ขึน้ หรือการยุบกระทรวง ทบวง
กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ภายในสามปนบั แตวนั ทีม่ กี ารรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสองจะกําหนด
ตําแหนง หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิม่ ขึน้ ในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือใน
กระทรวง ทบวง กรม ทีถ่ กู รวมหรือโอนไป มิได
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหระบุอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม
การโอนอํานาจหนาทีต่ ามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายซึง่ หนวยราชการหรือเจาพนักงานทีม่ อี ยูเ ดิมการโอนขา
ราชการและลูกจางงบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน เอาไวดว ย
การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ทีม่ พี ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ขึน้ แลว ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของดวย

มาตรา 231 บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ อันเกีย่ วกับราชการแผนดิน
ตองมีรฐั มนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตทม่ี บี ญ
ั ญัตไิ วเปนอยางอืน่ ในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 232 บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว หรือถือเสมือนหนึง่ วาไดทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน
หมวด 8
ศาล
-----สวนที่ 1
บททั่วไป
-----มาตรา 233 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึง่ ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา 234 บรรดาศาลทัง้ หลายจะตัง้ ขึน้ ไดกแ็ ตโดยพระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีทม่ี ขี อ หาฐานใดฐานหนึง่ โดยเฉพาะ
แทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได
มาตรา 235 การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได
มาตรา 236 การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษา หรือตุลาการครบองคคณะและผูพิพากษา
หรือตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษา หรือคําวินจิ ฉัยคดีนน้ั มิได เวนแตมเี หตุสดุ วิสยั หรือ
มีเหตุจาํ เปนอืน่ อันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 237 ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมคี าํ สัง่ หรือหมายของ
ศาล หรือผูน น้ั ไดกระทําความผิดซึง่ หนา หรือมีเหตุจาํ เปนอยางอืน่ ใหจบั ไดโดยไมมหี มายตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดยไมชกั ชา กับจะตอง

ไดรบั โอกาสแจงใหญาติ หรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู
ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบ
สวน เพือ่ ศาลพิจารณา วามีเหตุทจ่ี ะขังผูถ กู จับไวตามกฎหมายหรือไมเวนแตมเี หตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุ
จําเปนอยางอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอ เมือ่
(1)มีหลักฐานตามสมควรวาผูน น้ั นาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรง ทีม่ อี ตั ราโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือ
(2) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอนั ควรเชือ่ วาผูน น้ั จะ
หลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอนั ตรายประการอืน่ ดวย
มาตรา 238 ในคดีอาญา การคนในทีร่ โหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคาํ สัง่ หรือหมายของศาล
หรือมีเหตุใหคน ไดโดยไมตอ งมีคาํ สัง่ หรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 239 คําขอประกันผูต อ งหา หรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรบั การพิจารณาอยางรวดเร็ว และ
จะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑทบ่ี ญ
ั ญัตไิ วโดย
เฉพาะในกฎหมาย และตองแจงเหตุผลใหผตู อ งหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว
สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรบั ความคุม ครองตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิพบ และปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมี
สิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร
มาตรา 240 ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญา หรือในกรณีอน่ื ใด ผูถูกคุมขังเอง
พนักงานอัยการ หรือบุคคลอืน่ ใดเพือ่ ประโยชนของผูถ กู คุมขัง มีสิทธิรองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณา
คดีอาญาวาการคุมขังเปนการมิชอบดวยกฎหมายเมือ่ มีคาํ รองเชนวานีใ้ หศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดย
ดวน ถาเห็นวาคํารองนัน้ มีมลู ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขัง
แสดงใหเปนที่พอใจ ของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมายใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไป
ทันที
มาตรา 241 ในคดีอาญา ผูต อ งหาหรือจําเลยยอมมีสทิ ธิไดรบั การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีดว ย
ความรวดเร็ว ตอเนือ่ ง และเปนธรรม
ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได
ผูเสียหาย หรือจําเลยในคดีอาญา ยอมมีสทิ ธิตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชัน้ สอบสวน
หรือเอกสารประกอบคําใหการของตน เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูต อ งหาหรือผูม สี ว นไดเสีย
ยอมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ
สั่งคดี ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 242 ผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา
ทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความได รัฐตองให
ความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว
ในคดีแพงบุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 243 บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา
ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคาํ มัน่ สัญญา ขูเ ข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ
หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได
มาตรา 244 บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองการปฏิบัติที่เหมาะสมและ
คาตอบแทนทีจ่ าํ เปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 245 บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครองการปฏิบัติที่
เหมาะสม และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือแกรา งกาย หรือจิตใจเนือ่ งจากการกระทําความผิดอาญา
ของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมโี อกาสไดรบั การบรรเทาความ
เสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้น หรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธี
การทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 246 บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดีหากปรากฏ
ตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น วาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิด บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอด
จนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 247 บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดบุคคลนั้น ผูมีสวนไดเสียหรือ
พนักงานอัยการ อาจรองขอใหมกี ารรือ้ ฟน คดีขน้ึ พิจารณาใหมได และหากปรากฏตามคําพิพากษาของ
ศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิได

รับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไป เพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 248 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
หรือศาลอื่นใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปน
ประธานประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่นและผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมาย
บัญญัตเิ ปนกรรมการ
หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 249 ผูพิพากษา และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการ ไมอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น
การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ
การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี จะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีทจ่ี ะกระทบ
กระเทือนตอความยุตธิ รรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษา และตุลาการนั้น จะ
กระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามทีก่ ฎหมายบัญญัตเิ ปนการเลือ่ นตําแหนงใหสงู ขึน้ เปนกรณี
ที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา
มาตรา 250 ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมือง หรือผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองมิ
ได
มาตรา 251 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ ทรงใหพน จากตําแหนงเวนแตกรณี
ที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย
การแตงตัง้ และการใหผูพิพากษา และตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม
ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา 252 กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการ ตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้
"ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะจงรักภักดีตอ พระมหา

กษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยปราศจากอคติทง้ั ปวง เพือ่ ให
เกิดความยุตธิ รรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ"
มาตรา 253 เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
พลเรือนมาใชบังคับมิได
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ ใหนํามาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงินแผนดินดวยโดยอนุโลม
มาตรา 254 บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอืน่ ตามกฎหมายวา
ดวยการนัน้ ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวา จะเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
สวนที่ 2
ศาลรัฐธรรมนูญ
------มาตรา 255 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึง่ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอืน่ อีกสิบสีค่ น ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้
(1) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลง
คะแนนลับ จํานวนสองคน
(3) ผูท รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร ซึง่ ไดรบั เลือกตามมาตรา 257 จํานวนหาคน
(4) ผูท รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร ซึง่ ไดรบั เลือกตามมาตรา 257 จํานวนสามคน
ใหผไู ดรบั เลือกตามวรรคหนึง่ ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลว
แจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตัง้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา 256 ผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(3) เคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตาํ่ กวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงไมตาํ่
กวาศาสตราจารย
(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 106 หรือมาตรา 109 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ (14)
(5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบ ริหารทองถิน่
(6) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิก หรือผูด าํ รงตําแหนงอืน่ ของพรรคการเมือง ในระยะสามปกอน
ดํารงตําแหนง
(7) ไมเปนกรรมการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา 257 การสรรหาและการเลือกตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 (3)และ (4) ให
ดําเนินการดังนี้
(1)ใหมคี ณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึง่ ประกอบดวยประธานศาลฎีกา
คณบดีคณะนิตศิ าสตร หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหง ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน
คณบดีคณะรัฐศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คนผูแทน
พรรคการเมืองทุกพรรคทีม่ สี มาชิกเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ
สี่คน เปนกรรมการ คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่สรรหา และจัดทําบัญชีรายชือ่ ผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา
255 (3) จํานวนสิบคน และผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255 (4) จํานวนหกคน เสนอตอประธานวุฒสิ ภา โดยตอง
เสนอพรอมความยินยอมของผูไ ดรบั การเสนอชือ่ นัน้ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมี
การเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สีข่ องจํานวนกรรมการทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
(2) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพือ่ มีมติเลือกบุคคลผูไ ดรบั การเสนอชือ่ ในบัญชีตาม
(1) ซึ่ง ตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนีใ้ หหา คนแรกในบัญชีรายชือ่ ผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255
(3) และ สามคนแรกในบัญชีรายชือ่ ผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255 (4) ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
มากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไ ดรบั เลือกเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ แตถา จํานวนผูไ ดรบั เลือกดังกลาวจากบัญชีรายชือ่ ผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255 (3) มีไมครบ

หาคน หรือจากบัญชีรายชือ่ ผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255 (4) มีไมครบสามคน ใหนาํ รายชือ่ ผูไ มไดรบั
เลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาใชสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และ
ในกรณีนี้ ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับ จนครบจํานวน เปนผูไ ดรบั เลือกใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ถามีผไู ดรบั คะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมผี ไู ดรบั เลือกเกินหาคนหรือสามคนแลว
แตกรณี ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 255 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ
มาตรา 258 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง
(1) ไมเปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํา
(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือไม
เปนกรรมการหรือทีป่ รึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ
(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการทีด่ าํ เนินธุรกิจโดยมุง หาผลกําไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณีเลือก
บุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอมของบคุคลนั้น ผูไ ดรบั เลือกจะเริม่ ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดตอ
เมือ่ ตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนทีเ่ ชือ่ ไดวา ตนไดเลิก
ประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิได
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและใหนาํ บทบัญญัติ มาตรา 261 มาใชบังคับ
มาตรา 259 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป
นับแตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระใหปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการยุตธิ รรมตาม
กฎหมาย
มาตรา 260 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เมือ่
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบรู ณ

(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 256
(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 258
(6) วุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
(7) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
เมือ่ มีกรณีตามวรรคหนึง่ ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใตบังคับ
มาตรา 267
มาตรา 261 ในกรณีทป่ี ระธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตาม
วาระพรอมกันทั้งหมด ใหเริม่ ดําเนินการตามมาตรา 255 และมาตรา 257 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พน
จากตําแหนง
ในกรณีทป่ี ระธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณี
ตามวรรคหนึง่ ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ใหนาํ มาตรา
255 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนง
(2) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดใหนํา
มาตรา 255 (2) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พนจากตําแหนง
(3) ในกรณีทเ่ี ปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 (3) หรือ (4) ใหนาํ มาตรา 257มาใช
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชือ่ ผูส มควรเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูท รงคุณวุฒติ ามมาตรา 255
(3) หรือ (4) เปนจํานวนสองเทาของผูซ ง่ึ พนจากตําแหนงตอประธานวุฒสิ ภา และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้
ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ในกรณีทต่ี ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวา ทัง้ หมดหรือบางสวนในระหวางทีอ่ ยูน อก
สมัยประชุมของรัฐสภา ใหดาํ เนินการตามมาตรา 257 ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของ
รัฐสภา
ในกรณีทป่ี ระธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 255 วรรคสองมาใช
บังคับ
มาตรา 262 รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดทีร่ ฐั สภาใหความ
เห็นชอบแลว กอนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา93 หรือราง

พระ ราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดทีร่ ฐั สภาลงมติยืนยันตามมาตรา 94 กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ ทูลเกลาทูล
กระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(1) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจาํ นวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องทัง้ สองสภาเห็นวารางพระราชบัญญัตดิ งั
กลาวมีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวให
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชกั ชา
(2) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจาํ นวน
ไมนอยกวายี่สิบคน เห็นวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอ ความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความ
เห็นดังกลาวสงความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไม
ชักชา
(3) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวมีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ใหสง ความเห็นเชนวานัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ในระหวางทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพือ่ ประกาศ
ใชรา งพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี
คําวินจิ ฉัย
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ และ
ขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ใหรา งพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นัน้ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนีแ้ ตมใิ ชกรณีตามวรรคสาม ใหขอ ความทีข่ ดั หรือแยงนัน้ เปนอัน
ตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดาํ เนินการตามมาตรา 93 หรือมาตรา 94 แลวแตกรณีตอ ไป
มาตรา 263 บทบัญญัตมิ าตรา 262 (2) ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทน
ราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภาและรางขอบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผูแทนราษฎรวุฒิสภา

หรือรัฐสภา แลวแตกรณีใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม
มาตรา 264 ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูค วาม
โตแยงวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนัน้ ตองดวยบทบัญญัตมิ าตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพือ่ ศาลรัฐธรรมนูญจะไดพจิ ารณาวินจิ ฉัย
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูค วามตามวรรคหนึง่ ไมเปนสาระอันควรไดรบั การ
วินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรบั เรือ่ งดังกลาวไวพจิ ารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของ
ศาลอันถึงที่สุดแลว
มาตรา 265 ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําตลอดจนขอใหศาล พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ ดําเนินการใดเพือ่ ประโยชนแหงการพิจารณาได
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจแตงตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีม่ อบหมาย
 หาเกีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ ององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกร
มาตรา 266 ในกรณีทม่ี ปี ญ
นัน้ หรือประธานรัฐสภา เสนอเรือ่ งพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
มาตรา 267 องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนัง่ พิจารณา และในการทําคําวินิจฉัย
ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอ ยกวาเกาคน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขาง
มาก เวนแตจะมีบญ
ั ญัตเิ ปนอยางอืน่ ในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําคําวินิจฉัย ในสวนของตนพรอมแถลง
ดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุป
ขอเท็จจริงทีไ่ ดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในปญหาขอเท็จจริง และขอกฎหมาย และ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีย่ กขึน้ อางอิง
มาตรา 268 คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล
และองคกรอืน่ ของรัฐ

มาตรา 269 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญกําหนดซึง่ ตอง
กระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ อยางนอยตองมีหลักประกันขัน้ พืน้ ฐานเรือ่ งการ
พิจารณาคดีโดยเปดเผย การใหโอกาสคูก รณีแสดงความเห็นของตนกอนการวินจิ ฉัยคดี การใหสิทธิคูกรณี
ขอตรวจดูเอกสารทีเ่ กีย่ วกับตน การเปดโอกาสใหมกี ารคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการใหเหตุผล
ประกอบคําวินจิ ฉัยหรือคําสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญดวย
มาตรา 270 ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ปนอิสระโดยมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบ งั คับบัญชาขึน้ ตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองไดรบั ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอืน่
ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

สวนที่ 3
ศาลยุตธิ รรม
-----มาตรา 271 ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีทร่ี ฐั ธรรมนูญนีห้ รือ
กฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
ั ญัตไิ ว
มาตรา 272 ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตทม่ี บี ญ
เปนอยางอืน่ ในรัฐธรรมนูญนีห้ รือตามกฎหมายอืน่
ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบ
ดวยผูพิพากษาในศาลฏีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่
ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี
อํานาจหนาทีข่ องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง และวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนีแ้ ละในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง

มาตรา 273 การแตงตัง้ และการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง ตองไดรบั ความเห็น
ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
การเลือ่ นตําแหนง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม ตองไดรบั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม ในการนี้ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพือ่ เสนอความคิดเห็นในเรือ่ งดังกลาวเพือ่ ประกอบการ
พิจารณา
มาตรา 274 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(1) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นแตละชัน้ ศาล ชั้นศาลละสี่คน รวมเปนสิบสองคน ซึ่งเปนขาราชการ
ตุลาการในแตละชัน้ ศาล และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
(3) กรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนสองคน ซึง่ ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการและไดรบั เลือก
จากวุฒิสภา
คุณสมบัติลักษณะตองหามและวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 275 ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระโดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุตธิ รรม
สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอืน่
ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สวนที่ 4
ศาลปกครอง
-----มาตรา 276 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐทีอ่ ยูใ นบังคับบัญชาหรือใน
กํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชนหรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐทีอ่ ยูใ นบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกันซึง่ เปนขอพิพาทอัน

เนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐนัน้ ตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือเนือ่ งจากการกระทําหรือการละเวนการ
กระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐนัน้ ตอง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได
มาตรา 277 การแตงตัง้ และการใหตลุ าการในศาลปกครองพนจากตําแหนงตองไดรบั ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
ผูท รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตรและผูท รงคุณวุฒใิ นการบริหารราชการแผนดินอาจไดรบั แตงตัง้ ใหเปน
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ใหแตงตัง้
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรบั ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามที่กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลว
จึงนําความกราบบังคมทูล
การเลือ่ นตําแหนงการเลือ่ นเงินเดือนและการลงโทษตุลาการในศาลปกครองตองไดรบั ความเห็น
ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 278 การแตงตัง้ ตุลาการในศาลปกครอง ใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น
เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนาํ ความ
กราบบังคมทูลเพือ่ ทรงแตงตัง้ ตอไป
มาตรา 279 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
(1) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนเกาคนซึง่ เปนตุลาการในศาลปกครอง และไดรับเลือกจากตุลาการ
ในศาลปกครองดวยกันเอง
(3) กรรมการผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ ไดรบั เลือกจากวุฒสิ ภาสองคนและจากคณะรัฐมนตรีอกี หนึง่ คน
คุณสมบัติลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 280 ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระโดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองไดรบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอืน่

ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สวนที่ 5
ศาลทหาร
----มาตรา 281 ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 9
การปกครองสวนทองถิน่
-------มาตรา 282 ภายใตบงั คับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่
มาตรา 283 ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทําเทาทีจ่ าํ เปนตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แตตอ งไป
เพือ่ การคุม ครองประโยชนของประชาชนในทองถิน่ หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมทัง้ นี้ จะ
กระทบถึงสาระสําคัญถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
หรือนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว มิได
มาตรา 284 องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ หลาย ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และมีอาํ นาจหนาทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ
การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น
ใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ
เพือ่ พัฒนาการกระจายอํานาจเพิม่ ขึน้ ใหแกทอ งถิน่ อยางตอเนือ่ ง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) การกําหนดอํานาจ และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง

(2) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระ
หนาทีข่ องรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปน
สําคัญ
(3) การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่ตาม (1) และ (2) ประกอบดวยผูแ ทนของ
หนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ ผูแ ทนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยมีจาํ นวนเทากัน
ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่ และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (1) และ (2) ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดแลว คณะกรรมการตาม (3) จะตองนําเรือ่ งดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหม
ทุกระยะเวลาไมเกินหาป นับแตวนั ทีม่ กี ารกําหนดอํานาจและหนาทีห่ รือวันทีม่ กี ารจัดสรรภาษีและอากร
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่ และการจัดสรรภาษีและอากร
ที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ
การดําเนินการตามวรรคสี่ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานรัฐสภาแลว ให
มีผลใชบังคับได
มาตรา 285 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบ ริหาร
ทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
คณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ใหมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน หรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาทองถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และคณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ทีม่ าจากการเลือก
ตัง้ โดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิน่ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สี่ป
คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิน่ จะเปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนง หรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิน่ มิได
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม
มาตรา 286 และตองมีการแตงตัง้ คณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ เปนการชัว่ คราวมิใหนาํ บท
บัญญัตวิ รรคสอง วรรคสาม และ วรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 286 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีจํานวนไมนอยกวาสามใน

สี่ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิน่ ผูใ ดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิน่
ผูน น้ั พนจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึง่ ตองมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
มาตรา 287 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่น
เพื่อใหสภาทองถิ่น พิจารณาออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ได
คํารองขอตามวรรคหนึง่ ตองจัดทํารางขอบัญญัตทิ อ งถิน่ เสนอมาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 288 การแตงตั้งและการใหพนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พนจาก
ตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่นและตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ ตามวรรคหนึง่ จะตองประกอบดวยผูแ ทนของหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ ผูแ ทนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยมีจาํ นวนเทากัน
การโยกยาย การเลือ่ นตําแหนง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
 ญา
มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสว นรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตอ ง
ไมขดั ตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิน่ ตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองคํานึงถึงการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ ดวย
มาตรา 290 เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยอมมีอาํ นาจ
หนาทีต่ ามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึง่ อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใน
เขตพืน้ ที่
(2) การเขาไปมีสว นในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีทอ่ี าจมีผลกระทบตอการดํารงชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีข่ องตน
(3) การมีสว นรวมในการพิจารณาเพือ่ ริเริม่ โครงการ หรือกิจกรรมใดนอกเขตพืน้ ทีซ่ ง่ึ อาจมีผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
หมวด 10
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
-----------------สวนที่ 1
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ
--------------------มาตรา 291 ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนีส้ นิ ของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ทุกครัง้ ทีเ่ ขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(4) สมาชิกวุฒิสภา
(5) ขาราชการการเมืองอืน่
(6) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึง่ ใหยน่ื พรอมเอกสารประกอบ ซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง
ของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี
ที่ผานมาโดยผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุก
หนาดวย
มาตรา 292 บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สินตามมาตรา 291 ใหแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองยื่นภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) ในกรณีทเ่ี ปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง
(2) ในกรณีทเ่ี ปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง

(3) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา 291 ซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารงตําแหนงหรือกอนยืน่
บัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มี
อยูใ นวันทีผ่ ดู าํ รงตําแหนงนัน้ ตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวนั ทีผ่ ดู าํ รงตําแหนงตาย
ผูด าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูด าํ รง
ตําแหนงทางการเมืองซึง่ พนจากตําแหนง นอกจากตองยืน่ บัญชีตาม (2) แลว ใหมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงราย
การทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลา
หนึง่ ปดว ย
มาตรา 293 เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบแลว ให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติซึ่งประธาน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ
ไวในบัญชีทุกหนา
บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึง่ ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีใหเปดเผยให
สาธารณชนทราบโดยเร็วแตตอ งไมเกินสามสิบวัน นับแตวนั ทีค่ รบกําหนดตองยืน่ บัญชีดงั กลาว บัญชีของ
ผูด าํ รงตําแหนงอืน่ หามมิให เปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอ การพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินจิ ฉัยชีข้ าดและไดรบั การรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ใหประธานกรรมการปอง และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง และความมีอยูจริงของทรัพยสินและ
หนีส้ นิ ดังกลาวโดยเร็ว
มาตรา 294 ในกรณีทม่ี กี ารยืน่ บัญชีเพราะเหตุทผ่ี ดู าํ รงตําแหนงทางการเมืองผูใ ด พนจากตําแหนง
หรือตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําการตรวจสอบความเปลี่ยน
แปลงของทรัพยสิน และหนีส้ นิ ของผูด าํ รงตําแหนงนัน้ แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานดังกลาว
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีทป่ี รากฎวาผูด าํ รงตําแหนงตามวรรคหนึง่ ผูใ ดมีทรัพยสนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ ใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสง เอกสารทัง้ หมดทีม่ อี ยูพ รอมทัง้ รายงานผลการตรวจ
สอบไปยังอัยการสูงสุด เพือ่ ดําเนินคดีตอ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ใหทรัพย
สินทีเ่ พิม่ ขึน้ ผิดปกตินน้ั ตกเปนของแผนดินตอไป
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 305 วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 295 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน
และเอกสารประกอบตามทีก่ าํ หนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนีส้ นิ และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจงใหทราบใหผนู น้ั
พนจากตําแหนงนับแตวนั ทีค่ รบกําหนดตองยืน่ ตามมาตรา 292 หรือนับแตวนั ทีต่ รวจพบวามีการกระทํา
ดังกลาว แลวแตกรณี และผูน น้ั ตองหามมิใหดาํ รงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ เปนเวลาหาปนบั แตวนั ที่
พนจากตําแหนง
เมือ่ มีกรณีตามวรรคหนึง่ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรือ่ ง
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดตอไป และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดแลว ใหนาํ บทบัญญัติ
มาตรา 97 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 296 บทบัญญัตมิ าตรา 291 มาตรา 292 มาตรา 293 วรรคหนึง่ และวรรคสาม และมาตรา 295
วรรคหนึง่ ใหใชบงั คับเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตดวยโดยอนุโลม
สวนที่ 2
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
--------------------มาตรา 297 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธาน
กรรมการคนหนึง่ และกรรมการผูท รงคุณวุฒอิ น่ื อีกแปดคนซึง่ พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ ตามคําแนะนํา
ของวุฒสิ ภา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 256
การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหนาํ บทบัญญัติ
มาตรา 257 และมาตรา 258 มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจาํ นวนสิบหาคน ประกอบดวยประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือเจ็ดคนผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึง่ คน
ซึง่ เลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ
ใหประธานวุฒสิ ภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้
ประธานกรรมการและ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มาตรา 298 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป
นับแตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซง่ึ พนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบตั หิ นาที่
ตอไปจนกวากรรมการซึง่ ไดรบั แตงตัง้ ใหมจะเขารับหนาที่
การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติแทนตําแหนงทีว่ า ง ใหนาํ บทบัญญัติ มาตรา 260 และมาตรา 261 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 299 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติผใู ดกระทําการขาดความเทีย่ งธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือมี
พฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรงและขอใหวุฒิสภามีมติให
พนจากตําแหนงได
มติของวุฒสิ ภาใหกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติพน จากตําแหนงตาม
วรรคหนึง่ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
มาตรา 300 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภามีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติผใู ดร่าํ รวยผิด
ปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ
คํารองขอตามวรรคหนึง่ ตองระบุพฤติการณทก่ี ลาวหาวาผูด าํ รงตําแหนงดังกลาวกระทําการตาม
วรรคหนึง่ เปนขอ ๆ ใหชดั เจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลวใหสง
คํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองเพือ่ พิจารณาพิพากษา
กรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้น
มิไดจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารอง
ดังกลาว
มาตรา 301 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอาํ นาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้
(1) ไตสวนขอเท็จจริง และสรุปสํานวนพรอมทัง้ ทําความเห็นเสนอตอวุฒสิ ภาตามมาตรา305
(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308
(3) ไตสวนและวินจิ ฉัยวาเจาหนาทีข่ องรัฐร่าํ รวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรมเพือ่ ดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(4) ตรวจสอบความถูกตอง และความมีอยูจริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน และหนี้สิน

ของผูด าํ รงตําแหนงตามมาตรา 291 และมาตรา 296 ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว
(5) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั หิ นาทีพ่ รอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน
ราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนัน้ ออกพิมพเผยแพรตอ ไป
(6) ดําเนินการอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 146 และมาตรา 265 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดว ย โดยอนุโลม
มาตรา 302 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีหนวยธุรการของคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทเ่ี ปนอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบ งั คับบัญชาขึน้ ตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
การแตงตัง้ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองไดรบั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและวุฒสิ ภา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอืน่ ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
สวนที่ 3
การถอดถอนจากตําแหนง
-------มาตรา 303 ผูด าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณ
ร่าํ รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการสอวากระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือสอวาจงใจใชอาํ นาจหนาทีข่ ดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย วุฒสิ ภามีอาํ นาจถอดถอนผูน น้ั ออกจากตําแหนงได
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ ใหใชบงั คับกับผูด าํ รงตําแหนงดังตอไปนีด้ ว ย คือ
(1) กรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(2) ผูพ พิ ากษาหรือตุลาการพนักงานอัยการหรือผูด าํ รงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา 304 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา

ที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรอง
ขอตอประธานวุฒสิ ภา เพือ่ ใหวฒ
ุ สิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 303 ออกจาก
ตําแหนงไดคํารองขอดังกลาวจะตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปน
ขอๆ ใหชดั เจน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภามีสิทธิ
เขาชือ่ รองขอตอประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ใหวฒ
ุ สิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหนงได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการทีป่ ระชาชนจะเขาชือ่ รองขอตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา 305 เมือ่ ไดรบั คํารองขอตามมาตรา 304 แลวใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดาํ เนินการไตสวนโดยเร็ว
เมือ่ ไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติทาํ รายงานเสนอ
ตอวุฒสิ ภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไมเพียง
ใด พรอมทัง้ ระบุเหตุแหงการนัน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาตามคํารองขอ
ขอใดเปนเรือ่ งสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณาไปกอนก็ได
ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมมี ติวา ขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวนั
ดังกลาว ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธาน
กรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ดําเนินการตามมาตรา 306 และอัยการสูงสุด เพือ่ ดําเนินการฟองคดีตอ ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอ กลาวหาขอนัน้ เปนอันตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีไดใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะ
กรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพือ่ ดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอ ทีไ่ ม
สมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนใ้ี หคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหง
ชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพือ่
ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่คณะ
ทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีไดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมอี าํ นาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตัง้ ทนายความใหฟอ งคดีแทนก็ได

มาตรา 306 เมือ่ ไดรบั รายงานตามมาตรา 305 แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภา
เพือ่ พิจารณากรณีดงั กลาวโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัยประชุม
ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา 307 สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนน
ลับมติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่ มีอยูข องวุฒสิ ภา
ผูใ ดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผนู น้ั พนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวนั ทีว่ ฒ
ุ ิ
สภามีมติใหถอดถอน และใหตดั สิทธิผนู น้ั ในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการ
เปนเวลาหาป
มติของวุฒสิ ภาตามมาตรานีใ้ หเปนทีส่ ดุ และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัย
เหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง
สวนที่ 4
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
-------------------มาตรา 308 ในกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ
ขาราชการการเมืองอืน่ ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีห่ รือทุจริตตอหนาทีต่ ามกฎหมายอืน่ ใหศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุนดวย
มาตรา 309 ผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา 308 มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพือ่ ใหดาํ เนินการตามมาตรา 301 (2) ไดตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 305 วรรคหนึง่ วรรคสี่ และวรรคหามาใชบงั คับโดยอนุโลม

มาตรา 310 ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึด
สํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนหลักในการพิจารณา และ
อาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 265 มาใชบังคับการปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม
บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา166 และ
มาตรา 167 มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมือง
มาตรา 311 การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทํา
ความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีเปนหนังสือ พรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ
ความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ชื่อผูถูกกลาวหา
(2) เรื่องที่ถูกกลาวหา
(3) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา
(4) เหตุผลในการวินจิ ฉัยทัง้ ในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(5) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
(6) คําวินจิ ฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี
คําสั่ง และคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผยและ
เปนที่สุด
หมวด 11
การตรวจเงินแผนดิน
------มาตรา 312 การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูว า การ
ตรวจเงินแผนดินทีเ่ ปนอิสระและเปนกลาง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอื่นอีกเกาคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความชํานาญและประสบการณดานการ
ตรวจเงินแผนดิน การบัญชีการตรวจสอบภายในการเงินการคลัง และดานอื่น
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทีเ่ ปนอิสระ
โดยมีผวู า การตรวจเงินแผนดินเปนผูบ งั คับบัญชา ขึน้ ตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่

บัญญัตไิ วในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ ผูว า การตรวจเงินแผนดิน ตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูมีความ
ชํานาญและประสบการณดา นการตรวจเงินแผนดินการบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือ
ดานอืน่
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูว า การตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนบั แตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รง
แตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือกและการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจ
เงินแผนดินและผูว า การตรวจเงินแผนดิน รวมทัง้ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน
การกําหนดคุณสมบัติ และวิธกี ารเลือกบุคคลซึง่ จะไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการตรวจเงินแผน
ดินและผูว า การตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อ
สัตยสุจริตและเพื่อใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว
หมวด 12
การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
------มาตรา 313 การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดกแ็ ตโดยหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ญัตติขอแกไขเพิม่ เติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
ทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดงั กลาวไดเมือ่ พรรคการเมืองทีส่ มาชิก
สภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได
ญัตติขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(2) ญัตติขอแกไขเพิม่ เติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม
และใหรฐั สภาพิจารณา
เปนสามวาระ
(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ
(5) เมือ่ การพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แลวใหรอไวสบิ หาวัน เมือ่ พนกําหนดนีแ้ ลวใหรฐั สภา
พิจารณาในวาระที่สามตอไป
(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการทีจ่ ะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(7) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนาํ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม ขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 93 และมาตรา 94 มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
-------มาตรา 314 ใหคณะองคมนตรีซง่ึ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ เปนคณะ
องคมนตรีตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด ตามมาตรา323 ให
ประธานองคมนตรีทาํ หนาทีค่ ณะองคมนตรีดว ย และใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูทําหนาที่รัฐสภาตาม
มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมิใหนํามาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 24 วรรคสาม
มาใชบังคับ และใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึง่ ขึน้ ทําหนาทีป่ ระธานเปนการชัว่ คราว
มาตรา 315 นับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ใหสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมครัง้ สุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 ทําหนาทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีจ้ นถึงวันเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 324 และใหวฒ
ุ สิ ภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมครัง้ สุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พุทธศักราช 2539 ทําหนาทีว่ ฒ
ุ สิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ จนถึงวันทีค่ รบสีป่ น บั แตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รง
แตงตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาตามวรรคหา (1) หรือวันเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาตามวรรคหา (2) แลวแตกรณี
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีอ้ ยูต อ ไปจนครบอายุของสภาผูแ ทนราษฎรหรือ
เมื่อมีการยุบสภาหรือเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 323 แลวแตกรณี ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใดๆ ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่

มีอยู
ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนสมาชิกวุฒิสภา
ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมครัง้ สุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา 323
แลวแตกรณี ในกรณี ที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใดๆ ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
วุฒิสภาเทาที่มีอยู
มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 107 (3) มาตรา 118 (7) มาตรา 121 มาตรา 125 (2) และ (3)มาตรา 126
(2) และ (3) มาตรา 127 มาตรา 130 และมาตรา 134 มาใชบังคับกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง
และ สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม
ในกรณีที่มีเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม สิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดให
ดําเนินการใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ ในคราวแรกดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบสี่ป นับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตัง้ ใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน กอนวันครบสีป่ ใ นกรณีเชนนีใ้ หอายุของ
วุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งเริ่มนับตั้งแตวันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคสามสิ้นสุดลง
(2) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา 323 ใหดาํ เนินการเลือกตัง้ ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา แตถายัง
ไมมีกฎหมายดังกลาว ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวัน
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ เทาทีไ่ มขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ มาใชบังคับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย
โดยใชคาํ วา "สมาชิกวุฒิสภา" แทนคําวา "สมาชิกสภาผูแทนราษฎร"ทุกแหงและใหประธานกรรมการเลือก
ตัง้ ทีต่ ง้ั ขึน้ ตามมาตรา 319 เปนผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวาบทบัญญัติใดของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขัดหรือแยง หรือไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอาํ นาจกําหนดระเบียบทีจ่ าํ เปนขึน้ ใชแทนบทบัญญัตนิ น้ั ได
เพือ่ ใหการเลือกตัง้ เปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ระเบียบดังกลาว และความเห็นทีว่ า บทบัญญัตแิ หง
กฎหมายดังกลาวนัน้ ขัดหรือแยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความ
ชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (2) ใหกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันครบสองรอยสี่สิบวัน
นับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ และมิใหดําเนินการเลือกตั้งในวันเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรตามมาตรา 324
มาตรา 316 ใหประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภา

ผูแทนราษฎร ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนีค้ งเปนประธานสภาผูแ ทนราษฎร
รองประธานสภาผูแ ทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ใหประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คง
เปนประธานวุฒสิ ภาและรองประธานวุฒสิ ภาตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาอายุของวุฒสิ ภาตาม
มาตรา 315 จะสิ้นสุดลงหรือพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามมาตรา 323
ใหคณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะกรรมาธิการ
ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ใหขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภาและขอบังคับการ
ประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไปเทาที่
ไมขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนีแ้ ละใหขอ บังคับการประชุมดังกลาวสิน้ ผลลงเมือ่ มีกรณีใดกรณีหนึง่ แลวแต
กรณี ดังตอไปนี้
(1) เมือ่ สภาผูแ ทนราษฎรตามมาตรา 315 วรรคหนึง่ สิ้นอายุ หรือถูกยุบหรือเปนกรณีตามมาตรา
323
(2) เมือ่ มีการตราขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภาขึน้ ใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึง่ ตองไมเกินสองรอยสี่
สิบวันนับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
(3) เมือ่ มีการตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาขึน้ ใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึง่ ตองไมเกินสองรอยสี่
สิบวัน นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 317 ใหคณะรัฐมนตรีทบ่ี ริหารราชการแผนดินอยูใ นวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ คงเปน
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 156 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไข
เพิม่ เติมครัง้ สุดทาย โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539
มาใชบังคับการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลและ คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ หรือกับ
การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหมในระหวางที่ยังไมมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 324 แลวแตกรณี และถามติไมไววางใจมีคะแนนเสียง
ตามทีก่ าํ หนดก็ใหรฐั มนตรี หรือคณะรัฐมนตรีดงั กลาว พนจากตําแหนง
เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 324 แลวใหคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่
หรือคณะรัฐมนตรีทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ใหมกอ นการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามมาตรา 324แลวแตกรณี
พนจากตําแหนง แตตอ งอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ปจนกวาคณะรัฐมนตรีทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ใหมจะเขารับ
หนาที่
มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 118 (7) มาตรา 127 มาตรา 201 มาตรา 202 มาตรา 203 มาตรา204 มาตรา

206 (2) (3) และ (6) มาตรา 209 มาตรา 215 วรรคสี่ และมาตรา 216 (5) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้
มาตรา 318 ในวาระเริม่ แรก ใหคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญนี้
จนกวาจะมีคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุตธิ รรมตามมาตรา 274 และการเลือกตั้งกรรมการตุลาการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ
ภายในสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหดาํ เนินการทัง้ หลายอันจําเปนเพือ่ ใหการเปนไป
ตามมาตรา 274 ของรัฐธรรมนูญนี้
ุ สิ ภาดําเนินการเลือกกรรมการการเลือกตัง้ ตามมาตรา136
มาตรา 319 ในวาระเริม่ แรก ใหวฒ
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนํากําหนดเวลาตามมาตรา 138มาใชบังคับ
ในวาระเริม่ แรก ในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครองสูงสุดใหคณะกรรมการสรรหาคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ มีจาํ นวนเกาคน ประกอบดวยอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีเ่ ปนนิติ
บุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคละหนึง่ คน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน เปนกรรมการ
ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้
ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนดระเบียบอันจําเปนแกการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกลาวใหสง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใหใชบงั คับไดจนกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะมีผลใชบังคับ
มาตรา 320 ในวาระเริม่ แรกใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 6) พุทธศักราช 2539 เปนศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง
ในวาระเริม่ แรกใหดาํ เนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 และมาตรา 257ภายในสี่
สิบหาวันนับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
ในระหวางที่ยังไมมีศาลปกครองสูงสุด มิใหนาํ มาตรา 255 (2) มาใชบังคับ และใหศาล
รัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึง่ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสองคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลตามมาตรา 255 (1) (3) และ (4)
มาตรา 321 ใหคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เปนคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญนีแ้ ลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติหรือจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขน้ึ ตามบท
บัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีซ้ ง่ึ ตองกระทําภายในสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในวงราชการตามวรรคหนึง่ กําหนดระเบียบอันจําเปนแกการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกลาวใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหใชบังคับไดจน
กวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจะมีผลใชบังคับ
ในวาระเริม่ แรก ในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครองสูงสุด ใหคณะกรรมการสรรหา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา 297 วรรคสาม มีจํานวนสิบสี่คนประกอบ
ดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ทุกแหงซึง่ เลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแ ทนพรรคการเมืองทุกพรรคทีม่ สี มาชิกเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรพรรคละหนึง่ คน ซึง่ เลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ
มาตรา 322 ในวาระเริม่ แรก กรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ทีว่ ฒ
ุ สิ ภาตามมาตรา 315 วรรคสาม มีมติเลือกใหมีระยะเวลาดํารงตําแหนง
เพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงดังกลาว และเพือ่ ประโยชนในการเลือกผูด าํ รงตําแหนง
ดังกลาวเปนคราวแรกโดยวุฒสิ ภาซึง่ เลือกตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนาํ บทบัญญัตทิ ใ่ี หดาํ รงตําแหนง
ดังกลาวไดเพียงวาระเดียวมาใชบังคับ
กอนทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ การถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญนีใ้ หเปนมติของทีป่ ระชุมรวมของสภาผูแ ทนราษฎรกับวุฒสิ ภาตามมาตรา 315 และใหนําบท
บัญญัติ มาตรา 109 (14) มาตรา 118 (10) มาตรา 133 (8) มาตรา 141 (5) มาตรา 168 (3) มาตรา 216 (8)
มาตรา 260 (6) มาตรา 299 มาตรา 303 มาตรา 304 และมาตรา 307 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 323 ภายในสองรอยสีส่ บิ วันนับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนีใ้ หรฐั สภาดําเนินการ
พิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการเลือกตัง้
และรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหแลวเสร็จทุกฉบับโดยในระหวางเวลา

ดังกลาวจะยุบสภาผูแทนราษฎรมิได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(1) ใหสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ในกรณีที่พนกําหนดเวลาดังกลาวแตการ
พิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ยังไมแลวเสร็จทุกฉบับ ใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด และหามมิใหมีการดําเนินการเลือกตั้งทั่วไปตาม
รัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่
แลวเสร็จทุกฉบับ หรือเปนกรณีตามมาตรา 324 ในกรณีนี้ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาและดําเนินการเสนอ
และพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวนั ถัดจาก
วันทีค่ รบกําหนดหนึง่ รอยยีส่ บิ วันนับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
(2) ในกรณีทส่ี ภาผูแ ทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ตามวรรคหนึง่
ทุกฉบับแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (1) ใหวฒ
ุ สิ ภาพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภาไดรบั รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว
(3) ในกรณีที่วุฒิสภา ไมสามารถพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่
ทุกฉบับใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (1) หรือ (2) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอม
กันทั้งหมด ในกรณีทร่ี า งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดไดรบั ความเห็นชอบจากสภาผูแ ทนราษฎร
แลว ใหถอื วารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว และใหนํา
มาตรา 93 และมาตรา 94 มาใชบงั คับกับรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยอนุโลม
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบแลว หรือถือวารัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลวตามมาตรานี้ ใหนายกรัฐมนตรีดาํ เนินการตามมาตรา 93 โดยพลัน และมิใหนํากําหนดเวลา
ตามมาตรา 93 มาใชบังคับ
มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 169 เฉพาะสวนที่วาดวยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน มาใชบังคับ
กับการเสนอ และการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ของสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาตามวรรคสอง (1) และ (2)
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 168 มาใชบังคับ
มาตรา 324 ใหดาํ เนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อมีกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีทร่ี ฐั สภา ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 323 วรรคหนึง่ หรือในกรณีทส่ี ภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาซึง่ ทําหนาที่
รัฐสภาตามมาตรา 323 พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวทุกฉบับ

ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 323 ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามมาตรา 319ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบหรือ
เมือ่ มีกรณีตามมาตรา 323
(2) ในกรณีที่ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมสามารถพิจารณา และใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 323 วรรคหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ใหมีการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ทีพ่ น กําหนดเวลาตามมาตรา 323
วรรคหนึง่ และใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศ
ใชรฐั ธรรมนูญนี้ เทาทีไ่ มขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งดังกลาว โดยใหประธาน
กรรมการการเลือกตัง้ ทีต่ ง้ั ขึน้ ตามมาตรา 319 เปนผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว และในกรณีที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งเห็นวาบทบัญญัติใดของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขัดหรือ
แยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอาํ นาจกําหนดระเบียบทีจ่ าํ เปนขึน้ ใช
แทนบทบัญญัตนิ น้ั ได เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมระเบียบดังกลาว และความเห็น
ทีว่ า บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวนัน้ ขัดหรือแยงหรือไมสอดคลอง กับรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ กอนประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้แลว
และยังไมมพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 323 วรรคหนึง่ ครบทุกฉบับ ใหสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒสิ ภา ดําเนินการพิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีย่ งั
ไมไดตราขึน้ ตามมาตรา 323 โดยใหเริม่ นับกําหนดเวลานับแตวนั เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรอันเปน
การเลือกตั้งทั่วไป เปนตนไป และใหนําความ ใน (2) และมาตรา 315 วรรคหา(2) มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 325 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังการ
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ มิใหนาํ กําหนดเวลาตามมาตรา 107 (4) มาใชบังคับ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก
มาตรา 326 นอกจากทีม่ บี ญ
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) การแจงเหตุทท่ี าํ ใหไมอาจไปเลือกตัง้ และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง
(2) การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 105 วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน
(3) การจัดทําบัญชีรายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ การตรวจสอบและการคัดชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่ซ้ํากันออกจากการสมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งอยูในบัญชี
รายชื่อ
(4) การกําหนดแบบบัตรเลือกตัง้ ซึ่งตองมีที่สําหรับทําเครื่องหมายวาไมลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัคร
รับเลือกตัง้ และการประกาศจํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง

(5) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
วุฒสิ ภาโดยรัฐ รวมทัง้ วิธกี ารแนะนําผูส มัครรับเลือกตัง้ โดยผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกวุฒสิ ภาเองหรือ
บุคคลอื่นที่อาจกระทําได
(6) การจํากัดวงเงินคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง การแตงตัง้ สมุหบ ญ
ั ชีเลือกตัง้ โดยผูส มัครรับ
เลือกตัง้ การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบคาใชจา ยในการเลือกตัง้ ของผูส มัครรับเลือกตัง้
(7) การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในแตละเขตเลือกตัง้ ซึง่ ตองกระทําโดยเปดเผย ณ สถานทีแ่ หงใดแหงหนึง่ แตเพียงแหงเดียวเวนแตเปนกรณี
ที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะกําหนดเปนอยางอืน่ ก็ได
(8) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(9) การประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและการเลื่อนผูมีราย
ชื่ออยูในลําดับถัดไปขึ้นมาแทนผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพนจากตําแหนง
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ
มาตรา 327 นอกจากทีม่ บี ญ
กรรมการการเลือกตัง้ อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้
(2) การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ อยางนอยตองประกอบดวยเรือ่ งการแบงเขต
เลือกตัง้ การจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม
(3) การใหการศึกษาแกประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(4) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(5) การดําเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในความผิดเกีย่ วกับการเลือกตัง้ หรือพรรค
การเมือง
(6) ความรวมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐตองใหแก
คณะกรรมการการเลือกตัง้
(7) การรับรองและการแตงตัง้ ผูแ ทนองคการเอกชนเพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบการเลือกตัง้
(8) การจัดใหมหี นวยงานทีเ่ ปนอิสระเพือ่ ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การงบ
ประมาณและการดําเนินการอืน่ โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
(9) กําหนดเวลาทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ จะเริม่ ควบคุม และดําเนินการจัด หรือจัดใหมกี าร
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งตองไมเกินสิบป นับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
มาตรา 328 นอกจากทีม่ บี ญ
การเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

(1) การจัดตัง้ พรรคการเมือง ซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป และการ
จดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
(2) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนาํ เอาเหตุทพ่ี รรคการเมืองไมสง สมาชิกสมัครรับเลือกตัง้
หรือเหตุทไ่ี มมสี มาชิกของพรรคการเมืองไดรบั เลือกตัง้ มาเปนเหตุใหตอ งเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
(3) การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง และการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
(4) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
(5) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอืน่ แกพรรคการเมืองโดยรัฐ การจํากัดวงเงิน
คาใชจา ยของพรรคการเมืองในการเลือกตัง้ และการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง
(6) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทัง้ การตรวจสอบและการเปดเผยที่
มาของรายไดและการใชจา ยของพรรคการเมือง
(7) การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจายของพรรคการเมืองและบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
ของพรรคการเมือง ซึ่งตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งที่มาของรายได และการใชจา ยประจําปของพรรคการเมือง
ในทุกรอบปปฏิทนิ เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
มาตรา 329 ภายในสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ใหดาํ เนินการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังตอไปนีใ้ หแลวเสร็จ
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
(2) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(3) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญา ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
(4) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
(5) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจ
มาตรา 330 นอกจากทีม่ บี ญ
การแผนดินของรัฐสภา อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) การปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
(2) ความรวมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐไมตอ งใหแก
ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
(3) คุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(4) อํานาจหนาทีข่ องสํานักงานผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
มาตรา 331 นอกจากทีม่ บี ญ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

(1) การกําหนดลักษณะอันเปนการร่าํ รวยผิดปกติ และการกระทําอันเปนการทุจริตตอหนาที่
(2) การหามกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคล และประโยชนสวนรวมซึ่ง
ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐตองรับผิดชอบ ทัง้ ในระหวางดํารงตําแหนงหรือหลัง
พนจากตําแหนงตามเวลาที่กําหนด
(3) ตําแหนงและชั้นของผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตําแหนงและระดับของขาราชการ
พนักงาน และผูด าํ รงตําแหนงอืน่ ที่ตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและที่อาจถูกถอดถอนไดตาม
รัฐธรรมนูญนี้
(4) การใหผดู าํ รงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐแสดงทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พรอม
ทัง้ เอกสารประกอบ หลักเกณฑในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินนั้นเปนระยะ และ
หลักเกณฑในการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
(5)วิธีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐร่าํ รวยผิดปกติกระทํา
การทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการกระทําผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม
หรือกระทําการที่สอใหเห็นวามีพฤติการณดังกลาว ซึ่งตองระบุพฤติการณและมีหลักฐานหรือเบาะแสตาม
สมควร
(6)กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและทําสํานวน ในกรณีทผ่ี ดู าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ถูกกลาวหา โดยใหคํานึงถึงฐานะของตําแหนงซึ่งมีอํานาจใหคุณใหโทษในระดับสูงและการคุมครอง
ผูถูกกลาวหาตามสมควร
(7) กระบวนการพิจารณาของวุฒสิ ภาในการถอดถอนผูใ ดผูห นึง่ ออกจากตําแหนง ซึง่ จะตองเปดเผย
เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญและการลงมติซึ่งตองกระทําเปนการลับ
(8) กระบวนการไตสวนและวินจิ ฉัยในกรณีทเ่ี จาหนาทีข่ องรัฐร่าํ รวยผิดปกติ กระทําการทุจริต
ตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม
โดยตองกําหนดกระบวนการใหเหมาะสมกับระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร
(9) การดําเนินคดีอาญากับเจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขต
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
(10) ความรวมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานของรัฐ ตองใหแกคณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(11) การดําเนินการตามมาตรา 305 วรรคหา เพื่อฟองคดีรวมทั้งอํานาจในการนําตัวผูถูกกลาวหา
มาดําเนินคดีตอ ไป
(12) หลักเกณฑและวิธีการใหชดใชราคาทรัพยสินในกรณีที่ปรากฏวามีการโอน หรือยักยายทรัพย
สิน
(13) โทษทีป่ ระธานกรรมการ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะไดรบั ใน
กรณีทก่ี ระทําการโดยขาดความเทีย่ งธรรมกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาทีร่ าชการ ซึ่งตองมีโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายที่กําหนดโทษนั้นไมนอยกวาสองเทา
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
มาตรา 332 นอกจากทีบ่ ญ
พิจารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) อํานาจหนาทีข่ องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
(2) วิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ซึง่ ตองเปนระบบไตสวนขอเท็จจริงโดย
ยึดสํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสรุปไวเปนหลัก และตองยึดถือหลัก
ในเรื่องการฟงความทุกฝาย และสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา
(3) การพิจารณาคดีโดยเปดเผย เวนแตจะมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญ
(4) การหามดําเนินคดีซาํ้ หรือซอนกัน
(5) การแตงตัง้ บุคคลใหดาํ เนินคดีตามมาตรา 305
(6)การบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(7)การอืน่ อันจําเปนเพือ่ ใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว และเที่ยง
ธรรมโดยเฉพาะความรวมมือทีศ่ าลอืน่ พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ ตองใหแกศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
มาตรา 333 นอกจากทีม่ บี ญ
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อันไดแก การวางนโยบายการใหคําปรึกษา
และคําแนะนํา การเสนอแนะใหมกี ารแกไขขอบกพรองเกีย่ วกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลัก
เกณฑมาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบ
ประมาณและการคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบ
ประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน
(2) การปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูว า การตรวจเงินแผนดิน
(3) การจัดใหมสี าํ นักงานการตรวจเงินแผนดินทีเ่ ปนอิสระ เพือ่ ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงานและการดําเนินการอื่น
มาตรา 334 ในวาระเริม่ แรก ใหดาํ เนินการตางๆ ดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
(1) ใหตรากฎหมายตามมาตรา 68 มาตรา 199 มาตรา 200 มาตรา 248 มาตรา 270มาตรา 275
และมาตรา 284 วรรคสองและวรรคสาม ใหแลวเสร็จภายในสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้

(2) ภายในสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑให
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด ไปดํารงตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบป
บริบรู ณ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณและหากผูพิพากษา
อาวุโสผูใ ด ผานการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติวายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ ก็ใหดาํ รง
ตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(3) ใหดาํ เนินการจัดตัง้ ศาลปกครองตามมาตรา 276 ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศ
ใชรฐั ธรรมนูญนี้
(4) ใหดาํ เนินการใหมคี ณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรง
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิน่ ตามมาตรา 285 วรรคสาม ใหครบถวนภายใน
สองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 335 (7)
มาตรา 335 ในวาระเริม่ แรก มิใหนาํ บทบัญญัตดิ งั ตอไปนี้ มาใชบังคับกับกรณีตางๆ ภายใต
เงือ่ นไขดังตอไปนี้
(1) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับกฎหมายที่มีผลใชบังคับ
อยูใ นวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ หรือทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแลวกอนวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ แตเมือ่ มีการ ตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวขึ้นใหม หรือมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว
การดําเนินการนัน้ ตองเปนไปตามมาตรา 29 ทั้งนี้ ใหนําไปใชบังคับกับกฎ หรือขอบังคับทีอ่ อกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายดวยโดยอนุโลม
(2) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 40 มาใชบังคับ จนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวตั การใหเปนไปตาม
บทบัญญัติดังกลาว ซึง่ ตองไมเกินสามปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตราขึ้นจะ
ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาซึ่งมีผลสมบูรณอยูในขณะที่กฎหมายดังกลาว
มีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานัน้ จะสิ้นผล
(3) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 43 วรรคหนึง่ มาใชบังคับจนกวาจะไดดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติดังกลาว ซึง่ ตองไมเกินหาปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
(4) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 170 และมาตรา 209 มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึง่ ตองไมเกินสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
(5) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 236 และมาตรา 249 วรรคสาม และวรรคหา มาใชบังคับกับการ
พิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรม และมิใหนํามาตรา 273 วรรคสอง มาใชบังคับกับคณะกรรมการตุลาการตาม
มาตรา 318 แตทง้ั นีจ้ ะตองดําเนินการเพือ่ ใหการเปนไปตามบทบัญญัตดิ งั กลาว ซึง่ ตองไมเกินหาปนบั แต
วันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
(6) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 237 มาใชบังคับ จนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึง่ ตองไมเกินหาปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
(7) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 285 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับสมาชิกหรือผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลซึง่ เปนสมาชิกหรือผูบ ริหารโดยตําแหนง และดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศ
ใชรฐั ธรรมนูญนี้ จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดังกลาว
(8) มิใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา 288 วรรคสอง มาใชบังคับกับองคประกอบคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่น จนกวาจะมีการแกไขเพิม่ เติมหรือตรากฎหมายขึน้ ใหมเพือ่ อนุวตั การใหเปนไปตาม
บทบัญญัตดิ งั กลาวซึง่ ตองไมเกินสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
มาตรา 336 เมือ่ ครบหาปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจทํารายงาน
เสนอความเห็นตอรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนีห้ รือกฎหมายอืน่ ได
ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
วันมูหะมัดนอร มะทา
ประธานรัฐสภา

