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ตราไว ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2540  
เปนปท่ี 52 ในรัชกาลปจจุบัน  

 
 ศุภมัสดุ   พระพุทธศาสนากาลเปนอดีตภาค  2450  พรรษา  ปจจุบันสมัยจันทรคตินิยมพฤษภ 
สมพัตสร  อัสสยุชมาส ศุกลปกษ ทสมีดิถ ี สุริยคติกาล  ตุลาคมมาส  เอกาทสมสุรทิน  โสรวารโดย  
กาลบริเฉท  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยา  
มินทราธิราช  บรมนาถบพิตร       ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวาโดยทีป่ระเทศ  
ไทยไดมีรัฐธรรมนูญ   ประกาศใชเปนหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา  
กษัตริยทรงเปนประมุขมาเปนเวลากวาหกสิบหาปแลว  ในชวงระยะเวลาดังกลาว ไดมีการยกเลิกและแกไข  
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง      แสดงวารัฐธรรมนูญยอมเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแหงกาลเวลา    
และสภาวการณของบานเมือง    รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดกฎเกณฑสําคัญท่ีกระจางแจง ชัดเจน   สามารถ  
ใชเปนหลักในการปกครองประเทศและเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ  
กฎหมายอื่นซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญได และโดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช   
2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่6) พุทธศักราช 2539      
ไดบัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน  ประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภาจํานวนเกาสิบเกาคน     
มีหนาท่ีจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท้ังฉบับเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมืองและไดทรงพระ  
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราช  
ทานกระแสพระราชดํารัสเพื่อเปนสิริมงคลแกการทํางาน   ภายหลังจากน้ันสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง  
รัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริม  และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน    ใหประชาชนม ี 



สวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมข้ึน      ตลอดท้ังปรับปรุงโครงสรางทางการ  
เมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยไดคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ         
และไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534   ซึ่งแก  
ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่6) พุทธศักราช 2539 แลวทุก  
ประการ  
 เม่ือรัฐสภาไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญท่ีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทําข้ึนอยางรอบคอบแลว  ไดลงมติ  
เห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย    เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใช  
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสบืไป ทรงพระราชดําริวา  สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติ  
ตามมติของรัฐสภา  
 จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอม  ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  
ไทยฉบับน้ีข้ึนไวใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534    ซึ่งไดตราไว   ณ   วันท่ี  
9  ธันวาคม  พุทธศักราช  2534  ต้ังแตวันประกาศน้ีเปนตนไป  
 ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท       ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ  
รักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยน้ี เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย  และนํามาซึ่งความผาสุก  
สิริสวัสด์ิ พิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร    แกอาณาประชาราษฎรท่ัวสยามรัฐสมีา สมดั่ง  
พระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการเทอญ  
 

หมวด 1  
บททั่วไป  

------ 
 
 มาตรา 1  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบงแยกมิได  
 
 มาตรา 2  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 
 มาตรา 3  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย   พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจ  
น้ัน  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 4  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธ ิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง  
 
 มาตรา 5  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด  เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง  
รัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั  



 
 มาตรา 6  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ  หรือ 
ขอบังคับ  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี บทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิได  
 
 มาตรา 7  ในเม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแกกรณีใดใหวินิจฉัยกรณีน้ันไปตาม  
ประเพณ ี การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข  
 

หมวด 2  
พระมหากษัตริย  

------ 
 
 มาตรา 8  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ  ผูใดจะละเมิดมิได  
 ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได  
 
 มาตรา 9  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก  
 
 มาตรา 10  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย  
 
 มาตรา 11  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทาน  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
 
 มาตรา 12  พระมหากษัตริยทรงเลือก และทรงแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหน่ึง  
และ  องคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี  
 คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหา - 
กษตัริยทรงปรึกษา และมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 13  การเลือกและแตงต้ังองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง ใหเปนไปตาม  
พระราชอัธยาศัย  
 ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  แตงต้ังประธานองคมนตรีหรือให  
ประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง  
 ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังองคมนตรีอ่ืน หรือให  
องคมนตรีอ่ืนพนจากตําแหนง  



 
 มาตรา 14  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  กรรมการการเลอืกต้ัง   
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาล  
ปกครองกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ    กรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งม ี 
ตําแหนง  หรือเงินเดือนประจํา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ   หรือสมาชิกหรือเจาหนาท่ีของ  
พรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ  
 
 มาตรา 15  กอนเขารับหนาท่ี องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอ  
ไปนี ้ 
 "ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอถวายสัตยปฏิญาณวา  ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหา - 
กษัตริย   และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษา  
ไว และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"  
 
 มาตรา 16  องคมนตรีพนจากตําแหนงเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการใหพนจาก  
ตําแหนง  
 
 มาตรา 17  การแตงต้ัง และการใหขาราชการในพระองค       และสมุหราชองครักษพนจากตําแหนง 
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย  
 
 มาตรา 18  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร   หรือจะทรงบริหารพระราช - 
ภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงต้ังผูใดผูหน่ึงเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธาน  
รัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 มาตรา 19  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง     ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา  
18  หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองค เพราะยังไมทรง 
บรรลุนิติภาวะ หรือเพราะเหตุอ่ืน      ใหคณะองคมนตรีเสนอช่ือผูใดผูหน่ึงซ่ึงสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จ  
ราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ  เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภา  
ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  แตงต้ังผูน้ันเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ    ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา 
ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง  
 
 มาตรา 20  ในระหวางท่ีไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 18  หรือมาตรา   



19  ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการช่ัวคราวไปพลางกอน  
 ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 ไมสามารถ  
ปฏิบัติหนาที่ได      ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการช่ัวคราวไปพลาง  
กอน  
 ในระหวางท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหน่ึงหรือในระหวางท่ี  
ประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที ่ 
ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิไดในกรณีเชนวาน้ีใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหนาท่ี  
ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน  
 
 มาตรา 21  กอนเขารับหนาท่ี    ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามมาตรา18 หรือ  
มาตรา 19 ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี ้ 
 "ขาพเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวา    ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระ 
ปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนทั้งจะ  
รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"  
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอาย ุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ   ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา  
ตามมาตราน้ี  
 
 มาตรา 22  ภายใตบังคับมาตรา 23 การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวย  
การสบืราชสนัตติวงศ พระพุทธศักราช 2467  
 การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 2467 เปนพระราช- 
อํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะเม่ือมีพระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียร  
บาล แกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย    เพ่ือมีพระราชวินิจฉัย เม่ือทรงเห็น  
ชอบและทรงลงพระปรมาภิไธย    แลวใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพ่ือใหประธาน  
รัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได  
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ    ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา 
ในการรับทราบตามวรรคสอง  
 
 มาตรา 23  ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง    และเปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้ง 
พระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช  2476  แลวให 
คณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ     และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและ 
ใหประธานรัฐสภาอันเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป      แลวใหประธาน 



รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ  
 ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง        และเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาท  
ไวตามวรรคหน่ึง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา 22 ตอคณะรัฐมนตรีเพือ่  
เสนอตอรัฐสภาเพ่ือ   รัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการน้ี จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เม่ือรัฐสภาให  
ความเห็นชอบแลว    ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย  
สืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ  
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ    ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา 
ในการรับทราบตามวรรคหน่ึงหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง  
 
 มาตรา 24  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท   หรือองคผูสืบราชสันตติวงศ 
ข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา 23  ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน  แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคไวตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19   หรือระหวางเวลาท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคตามมาตรา 20 วรรคหน่ึง ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคน้ัน ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองคตอไป  ทั้งนี ้จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศ 
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย  
 ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซ่ึงไดรับการแตงต้ังไว   และเปนผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน  
 ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหน่ึง หรือทําหนาท่ีผูสําเร็จ  
ราชการแทนพระองคเปนการช่ัวคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 20 วรรคสาม มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 25  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 19  หรือมาตรา 23 วรรคสอง   
หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 20 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือมาตรา 24 วรรค 
สอง   และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรี  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหคณะองคมนตรี  
ท่ีเหลอืออยูเลือกองคมนตรีคนหน่ึงเพือ่ทําหนาท่ีประธานองคมนตรี  หรือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 20 วรรค  
หน่ึงหรือวรรคสองหรือตามมาตรา 24 วรรคสาม แลวแตกรณี  
 
 
 
 
 



หมวด 3  
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

---------------- 
 
 มาตรา 26  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร   ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธ ิ  
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย      หรือโดยคําวินิจฉัย  
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  และองคกรอ่ืนของรัฐ  
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง  
 
 มาตรา 28  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ 
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ   หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ  
ประชาชน  
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว   สามารถยกบทบัญญัติแหง  
รัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได  
 
 มาตรา 29  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได    เวนแต  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไว  และเทาที่จําเปน 
เทาน้ัน และ จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได  
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด  
กรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง    ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ  
ในการตรากฎหมายน้ันดวย  
 บทบัญญัติวรรคหน่ึง และวรรคสอง  ใหนํามาใชบังคับกับกฎ  หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ  
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย   และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล    เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิดเช้ือชาติ   
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ    หรือสังคม ความเช่ือทาง  
ศาสนา การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา 
มิได  



 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธ ิและเสรีภาพได  
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม  
 
 มาตรา 31  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  จะกระทํามิได  
แตการลงโทษประหารชีวิตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ    ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ 
ไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี  
 การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหน่ึง   
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 
 มาตรา 32  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที ่ 
กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว   และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนด  
ไวในกฎหมายที่ใชอยูใน  เวลาที่กระทําความผิดมิได  
 
 มาตรา 33  ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด      จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือน  
เปนผูกระทําความผิดมิได  
 
 มาตรา 34  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง  หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ  
ความคุมครอง  
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการ  
ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง    หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํา 
มิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน  
 
 มาตรา 35  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน  
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขการเขาไป  
ในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองหรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได เวนแต  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 
 มาตรา 36  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณา  
จักร  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  



เฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน     การผังเมือง หรือเพ่ือ  
สวัสดิภาพ  ของผูเยาว  
 การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร     หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทย 
เขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได  
 
 มาตรา 37  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย  
 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน    รวมท้ังการกระทําดวยประการ  
อื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได   เวนแตโดยอาศัย  
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ  หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 
 มาตรา 38  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง  
ศาสนา  และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน  
เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง   และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ  
ประชาชน  
 ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหน่ึง    บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ   
อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนาลัทธินิยม 
ในทางศาสนา  หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือแตกตางจากบุคคลอ่ืน  
 
 มาตรา 39  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ  การโฆษณา   
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครองสิทธ ิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง   สิทธใินครอบครัวหรือ  
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน   เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ  
ปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 การสัง่ปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา 
น้ี จะกระทํามิได  
 การใหนําขาว หรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพวิทย ุ 
กระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได  เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการ  
สงครามหรือการรบ แตท้ังน้ีจะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตาม  
ความในวรรคสอง  
 เจาของกิจการหนังสือพิมพ  หรือส่ือมวลชนอ่ืน ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย      ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย  



บัญญัติ   
 การใหเงิน  หรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ   หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะ  
กระทํามิได  
 
 มาตรา 40  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปน  
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ  
 ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง  และกํากับดูแลการ  
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 การดําเนินการตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ   และระดับ  
ทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรมความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขัน  
โดยเสรีอยางเปนธรรม  
 
 มาตรา 41  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงหรือ  
วิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาว      และแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ   
โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ    หรือเจาของกิจการน้ัน แตตอง  
ไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ  
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการ  
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงาน หรือลูกจางของเอกชนตามวรรค  
หน่ึง  
 
 มาตรา 42  บุคคลยอมเสรีภาพในทางวิชาการ  
 การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การวิจัย     และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับ  
ความคุมครอง  ทั้งนี ้เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 
 มาตรา 43  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะ  
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ    ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ  
เอกชน   ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความ  
คุมครอง  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 



 มาตรา 44  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ    และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือ  
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม   หรือในระหวางเวลาท่ีมี  
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  
 
 มาตรา 45  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกนัเปนสมาคม   สหภาพสหพันธ  สหกรณ กลุม  
เกษตรกร  องคการเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของ  
ประชาชน หรือเพ่ือปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ  
 
 มาตรา 46  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษ       หรือฟนฟูจารีต  
ประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการจัด  
การ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน   
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 47  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังเปนพรรคการเมืองเพ่ือสรางเจตนารมณทาง 
การเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณน้ัน ตามวิถีทางการ  
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  
 การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ  
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง  กรรมการบริหารของพรรคการเมือง   
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง       
ซ่ึงเห็นวามติหรือขอบังคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูน้ันจะขัดตอสถานะและการ  
ปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีหรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการ  
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขมีสทิธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ  
พิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหง  
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข   ใหมติหรือขอบังคับน้ันเปนอัน  
ยกเลิกไป  
 



 มาตรา 48  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธ ิ   และการจํากัด  
สิทธิเชนวานี ้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครองสิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย  
บัญญัติ  
 
 มาตรา 49 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง  
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภคการอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่ง  
ทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การพัฒนาการเกษตรหรือการ  
อุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนและตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรม 
ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน ทั้งนี้ ตามที ่ 
กฎหมายบัญญัติ  
 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึง   ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน  
ตามปกต ิการไดมา สภาพและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน  
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนดระยะเวลาการ 
เขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนให 
เจาของเดิมหรือทายาท  
 การคืนอสงัหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใช  
ไปใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 50  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ  และการแขงขันโดย  
เสรีอยางเปนธรรม  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุมครองประชาชนใน  
ดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การจัดระเบียบ การ  
ประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมืองการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่แวดลอม สวัสดิภาพ  
ของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน  
 
 มาตรา 51  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือ 
ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  
 



 มาตรา 52  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน   และผูยากไร  
 มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย   ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย   
บัญญัติ  
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   โดยจะตองสงเสริม 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได  
 การปองกนัและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอ  
เหตุการณ  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 53  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว   มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ  
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  
 เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี ้ ตามที ่ 
กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 54  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับ  
ความชวยเหลือจากรัฐ  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 55  บุคคลซึ่งพิการ  หรือทุพพลภาพ       มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน  
สาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 56  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชนในการบํารุงรักษา      และการได  
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริม และรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ือง   ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย  
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับความคุมครอง   ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 การดําเนินโครงการ   หรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  
จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม    รวมทั้งไดใหองคการ  
อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม  และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการ  
ศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว    ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการสวนทองถ่ินหรือ  
องคกรอ่ืนของรัฐ เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง ยอมไดรับ  
ความคุมครอง  
 
 



 มาตรา 57  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง     ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองบัญญัติใหมีองคการอิสระ   ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาท่ี  
ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ   และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือ  
คุมครองผูบริโภค  
 
 มาตรา 58  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะ   ในครอบครองของหนวย  
ราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน       เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบ  
ตอความม่ันคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน     หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ  
บุคคลอื่น  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 59  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง   และเหตุผล  จากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน  กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผล  
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด ท่ีเก่ียวกับตนหรือ  
ชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว  ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิด  
เห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 60  บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ  ในการปฏิบัติ  
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน   ทั้งนี้    ตามที่กฎหมาย  
บัญญัติ  
 
 มาตรา 61  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข     และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอัน  
สมควร ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 62  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการสวน  
ทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนของรัฐ ท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดเน่ืองจากการกระทํา      หรือการละเวนการกระทํา  
ของขาราชการพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานน้ัน ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 63  บุคคลจะใชสิทธ ิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ     เพื่อลมลางการปกครองระบอบ  
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี  หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ  
ปกครองประเทศโดย วิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีมิได  
 ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหน่ึง   ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมม ี 
สิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการให  



เลิกการกระทําดังกลาว    แตท้ังน้ี ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว  
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสัง่การใหพรรคการเมืองใด    เลิกกระทําการตามวรรคสองศาล  
รัฐธรรมนูญอาจสัง่ยุบพรรคการเมืองดังกลาวได  
 
 มาตรา 64  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ  พนักงานสวนทองถิ่นและ  
พนักงาน    หรือลูกจางขององคการของรัฐยอมมีสิทธ ิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  
เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะใน  
สวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ  
 
 มาตรา 65  บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไป เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ  
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  
 

หมวด 4  
หนาท่ีของชนชาวไทย  

------ 
 
 มาตรา 66  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบ  
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 67  บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 
 มาตรา 68  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
 บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได   ยอมเสียสิทธิตามที ่ 
กฎหมายบัญญัติ  
 การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ัง  และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเปนไปตาม  
ท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 69  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร  เสยีภาษีอากร  ชวยเหลือราชการรับการ  
ศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น  และอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 



 มาตรา 70  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ หรือ  
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม  
กฎหมายเพื่อรักษา   ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน  
 ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน   บุคคลตามวรรคหน่ึงตอง  
วางตนเปนกลางทางการเมือง  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่ง   หรือวรรค  
สอง  บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง    หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว  
ช้ีแจงแสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได  
 

หมวด 5  
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  

---------------- 
 
 มาตรา 71  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช     และบูรณภาพแหงอาณาเขต  
 
 มาตรา 72  รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือพิทักษรักษาเอกราชความม่ันคงของรัฐ  สถาบัน  
พระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง  
เปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ  
 
 มาตรา 73  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นสงเสริมความเขาใจ  
อันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนา  
มาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
 มาตรา 74  รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยาง  
เสมอภาค  
 
 มาตรา 75  รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบ  
งานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ   และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและ  
เทาเทียมกัน   รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ  
ตองการของประชาชน  
 รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการเลือกต้ังผู  
ตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรมศาล  



ปกครอง คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 
 มาตรา 76  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายการ  
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง   รวมท้ังการตรวจสอบการใช  
อํานาจรัฐทุกระดับ  
 
 มาตรา 77  รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง    จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอ่ืนของรัฐ    เพ่ือปองกันการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่ 
 
 มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเอง    และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเองพัฒนา  
เศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศใน  
ทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ   รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดน้ัน  
 
 มาตรา 79  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และ 
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการ 
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน   ตลอดจนควบคุมและ  
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 
 มาตรา 80  รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิง และชาย   
เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน  
 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส    ใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
และพ่ึงตนเองได  
 
 มาตรา 81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู 
คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ   ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยน  
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม     สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ  
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลป  
วิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ 
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ 
 



 มาตรา 82  รัฐจะตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุข ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและ 
มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง  
 
 มาตรา 83  รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  
 
 มาตรา 84  รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม   จัดหาแหลงนํ้าเพ่ือ  
เกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางท่ัวถึง    และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคา  
เกษตรใหไดรับผล  ตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือวางแผนการเกษตรและ  
รักษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร  
 
 มาตรา 85  รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ  
 
 มาตรา 86  รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงาน   โดยเฉพาะแรงงานเด็ก  
และแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสงัคม รวมท้ังคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม  
 
 มาตรา 87  รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด  กํากับดูแลใหมีการ  
แขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค      และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมท้ัง  
ยกเลิกและละเวน   การตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทาง  
เศรษฐกจิ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน  เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษา  
ความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค  
 
 มาตรา 88  บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย      และการกําหนด  
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน  
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 211    คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดิน ตอง  
ช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพ่ือบริหารราชการแผนดิน  ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน  
แหงรัฐตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ี     และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและ  
อุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงคร้ัง  
 
 มาตรา 89  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหมวดน้ี ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ  
สังคมแหงชาต ิมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  
และสังคม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ     ตองใหสภาที่ปรึกษา  



เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช  
 องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาท่ี   และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

หมวด 6  
รัฐสภา  
------ 
สวนท่ี 1  
บททั่วไป  

---- 
 
 มาตรา 90  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  
 รัฐสภาจะประชมุรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 91  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา  
 ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร          หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไม  
สามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได  ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน  
 ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีและดําเนินกิจการของรัฐสภาใน  
กรณี ประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ  
 ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่  
 รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี     และตามที่ประธานรัฐสภา  
มอบหมาย  
 
 มาตรา 92  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    จะตราข้ึนเปน  
กฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
 
 มาตรา 93  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีไดรับความเห็นชอบ  
ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับราง  
พระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันจากรัฐสภา    เพื่อพระมหากษัตริยทรงลง  
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได  
 
 



 มาตรา 94  รางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด     พระมหากษัตริย  
ไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา  
รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันใหม ถารัฐสภาม ี
มติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง 
สภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันข้ึน 
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง   เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา 
ภายในสามสิบวัน    ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน 
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  
คํารองสงคํารองน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญ   เพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม  
 เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา 
ท่ีไดรับคํารองตามวรรคหน่ึง  
 
 มาตรา 97  การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที ่ 
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุด  
ลง ยอมไมกระทบ   กระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก  รวมท้ังการไดรับเงิน  
ประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน   กอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง  หรือกอนท่ีประธาน  
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  แลวแต  กรณีเวนแตในกรณีท่ีออกจาก  
ตําแหนง         เพราะเหตุท่ีผูน้ันไดรับเลือกต้ังมาโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา       ใหคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทน  
อยางอ่ืนท่ีผูน้ันไดรับมาเน่ืองจากการดํารงตําแหนงดังกลาว  
 
 
 
 



สวนท่ี 2  
สภาผูแทนราษฎร  

------ 
 
 มาตรา 98  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน   โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการ  
เลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือตามมาตรา 99 จํานวนหน่ึงรอยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต  
เลือกต้ังตาม  มาตรา 102 จํานวนส่ีรอยคน  
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง  ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่  
มีอยู  
 
 มาตรา 99  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง  มีสิทธอิอก  
เสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองจัดทําข้ึน โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใด  
บัญชีรายช่ือหน่ึงเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง  
 บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหพรรคการเมืองจัดทําข้ึน  พรรคการเมืองละหน่ึง  
บัญชีไมเกินบัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กอนวันเปดสมัครรับเลือกต้ัง  
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  
 รายช่ือของบุคคลในบัญชีรายช่ือตามวรรคหน่ึงจะตอง  
 (1)  ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม  
 (2)  ไมซํ้ากับรายช่ือในบัญชีท่ีพรรคการเมืองอ่ืนจัดทําข้ึน และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับ  
เลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตามมาตรา 102 และ  
 (3)  จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข  
 
 มาตรา 100  บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละหาของจํานวน 
คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับเลือกตั้ง     และมิใหนําคะแนนเสียงดังกลาว 
มารวมคํานวณเพ่ือหาสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง  
 วิธีคํานวณสัดสวนคะแนนเสียงท่ีบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองแตละพรรคไดรับ  อันจะถือวา  
บุคคลซ่ึงมีรายช่ืออยูในบัญชีของพรรคการเมืองน้ันไดรับเลือกต้ังตามสัดสวนท่ีคํานวณได  ใหเปนไปตาม  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 ใหถือวาผูสมัครรับเลือกต้ังซ่ึงมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกต้ัง 
เรียงตามลําดับจากหมายเลขตนบัญช ี        ลงไปตามจํานวนสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณได  



สําหรับบัญชีรายช่ือน้ัน  
 
 มาตรา 101  ภายใตบังคับมาตรา 119 (1) ในกรณีท่ีมีเหตุใดๆ     ทําใหในระหวางอายุของสภาผูแทน  
ราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยคน ใหสมาชิกซึ่ง  
มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู  
 
 มาตรา 102  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูม ี 
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละหนึ่งคน  
 การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคน  ใหคํานวณจากจํานวนราษฎรท้ังประเทศตาม  
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง       เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎรส่ีรอยคน  
 จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงม ี ใหนําจํานวนราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคนท่ี  
คํานวณไดตามวรรคสองมาเฉล่ียจํานวนราษฎรในจังหวัดน้ัน     จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวน  
ราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคนตามวรรคสอง    ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใด  
มีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหน่ึงคน  ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก  
หนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน  
 เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตามวรรคสามแลว        ถาจํานวนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรยังไมครบสี่รอยคน   จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสามมากที่สุด ให  
จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน   และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการ  
ดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรคสาม   ในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน  
สี่รอยคน  
 
 มาตรา 103  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินหนึ่งคน    ใหถือเขตจังหวัด  
เปนเขตเลือกต้ัง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตจังหวัดออก  
เปนเขตเลือกต้ัง   มีจํานวนเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงม ีโดยจัดใหแตละเขตเลือกต้ังมีจํานวน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน  
 จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกต้ังมากกวาหน่ึงเขต ตองแบงพ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังแตละเขตใหติดตอ  
กัน  และตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน  
 
 มาตรา 104  ในการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   เลือกบัญชีรายชื่อ  
ผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองจัดทําข้ึนเพียงบัญชีเดียว   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับ  
เลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันไดหน่ึงคน  



 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง  
แบบแบงเขตเลือกตั้งซึ่งวางลงตามมาตรา 119 (2)      ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งคน  
 การเลือกต้ัง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ในแตละเขตเลือกต้ัง ใหดําเนินการนับคะแนนทุกหนวยเลือกต้ังรวมกัน  และประกาศผลการ 
นับคะแนนโดยเปดเผย  ทั้งนี ้ณ สถานท่ีแหงใดแหงหน่ึงแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกต้ังน้ัน  ตามที่คณะ  
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด  เวนแตเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเฉพาะทองท่ี คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะ   
กําหนดเปนอยางอ่ืนก็ได  ทั้งนี ้ตามท่ีบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การนับคะแนน  และการประกาศคะแนนที่บัญชีรายชื่อแตละบัญชีไดรับในแตละเขตเลือกตั้ง 
ตามมาตรา  103 ใหนําบทบัญญัติวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 105  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 (1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอย  
กวาหาป  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ  
 (3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน    นับถึงวันเลือกตั้ง  
 ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 103 ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  หรือมีช่ืออยูใน  
ทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งหรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร  
ยอมมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนนเลือกต้ัง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ   และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ  
 
 มาตรา 106  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ  
 (1) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
 (2) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
 (4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
 
 มาตรา 107  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้   เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน  
ราษฎร  
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  



 (3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา    เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภา  
 (4) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว  นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน  
 (5) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปน้ีดวยคือ  
     (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  
หนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
     (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  
หรือผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดน้ัน  
     (ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  
     (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง    เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  
สองปการศึกษา  
     (จ) เคยรับราชการ หรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอ  
กันไมนอยกวาสองป  
 
 มาตรา 108  พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง   ในการเลือกตั้งแบบแบงเขต  
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดจะสงไดคนเดียวในเขตเลือกต้ังน้ัน  
 
 มาตรา 109  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้     เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ  
 (1) ติดยาเสพติดใหโทษ  
 (2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคด ี 
 (3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหาม มิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา106 (1)  
(2)  หรือ (4)  
 (4) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล  
 (5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง  
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 (6) เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทจุริต  
ตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  
หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ  
 (8) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง  



 (9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 (10) เปนสมาชิกวุฒิสภา  
 (11) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ    หรือของราชการสวน  
ทองถิ่น  หรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ  
 (12) เปนกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ  
กรรมการตรวจเงินแผนดิน   
 (13) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 295  
 (14) เคยถกูวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาป  
นับแต วันท่ีวุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกต้ัง  
 
 มาตรา 110  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง  
 (1) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ   หรือ  
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถิ่น    ทั้งนี้ นอกจากขาราชการการ  
เมืองอ่ืนซ่ึงมิใชรัฐมนตรี  
 (2) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ    หรือเขาเปนคูสัญญา  
กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุน  
สวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  
 (3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  เปนพิเศษ  
นอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกจิการงาน  
ตามปกต ิ 
 บทบัญญัติมาตราน้ี      มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  
บํานาญ  เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน       และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธกิารของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร    หรือวุฒิสภา    หรือ  
กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย       หรือกรรมการท่ีไดรับ  
แตงต้ังในการบริหารราชการแผนดิน    ในกรณีท่ีดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชรัฐมนตรี  
 
 มาตรา 111  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมใชสถานะ   หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทน  
ราษฎรเขาไปกาวกาย  หรือแทรกแซงการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนข้ันเงินเดือนของ  
ขาราชการซึ่งมีตําแหนง  หรือเงินเดือนประจํา   และมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  
 



 มาตรา 112  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี   หลักเกณฑ      และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร     ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน  
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 
 มาตรา 113  เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   เปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม   
ใหรัฐสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเร่ืองดังตอไปน้ี  
 (1) จัดที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ  
 (2) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 (3) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 (4) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกพรรคการเมือง  
 (5) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด  
 การดําเนินการตาม (1) (4) และ (5) โดยผูสมัครรับเลือกต้ังพรรคการเมือง     หรือบุคคลอ่ืนนอกจาก  
รัฐ  จะกระทํามิได  
 หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการดําเนินการตามมาตราน้ี  ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา   ซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียม  
กัน  
 
 มาตรา 114  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง  
 
 มาตรา 115  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  พระมหากษตัริยจะไดทรงตราพระราช  
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป     ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกต้ัง  
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง      และวันเลือกต้ังน้ันตองกําหนดเปนวัน  
เดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
 
 มาตรา 116 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหมีการเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  
 การยบุสภาผูแทนราษฎรใหกระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกต้ังน้ันตองกําหนดเปนวันเดียวกัน 
ท่ัวราชอาณาจักร  
 การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน  
 
 มาตรา 117  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง  



 
 มาตรา 118  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ  
 (1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  
 (2) ตาย  
 (3) ลาออก  
 (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 107  
 (5) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ (14)  
 (6) กระทาํการอันตองหามตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111  
 (7) ไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  
 (8) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก     หรือพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกมีมติดวย  
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่ของท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น      ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน  
เปนสมาชิก  ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ    นับแตวันท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ  เวนแต  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพรรคการเมือง 
มีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม      ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาว 
มิไดมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม   ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา     มติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบ วันนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย   
 (9) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง    ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการ  
เมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก  และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายใน  
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนน้ี   ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจาก 
วันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น  
 (10) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง    หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  
ใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 96 ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ   นับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติ  
หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี  
 (11) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี ่  ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 
ไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร  
 (12) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ  
ความผิดลหุโทษ  
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม (7)  ใหมีผลในวันถัดจากวันที่ครบ 
สามสิบวันนับแตวันท่ีมีพระบรมราชโองการแตงต้ัง  
 



 มาตรา 119  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง  เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก  
ตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการดังตอไปน้ี  
 (1) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    ในบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการ  
เมืองใดจัดทําข้ึนตามมาตรา 99  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันท่ีตําแหนงน้ันวางลงใหผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ันในลําดับถัดไป เล่ือนข้ึนมา 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน  
 (2) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต  
เลือกต้ังตามมาตรา 102    ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที ่ 
ตําแหนงน้ันวาง   เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน  
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (1)  ใหเร่ิมต้ังแตวันถัดจากวันท่ีผูเขามา  
แทนนั้นไดรับการประกาศชื่อ    สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (2) ใหเร่ิม  
ต้ังแตวันเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียง 
เทาอายุของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู  
 
 มาตรา 120  ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้ง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง ในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตน  
มิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารง  
ตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหา ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรใน  
ขณะแตงตั้งเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ให  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมือง    ซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจากสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสงักัดของพรรคน้ัน มิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนผูนําฝายคาน  
ในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากันใหใชวิธีจับสลาก  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูนําฝายคานในสภา  
ผูแทนราษฎร  
 ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนง  เม่ือขาดคุณสมบัติดังกลาวในวรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 152 มาใชบังคับโดยอนุโลม   ในกรณีเชนนี้พระมหากษัตริย 
จะไดทรงแตงต้ังผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง  
 
 
 
 



สวนท่ี 3  
วุฒิสภา  

------ 
 
 มาตรา 121  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน  
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
ข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู  
 
 มาตรา 122  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง  
 การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละจังหวัดจะพึงม ี ใหคํานวณตามวิธีที่บัญญัติไวใน  
มาตรา  102 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 123  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา     มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือก  
ต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันไดหน่ึงคน  
 การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุด  
เรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดในจังหวัดนั้น    เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 
วุฒิสภา  
 
 มาตรา 124  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 105 และมาตรา 106 มาใชบังคับกับคุณสมบัต ิ     และลักษณะ  
ตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวยโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 125  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  
 (3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
 (4) มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 107 (5)  
 
 มาตรา 126  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้     เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน  
สมาชิกวุฒิสภา  
 (1) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมือง  
 (2) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิก  



สภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
 (3) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา     ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีในอายุของวุฒิสภาคราว  
กอนการสมัครรับเลือกต้ัง  
 (4) เปนบุคคลตองหาม  มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)   
(9)  (11) (12) (13) หรือ (14)  
 
 มาตรา 127  สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืนมิได  
 บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา   และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งปเวนแต  
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 133 (1) จะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืนมิได  
 
 มาตรา 128  ใหนําบทบัญญัติมาตรา 110 และมาตรา 111 มาใชบังคับกับการกระทําอันตองหามของ  
สมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 129  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒ ิ 
สภา     ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก  
วุฒิสภา  
 เพ่ือประโยชนในการแนะนําผูสมัครรับเลือกต้ังโดยเทาเทียมกันใหรัฐดําเนินการดังตอไปน้ี   
 (1) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 (2) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง     และผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียง  
เลือกต้ัง  
 (3) จัดหาสถานท่ี และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน  เพ่ือแนะนํา 
ผูสมัครรับเลือกต้ัง  
 (4) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด  
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
 การแนะนําผูสมัครรับเลือกต้ังโดยผูสมัครรับเลือกต้ังเอง    หรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่มี  
บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  
เทาน้ัน  
 
 มาตรา 130  อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง  
 
 



 มาตรา 131  เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง   พระมหากษตัริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการ  
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป  ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที ่ 
อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 168  ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุ  
ของวุฒิสภาส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึง  ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับ  
หนาที ่ 
 
 มาตรา 132  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง  
 
 มาตรา 133  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เม่ือ  
 (1) ถึงคราวออกตามอายขุองวุฒิสภา  
 (2) ตาย  
 (3) ลาออก  
 (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 125  
 (5) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 126  
 (6) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 127  
 (7) กระทาํการอันตองหามตามมาตรา 128  
 (8) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง     หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  
ใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 96 ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือ  
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวแตกรณี  
 (9) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม  ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอย  
กวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา  
 (10) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ  
ความผิดลหุโทษ  
 
 มาตรา 134  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใด   นอกจากถึงคราวออกตามอายุของ  
วุฒิสภา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวัน   นับแตวันท่ีตําแหนงน้ันวางลง เวนแต  
อายุของวุฒิสภาจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
 สมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู  
 
 
 



 มาตรา 135  ในการพิจารณาเลือก  แตงต้ัง  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 312ใหวุฒิสภาแตงต้ังคณะ  
กรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ  และความประพฤติของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 
ใหดํารงตําแหนงน้ัน    รวมท้ังรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป  
 การดําเนินการของคณะกรรมาธกิารตามวรรคหน่ึง      ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ  
การประชุมวุฒิสภา  
 

สวนท่ี 4  
คณะกรรมการการเลือกตัง้  

------- 
 
 มาตรา 136  คณะกรรมการการเลอืกต้ัง  ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืน  
อีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมือง  
และมีความซื่อสัตย   สุจริตเปนท่ีประจักษ  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ         แตงตั้งประธานกรรมการและ  
กรรมการตามวรรคหน่ึง  
 
 มาตรา 137  กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อ  
 (3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
 (4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 106 หรือมาตรา 109 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ(14)  
 (5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาขาราชการการเมืองสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ 
ผูบริหารทองถ่ิน  
 (6) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิก  หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะหาปกอนดํารง  
ตําแหนง   
 (7) ไมเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ   ตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   หรือกรรมการ  
ตรวจเงินแผนดิน  
 



 มาตรา 138  การสรรหา และการเลอืกประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้งใหดําเนินการ 
ดังน้ี  
 (1) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกต้ังจํานวนสิบคน   ซึ่งประกอบดวยประธานศาล  
รัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหง 
ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคละหน่ึงคน  ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน    ทําหนาท่ีพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 137  
ซ่ึงสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง  จํานวนหาคน      เสนอตอประธานวุฒิสภา  โดยตองเสนอพรอมความ 
ยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือน้ัน   มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่
ของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  
 (2) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวนหาคน   
เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือน้ัน  
 (3) การเสนอช่ือตาม (1) และ (2) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมีการ  
เลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาตาม (1)  ไมอาจเสนอชื่อไดภายในเวลา  
ท่ีกําหนดหรือไมอาจเสนอช่ือไดครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอ  
ช่ือแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีครบกําหนดตองเสนอช่ือตาม(1)  
 (4) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา   เพ่ือมีมติเลือกผูไดรับการเสนอช่ือตาม (1) (2)และ (3)   
ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหหาคนแรกซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่ง  
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการการเลือกต้ัง แตถา  
จํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบหาคน  ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒ ิ 
สภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุด  
เรียงลงไปตามลําดับจนครบหาคน      เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกต้ัง   ในครั้งนี้ถามีผูได  
คะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใด  
เปนผูไดรับเลือก  
 (5) ใหผูไดรับเลือกตาม (4) ประชุมและเลือกกันเอง    ใหคนหน่ึงเปนประธานกรรมการการเลือกต้ัง   
และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบและใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป  
 
 มาตรา 139  กรรมการการเลอืกต้ังตอง  
 (1) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
 (2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือของราชการสวนทองถ่ิน  
 (3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท  หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือ  
รายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  



 ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอมของผูน้ัน  ผูไดรับเลือก  
จะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีไดตอเม่ือผูน้ันไดลาออกจากตําแหนงตาม (1) (2) หรือ (3)  หรือแสดงใหเปนท่ีเช่ือไดวา  
ตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก    แตถา 
ผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปน  
กรรมการการเลอืกต้ัง  และใหนําบทบัญญัติมาตรา 138 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 140  กรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรง  
แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว   
 กรรมการการเลือกต้ังซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ   ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
จนกวากรรมการการเลือกต้ังซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี  
 
 มาตรา 141  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 137 หรือมาตรา 139  
 (4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท   
หรือ ความผิดลหุโทษ  
 (5) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง  
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  
 
 มาตรา 142  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา   หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันม ี 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ  
ประธานรัฐสภาวากรรมการ    การเลือกต้ังคนใดคนหน่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา   
137  หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 139 และใหประธานรัฐสภาสงคํารองน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือวินิจฉัยวากรรมการการเลือกต้ังผูน้ันพนจากตําแหนงหรือไม  
 เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว  ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและ  
ประธานกรรมการการเลอืกต้ัง  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 97 มาใชบังคับ   กับการพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกต้ังดวยโดย  
อนุโลม  
 
 มาตรา 143  ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันท้ังหมด  ใหดําเนิน  
การตามมาตรา 138 ภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันท่ีมีการพนจากตําแหนง  



 ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหนํา  
มาตรา 138 มาใชบังคับกับการสรรหา  และการเลือกกรรมการการเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวางน้ันโดย  
อนุโลม ในกรณีนี ้     ใหเสนอช่ือผูสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ังตอประธานวุฒิสภา เปนจํานวนสองเทา  
ของผูซึ่งพนจากตําแหนง และใหวุฒิสภามีมติเลือก    ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับ  
แตวันท่ีมีการพนจากตําแหนง และใหผูไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  
 
 มาตรา 144  คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น    รวมท้ังการออกเสียง  
ประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม  
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมาย  
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสยีงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ  
ผูบริหารทองถ่ิน และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง  
 
 มาตรา 145  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี  
 (1) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลาย อันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค  
สอง  
 (2) มีคําสั่งใหขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ  
ราชการสวนทองถิ่น     หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปนตามกฎหมายตามมาตรา 144   
วรรคสอง  
 (3) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริง  และวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตาม  
กฎหมายตามมาตรา 144 วรรคสอง  
 (4) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม   หรือออกเสยีงประชามติใหมในหนวยเลอืกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหน่ึง   
หรือทุกหนวยเลือกต้ัง  เม่ือมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหนวย  
เลือกต้ังน้ัน ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
 (5) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  
 (6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ในการปฏิบัติหนาที ่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเรียกเอกสาร   หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ  
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  
หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงการ  
ปฏิบัติหนาที่  การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยช้ีขาด  
 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังบุคคล คณะบุคคล  หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัต ิ 



หนาที่ตามที่มอบหมาย  
 
 มาตรา 146  ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ  
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ    มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที่สั่งการตามมาตรา 145  
 
 มาตรา 147  คณะกรรมการการเลือกต้ังตองดําเนินการสืบสวนสอบสวน   เพ่ือหาขอเท็จจริงโดย  
พลันเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี  
 (1) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกต้ัง หรือพรรคการเมือง  ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขต  
เลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึง คัดคานวาการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันเปนไปโดยไมถูกตอง   หรือไมชอบดวย  
กฎหมาย  
 (2) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวากอนไดรับเลือกต้ัง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถ่ิน  ผูใดไดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกต้ัง   
หรือไดรับเลือกต้ังมาโดยไมสุจริตโดยผลของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป   ทั้งนี้   อัน  
เปนการฝาฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา       
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น  
หรือผูบริหารทองถ่ิน  
 (3) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการออกเสียงประชามติ     มิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  
หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ  
ดวยกฎหมาย  
 เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแลว    คณะกรรมการการเลือกต้ังตองพิจารณาวินิจฉัยส่ังการโดย  
พลัน  
 
 มาตรา 148  ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    หรือสมาชิก  
วุฒิสภา หรือประกาศใหมีการออกเสียงประชามติมีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุมขังหรือหมายเรียกตัว  
กรรมการการเลือกตั้งไปทําการสอบสวน   เวนแตในกรณีท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการ  
เลือกตั้งในกรณีอื่นใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวนและประธานกรรมการการเลือก  
ตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได  
 
 



สวนท่ี 5  
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง  

---------------- 
 
 มาตรา 149  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร    และสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยและ 
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตวสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  
 
 มาตรา 150  กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนในที ่ 
ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี ้ 
 "ขาพเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)   ขอปฏิญาณวา   ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตวสุจริตเพื่อ  
ประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย      ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึง่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  
ไทยทุกประการ"  
 
 มาตรา 151  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธาน 
คนหน่ึงหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา  
 
 มาตรา 152  ประธาน และรองประธานสภาผูแทนราษฎร   ดํารงตําแหนงจนส้ินอายุของสภาหรือ 
มีการยุบสภา  
 ประธาน และรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธาน       และรอง  
ประธานวุฒิสภาใหม  
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร  และประธานและรองประธานวุฒิสภายอมพนจาก  
ตําแหนงกอนวาระตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลวแตกรณี เม่ือ  
 (1) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก  
 (2) ลาออกจากตําแหนง  
 (3) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอ่ืน  
 (4) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  
 
 มาตรา 153  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา    มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของ 
สภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ    รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที ่ 
แทนประธานเมื่อประธาน   ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทนตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัต ิ 
หนาที ่ 



 
 มาตรา 154  เม่ือประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกต้ังกันข้ึนเองเปนประธานในคราวประชุมน้ัน  
 
 มาตรา 155  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย  
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม   เวนแตในกรณีการ  
พิจารณาระเบียบวาระ   กระทูถามตามมาตรา 183 และมาตรา 184 สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนด  
เร่ืององคประชุมในขอบังคับเปนอยางอ่ืนก็ได  
 
 มาตรา 156  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ      เวนแตท่ีมีบัญญัติไว  
เปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี  
 สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร   และประธานวุฒิสภา  ตองจัดใหมีการบันทึกการออก  
เสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประธานอาจเขาไปตรวจสอบได   
เวนแต กรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ  
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด  ใหกระทําเปนการ  
ลับ  เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี    และสมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติ  
ของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด  
 
 มาตรา 157  ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภาหรือท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา  
สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือออกเสยีงลงคะแนนยอมเปน  
เอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได  
 เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึง ไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทย ุ 
กระจายเสยีงหรือวิทยุโทรทัศน  หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  และการกลาว  
ถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญา  หรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น ซ่ึงมิใชรัฐมนตรีหรือ  
สมาชิกแหงสภานั้น  
 ในกรณีตามวรรคสอง   ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือ  
สมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้น  
รองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้โดยไมกระทบ  
กระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล  
 



 มาตรา 158  เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในมาตรา 157  ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการ  
ประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา   แลวแตกรณี  และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่ง  
ประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง    หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมตลอดจนผูดําเนินการ  
ถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง   หรือวิทยุโทรทัศนท่ีไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภาน้ัน  
ดวยโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 159  ภายในสามสิบวัน      นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมีการเรียกประชุม  
รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก  
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมนิติบัญญัติ  
 วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป  สวนวันเริ่มสมัย  
ประชุมสามัญนิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด     ในกรณีท่ีการเร่ิมประชุมคร้ังแรกตามวรรค  
หนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน  จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้น  
ก็ได  
 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ   ใหรัฐสภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณีท่ีบัญญัติไวในหมวด 2   
หรือการพจิารณารางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราช  - 
กําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม    การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือ  
การ ใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง       การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม  
และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง  
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 
 มาตรา 160  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แต  
พระมหากษตัริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได  
 การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน   จะกระทําไดแตโดยความเห็น  
ชอบของรัฐสภา  
 
 มาตรา 161  พระมหากษตัริยทรงเรียกประชมุรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม  
 พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุม สมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้ง  
แรก ตามมาตรา 159 วรรคหน่ึง ดวยพระองคเอง      หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาท 
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหน่ึงเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได  
 
 มาตรา 162  เม่ือมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงรัฐ   พระมหากษตัริยจะทรงเรียกประชมุรัฐสภา  
เปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได  



 
 มาตรา 163  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   และสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธ ิ 
เขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศ  เรียกประชุมรัฐสภาเปนการ  
ประชุมสมัยวิสามัญได  
 คํารองขอดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา  
 ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 มาตรา 164  ภายใตบังคับมาตรา 163  การเรียกประชมุ  การขยายเวลาประชุม  และการปดประชุม  
รัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  
 
 มาตรา 165  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหาในคดีอาญาเวนแตในกรณีที่ได  
รับอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ันเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด  
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ใหรายงาน  
ไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน   และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งให  
ปลอยผูถูกจับได  
 
 มาตรา 166  ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไมวา 
จะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได  เวนแตจะไดรับ 
อนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก     หรือเปนคดีอันเก่ียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแตการพิจารณาคดีตองไมเปนการ 
ขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา  
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํา กอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง  
ยอมเปนอันใชได  
 
 มาตรา 167  ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือ  
พิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณ ีตองสั่งปลอยทันท ี 
ถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ  
 คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม  
 



 
 มาตรา 168  ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง    หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบจะม ี 
การประชุมวุฒิสภามิได เวแตเปนกรณีดังตอไปน้ี  
 (1) ประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา    ตามมาตรา 19  มาตรา 21  มาตรา 22  มาตรา 23  และ 
มาตรา 223  โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา  
 (2) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก   แตงต้ัง   ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบใหบุคคล  
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  ภายใตบังคับมาตรา 170   รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรี   แตรางพระราชบัญญัติ 
เก่ียวดวยการเงินสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี  
 การเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทน  
ราษฎร จะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัด   มีมติใหเสนอไดและตองม ี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง  
 รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน  หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
ตอไปน้ี  
 (1) การต้ังข้ึน ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรือ  
อากร  
 (2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน  
 (3) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู  
 (4) เงินตรา  
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัต ิ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปน  
รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินท่ีจะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม        ใหเปนอํานาจของ 
ที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎร  และประธานคณะกรรมาธกิารสามัญของสภาผูแทนราษฎร  
ทุกคณะเปนผูวินิจฉัย  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบหา  
วัน นับแตวันที่มีกรณีดังกลาว  
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ   ถาคะแนนเสียงเทากันให  
ประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 



 มาตรา 170  ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคน   มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือให  
รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด 3  และหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย  
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 171  รางพระราชบัญญัติ     หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ีสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ    และในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทน  
ราษฎรไดแกไขเพ่ิมเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนราง  
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสัง่ระงับการพิจารณาไวกอน และภายใน  
สิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช  
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไปใหท่ีประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎร และประธาน  
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัยถาที่ประชุมรวมกันวินิจฉัยวาการแกไข  
เพ่ิมเติมน้ันทําใหรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันมีลักษณะเปนราง  
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติ     หรือรางพระราช  
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไปใหนายกรัฐมนตรีรับรองในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง        
ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพ่ือมิใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญน้ันเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน  
 
 มาตรา 172  รางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอสภาผูแทน  
ราษฎรกอน  
 
 มาตรา 173  รางพระราชบัญญัติ      ท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภาตามมาตรา   
211 วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดหากสภาผูแทน  
ราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบ  และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู  คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพ่ือมีมติอีกคร้ังหน่ึง  
หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ  ใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากัน  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธกิารรวมกันของรัฐสภาเพือ่พิจารณารางพระราช  
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน  และใหคณะกรรมาธิการของรัฐสภารายงานและ  
เสนอรางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา  
ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติ     หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันให  
ดําเนินการตอไปตามมาตรา 93     ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัติหรือราง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป  



 
 
 มาตรา 174  ภายใตบังคับมาตรา 180 เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอตามมาตรา 172 และลงมติเห็นชอบแลว  ใหสภาผูแทนราษฎร  
เสนอรางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันตอวุฒิสภาวุฒิสภาตองพิจารณา  
รางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอมาน้ันใหเสร็จภายในหกสิบวัน      
แตถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนรางพระราชบัญญัติเกีย่วดวย  
การเงิน    ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสบิวัน  ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปน  
กรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน   กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมและใหเริ่มนับแตวัน  
ท่ีรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันมาถึงวุฒิสภา  
 ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหน่ึง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาล  
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 177  
 ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมเสร็จภายใน  
กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง   ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติหรือราง  
พระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน  
 ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา       ใหประธาน  
สภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติ      หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอ  
ไปน้ันเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน        คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด  
 ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวา        รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราชบัญญัติเกีย่วดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัติหรือราง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน  
 
 มาตรา 175  ภายใตบังคับมาตรา 180    เม่ือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช - 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  
 (1) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 93  
 (2) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร   ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไวกอนและสงรางพระราชบัญญัติ   หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
นั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร  
 (3) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามท่ี  
แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร  ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนิน  
การ ตอไปตามมาตรา 93     ถาเปนกรณีอ่ืน  ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ   
มีจํานวน เทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด  ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณาราง  



พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงาน      
และเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธกิารรวมกันได  
พิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง     ถาสภาท้ังสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธกิารรวมกันไดพิจารณาแลว  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 93  ถาสภา  
ใดสภาหน่ึงไมเห็นชอบดวย ก็ใหยบัยัง้รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน  
ไวกอน  
 คณะกรรมาธกิารรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด    หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง   
หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได  
และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 157 และมาตรา 158 นั้นใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี ้ 
ดวย  
 การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
ของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  และใหนําบทบัญญัติมาตรา 194 มาใชบังคับโดย  
อนุโลม  
 
 มาตรา 176  รางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีตองยับย้ังไวตาม  
มาตรา 175 น้ัน   สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไป  
นับแตวันท่ีวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันคืนไปยงัสภา 
ผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 175 (2)    และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย         
สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 175 (3) ในกรณีเชนวาน้ี ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม หรือราง  
ที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  
ของสภาผูแทนราษฎรแลวใหถือวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปน  
อันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 93  
 ถารางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีตองยับย้ังไวเปนราง  
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน       สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันข้ึนพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวาน้ี ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม         
หรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที ่ 
มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว    ใหถอืรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน  
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา   และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 93  
 
 มาตรา 177  ในระหวางท่ีมีการยับย้ังรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญใดตามมาตรา 175 คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติหรือ  
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกบัหลกัการของรางพระราช  



บัญญัติ   หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีตองยับย้ังไวมิได  
 ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา  เห็นวารางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอหรือสงใหพิจารณาน้ัน เปนรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกบัหลกัการของรางพระราชบัญญัติ      หรือ  
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีตองยับย้ังไว  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา  
สงรางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย    
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีมี  
หลกัการอยางเดียวกันหรือคลายกันกบัหลกัการของรางพระราชบัญญัติ   หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญท่ีตองยับย้ังไวใหรางพระราชบัญญัติ   หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปน  
อันตกไป  
 
 มาตรา 178  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง    หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรราง  
รัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติ      หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ี  
พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา  ใหเปนอันตกไป  
 ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง   หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปรัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร   หรือวุฒิสภา  แลวแตกรณีจะ  
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม        หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได  ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้ง  
ทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน     นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลักการเลือกตั้งทั่วไป       และรัฐ  
สภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไข  
เพิม่เติมรางพระราชบัญญัติ     หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป  
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  รางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญตอไปตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการประชุมรัฐสภา  
 
 มาตรา 179  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ    ถาพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม        ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณ  
รายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน  
 
 มาตรา 180  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรางพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย   สภาผูแทนราษฎรจะตอง  
พิจารณาใหเสร็จภายในหน่ึงรอยหาวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร  
 ถาสภาผูแทนราษฎรพจิารณารางพระราชบัญญัติน้ัน   ไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรค  



หน่ึง   ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติน้ัน และใหเสนอรางพระราช  
บัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา  
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบ   หรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบ  
วัน    นับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ มิได   ถาพนกําหนดเวลาดัง  
กลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให  
ความเห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 93  
 ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย   ใหนําบทบัญญัติมาตรา 176 วรรคสอง มา  
ใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในการพจิารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     รางพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ    หรือจํานวนในรายการมิได  แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย  
ซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปน้ี  
 (1) เงินสงใชตนเงินกู  
 (2) ดอกเงินเงินกู  
 (3) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย  
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร     หรือของคณะกรรมาธิการการเสนอ การแปรญัตติหรือการ  
กระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยตรง  
หรือโดยออม ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได  
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา   มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ  
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหกใหเสนอ  
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่พิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวัน  
ที่ไดรับความเห็นดังกลาว     ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก   
ใหการเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป  
 
 มาตรา 181 การจายเงินแผนดินจะกระทําได    ก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบ  
ประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ    หรือกฎหมาย  
วาดวยเงินคงคลัง  เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธ ี 
การท่ีกฎหมายบัญญัติ   ในกรณีเชนวาน้ีตองต้ังงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ  
รายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม    หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ  
ประมาณถัดไป หรือเวนแตเปนกรณีตามมาตรา 230 วรรคสอง  
 
 มาตรา 182  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  มีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยบท  



บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 183  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีใน  
เรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได   แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองน้ันยังไม  
ควรเปดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน  
 
 มาตรา 184  การบริการราชการแผนดินเร่ืองใดท่ีเปนปญหาสําคัญ    ที่อยูในความสนใจของ  
ประชาชน   เปนเร่ืองท่ีกระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน    หรือท่ีเปนเร่ืองเรงดวนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร         อาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้น  
วาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเร่ืองน้ันโดยไมตองระบุคํา  
ถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น  
 การถามและตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง    และใหสมาชิกสภาผูแทน  
ราษฎรผูน้ันต้ังกระทูถามดวยวาจาเร่ืองการบริหารราชการแผนดินน้ันไดเร่ืองละไดเกินสามคร้ังท้ังน้ี ตามขอ  
บังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  
 
 มาตรา 185  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาสองในหา    ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร   มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายก  
รัฐมนตรีญัตติดังกลาวตองเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซ่ีงเปนบุคคลตามมาตรา   
201 วรรคสองดวย     และเม่ือไดมีการเสนอญัตติแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิไดเวนแตจะมีการถอน  
ญัตติหรือการลงมติน้ันไมไดคะแนนตามวรรคสาม  
 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามวรรคหน่ึง     ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายก  
รัฐมนตรีท่ีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีราชการ  หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหง  
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย    จะเสนอโดยไมมีการย่ืนคํารองขอตามมาตรา 304 กอนมิไดและเมื่อไดมีการยื่น  
คํารองขอตามมาตรา 304 แลว        ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอผลการดําเนินการตามมาตรา 305  
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติ   ใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไปใหสภาผู  
แทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ    การลงมติในกรณีเชนวานี ้มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การ  
อภิปรายสิ้นสุด      มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  
ของสภาผูแทนราษฎร  
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ  
สภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายน้ัน เปนอันหมดสิทธิที่จะ  
เขาช่ือเสนอญัตติ   ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น  
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ  



สภาผูแทนราษฎร     ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําช่ือผูท่ีไดรับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงกราบบังคมทูล  
เพ่ือทรงแตงต้ังตอไป และมิใหนํามาตรา 202 มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 186 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา    ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา  
ที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  มีสิทธิเขาเช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี  
เปนรายบุคคล  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 185 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 187  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาสามในหาของจํานวน  สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ  
วุฒิสภา    มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจง  
ปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ  
 การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตราน้ี จะกระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง  
 
 มาตรา 188  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา   
ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา   แตถาคณะรัฐมนตรี หรือ  
สมาชิกของแตละสภา    หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน  
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  หรือจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี   
รองขอใหประชุมลบั  ก็ใหประชุมลับ  
 
 มาตรา 189  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  มีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิ  
การสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก   ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ  
กระทํากิจการ    พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภา แลวรายงานตอสภา   
มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการ หรือเร่ืองใหชัดเจนและไมซํ้าหรือซอนกัน  
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคล  
ใดมาแถลงขอเท็จจริง  หรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู  
น้ันได  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน  
ของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน      ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับ  
บัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคสอง    
เวนแตเปนกรณีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน  ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการ  
ปฏิบัติตามวรรคสอง  
 เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในมาตรา 157 และมาตรา 158 น้ัน  ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม  



มาตราน้ีดวย  
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด     ตองมีจํานวนตามหรือใกล  
เคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง   หรือกลุมพรรคการเมืองท่ี  
มีอยูในสภาผูแทนราษฎร  
 ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 191 ใหประธานสภาผูแทน  
ราษฎรเปนผูกาํหนดอัตราสวนตามวรรคหา  
 
 มาตรา 190  การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา  มีสาระสําคัญ  
เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชราหรือผูพิการหรือทุพพลภาพหากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมา  
ธิการเต็มสภาใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยว  
กับบุคคลประเภทนั้น     มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด  
 
 มาตรา 191  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา    มีอํานาจตราขอบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือก   
และการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา  เร่ืองหรือกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของคณะ  
กรรมาธิการสามัญแตละชุด  การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การ  
เสนอ       และพจิารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเสนอญัตติ การ  
ปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปราย  
ทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย    ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการและกิจการอื่น  
เพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 192  สาระสําคัญท่ีตองมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเร่ืองตางๆ ตามท่ีบัญญัติไวในบท  
เฉพาะกาล ใหเปนสาระสําคัญท่ีตองมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเร่ืองน้ัน ๆ ตามรัฐธรรมนูญน้ี  
 

สวนท่ี 6  
การประชุมรวมกันของรัฐสภา  

----------------- 
 
 มาตรา 193  ในกรณีตอไปนี ้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน  
 (1) การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา 19  
 (2)การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา 21  
 (3) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล   วาดวยการสืบราชสันตติวงศพระพุทธศักราช   
2467  ตามมาตรา 22  



 (4) การรับทราบ หรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา 23  
 (5) การปรึกษารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหมตามมาตรา 94  
 (6) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเร่ืองอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตามมาตรา 159  
 (7) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา 160  
 (8) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 161  
 (9) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 173  
 (10) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติมรางพระราชบัญญัติ   หรือราง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามมาตรา 178 วรรคสอง  
 (11) การตราขอบังคับการประชมุรัฐสภาตามมาตรา 194  
 (12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 211  
 (13) การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา 213  
 (14) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 223  
 (15) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 224  
 (16) การแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 313  
 
 มาตรา 194 ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา   ในระหวางที่ยังไม  
มีขอบังคับการประชุมรัฐสภา   ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน  
 
 มาตรา 195  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา    ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดย  
อนุโลม เวนแตในเร่ืองการต้ังคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของแตละสภาจะตอง  
มีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา  
 

สวนท่ี 7  
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  

-------- 
 
 มาตรา 196  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีจํานวนไมเกินสามคน   ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง  
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา     จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณ  
ในการบริหารราชการ   แผนดิน   วิสาหกิจ  หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และม ี 
ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ  



 ใหประธานวุฒิสภา    ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 คุณสมบัต ิลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเปนไปตาม  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง   
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 
 มาตรา 197  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี  
 (1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี  
     (ก)การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ี   ตามกฎหมายของขาราชการ    
พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  
     (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ   
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน   ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือ  
ประชาชนโดยไมเปนธรรมไมวาการน้ันจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม  
     (ค) กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
 (2) จัดทํารายงานพรอมท้ังเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา  
 
 มาตรา 198 ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ    
หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1)  มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจ  
การแผนดินของรัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปก  
ครอง แลวแตกรณี  
 ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี    พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท่ีผูตรวจการแผนดินของ  
รัฐสภาเสนอตามวรรคหน่ึงโดยไมชักชา  
 

สวนท่ี 8  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

------------------------ 
 
 มาตรา 199  คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ   ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงละ  
กรรมการอ่ืนอีกสบิคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งมีความรูหรือ  
ประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ   ทั้งนี้  โดยตองคํานึงถึงการมีสวน  
รวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวย  



 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ         แตงตั้งประธานกรรมการและ  
กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ  
 คุณสมบัต ิลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน     และการกําหนดคาตอบแทน   
กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ  มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรง  
แตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 
 มาตรา 200  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้ 
 (1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน      
หรือ อันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและเสนอ  
มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคล   หรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนิน  
การ    ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินตอไป  
 (2) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและคณะ  
รัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 (3) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน  
 (4) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการองคการเอกชน และองคการ  
อื่นในดานสิทธิมนุษยชน  
 (5) จัดทํารายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน  ภายในประเทศและเสนอตอ  
รัฐสภา  
 (6) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ในการปฏิบัติหนาที ่    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  
ของชาติและประชาชนประกอบดวย  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสาร     หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด   
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมท้ังมีอํานาจอ่ืนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย  
บัญญัติ  
 

หมวด 7  
คณะรัฐมนตรี  

----- 
 
 มาตรา 201  พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง    และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบ  
หา คนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน  



 นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร     หรือผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แตพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 118 (7) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ      แตงต้ังนายกรัฐมนตรี  
 
 มาตรา 202  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล   ซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปน  
นายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน    นับแตวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกตามมาตรา   
159  
 การเสนอช่ือบุคคลซึง่สมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง     ตองมีสมาชิกสภาผู  
แทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหา ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง  
 มติของสภาผูแทนราษฎร ท่ีเห็นชอบดวยในการแตงต้ังบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมี  
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณ ี 
เชนวาน้ีใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย  
 
 มาตรา 203  ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวัน      นับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิก  
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายก  
รัฐมนตรีตามมาตรา 202 วรรคสามภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานสภาผู  
แทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูง  
สุดเปน นายกรัฐมนตรี  
 
 มาตรา 204  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน  
ขณะเดียวกันมิได  
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหพนจากตําแหนง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวัน  นับแตวันท่ีมีพระบรมราชโองการแตงต้ัง  
 
 มาตรา 205  กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอ  
ไปนี ้ 
 "ขาพระพุทธเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ  
พระมหากษัตริย  และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนทั้งจะ  
รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ"  
 
 มาตรา 206  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  



 (2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  
 (3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
 (4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (12) (13) หรือ (14)  
 (5) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับ  
แตงต้ัง  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 (6) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา  หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกิน  
หน่ึงปนับถึงวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 133 (1)  
 
 มาตรา 207  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการ  
เมืองมิได  
 
 มาตรา 208  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง   หรือกระทําการใดตามท่ีบัญญัติในมาตรา 110 มิไดเวนแต  
ตําแหนงท่ีตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย       และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท  หรือ  
องคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร  หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย  
 
 มาตรา 209  รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่ง  
ความเปนหุนสวน  หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป       ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติใน  
กรณีท่ีรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหรัฐมนตรีผูน้ันแจงใหประธาน  
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งและให  
รัฐมนตรีผูน้ันโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสินเพ่ือประโยชนของ  
ผูอ่ืน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร       หรือจัดการใดๆเก่ียว  
กับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว  
 
 มาตรา 210  รัฐมนตรียอมมีสิทธเิขาประชุมและแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ี  
ประชุมสภา  แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุม  
ในเร่ืองใดรัฐมนตรีตองเขารวมประชุม  
 เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในมาตรา 157 และมาตรา 158 ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 211  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดิน   ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมม ี 
การลงมติความไววางใจ  ทั้งนี ้ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาท่ี  
 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหน่ึง    หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอย  



ใหเน่ินชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน   คณะรัฐมนตรีท่ีเขารับหนาท่ีจะดําเนินการไปพลาง  
กอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได  
 
 มาตรา 212  ในการบริหารราชการแผนดิน    รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหง  
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา 211      และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎร  
ในหนาท่ีของตนรวมท้ังตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี  
 
 มาตรา 213  ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร  
จะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐ  
สภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได  ในกรณีเชนวาน้ี รัฐสภาจะลงมติใน  
ปญหาท่ีอภิปรายมิได  
 
 มาตรา 214  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเร่ืองใด   อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ  
ประเทศชาติหรือประชาชน       นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภา  
ผูแทนราษฎร  และประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได  
 การออกเสยีงประชามติ  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะ  
เห็นชอบ   หรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคหน่ึงซ่ึงมิใชเร่ืองท่ีขัดหรือแยงตอ  
รัฐธรรมนูญนี้การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง  
โดยเฉพาะ จะกระทํามิได  
 ประกาศตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวัน  
แตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติตอง  
กําหนดเปนวันเดียวกัน   ท่ัวราชอาณาจักร  
 ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ  รัฐตองดําเนินการใหบุคคลฝายท่ีเห็นชอบและ 
ไมเห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน  
 บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ 
 ในการออกเสยีงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไมมาก  
กวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ    ใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ  
ดวยกับเร่ืองท่ีขอปรึกษาน้ัน  แตถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธ ิ 
ออกเสียงประชามติและปรากฎวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากใหความเห็นชอบ ใหถือวาประชา  
ชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น  
 การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ี  ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน  
 หลักเกณฑ  และวิธีการออกเสียงประชามต ิ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ  



ออกเสยีงประชามติ  
 
 
 มาตรา 215  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง เม่ือ  
 (1) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา 216  
 (2) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  
 (3) คณะรัฐมนตรีลาออก  
 คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง    ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที ่  แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม (2) จะใชอํานาจแตงตั้งหรือยายขาราชการซึ่งม ี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือใหบุคคลดังกลาว 
พนจากตําแหนงมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 118 (7) และวรรคสอง      และมาตรา 204 มาใชบังคับกับคณะรัฐมนตรีที ่ 
พนจากตําแหนงและอยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง  
 ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง ตามมาตรา 216 (1) (2) (3) (4) (6)หรือ (8)   
ใหดําเนินการตามมาตรา 202 และมาตรา 203 โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 216  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 206  
 (4) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  
 (5) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา 185 หรือมาตรา 186  
 (6) กระทาํการอันตองหามตามมาตรา 208 หรือมาตรา 209  
 (7) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา 217  
 (8) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา  96  และมาตรา  97  มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม   
(2)  (3)  (4)  หรือ  (6)  
 
 มาตรา 217  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรี  
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา  
 
 มาตรา 218  ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ   ความปลอดภัย  



สาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ     พระมหากษัตริยจะ  
ทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน  
ท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได  
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป     ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันตอรัฐสภาเพ่ือ  
พิจารณาโดยไมชักชา  ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา  
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ     เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ  
พระราชกําหนดโดยเร็ว  ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัต ิ    หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติ  
และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที ่ 
มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป       แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป  
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น  
 หากพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติม    หรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
ใด  และพระราชกาํหนดน้ันตองตกไปตามวรรคสาม  ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่ม  
เติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล  
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทน  
ราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน  
ราษฎร ใหพระราชกําหนดน้ันมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป  
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณ ี 
ไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติ  
พระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ  
 
 มาตรา 219  กอนที่สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา218   
วรรคสาม   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา     จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวน  
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู   ของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก  
วาพระราชกําหนดน้ันไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหน่ึง และใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดัง  
กลาว    สงความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย     เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐ  
ธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา  
 เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎร   หรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงแลว   ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดน้ันไวกอนจนกวาจะไดรับแจง  
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใด ไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหน่ึงให  



พระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใด    ไมเปนไปตามมาตรา 218 วรรคหน่ึงตองมี  
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด  
 
 มาตรา 220  ในระหวางสมัยประชุม      ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือ  เงิน  
ตรา ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรง  
ตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  
 พระราชกําหนดท่ีไดตราข้ึนตามวรรคหน่ึง  จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวัน  
นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    และใหนําบทบัญญัติมาตรา 218 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 221  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ  
กฎหมาย  
 
 มาตรา 222  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก  
ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก  
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน    เจาหนาท่ีฝาย  
ทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก  
 
 มาตรา 223  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม      เม่ือไดรับความ  
เห็นชอบจากรัฐสภา  
 มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้ง  
หมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา  
ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง     และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ  
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู  
 
 มาตรา 224  พระมหากษัตริยทรงไว     ซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญา  
สงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกบัองคการระหวางประเทศ  
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ     หรือจะตองออกพระราช  
บัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  
 
 มาตรา 225  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ  



 
 มาตรา 226  พระมหากษัตริยทรงไว      ซ่ึงพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักด์ิและ  
เรียกคืน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
 
 มาตรา 227  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัด  
กระทรวงอธิบด ีและเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง     เวนแตกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตาย  
 
 มาตรา 228  ขาราชการซึ่งมีตําแหนง  หรือเงินเดือนประจํา   และมิใชขาราชการการเมืองจะเปน 
ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืน มิได  
 
 มาตรา 229  เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรีประธานและรอง  
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา   ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
 บําเหน็จบํานาญ  หรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรี  ประธานและรองประธานสภา 
ผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร   
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งพนจากตําแหนง     ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
 
 มาตรา 230  การจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม    โดยมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของ 
ขาราชการหรือลูกจางเพ่ือ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ  
 การรวม หรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม   ท่ีมีผลเปนการจัดต้ังเปนกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม   
หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีมิไดมีการจัดต้ังเปนกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหมทั้งนี้  
โดยไมมีการกําหนด   ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมข้ึน หรือการยุบกระทรวง ทบวง   
กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
 ภายในสามปนับแตวันท่ีมีการรวมหรือการโอนกระทรวง  ทบวง  กรม  ตามวรรคสองจะกาํหนด  
ตําแหนง หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมข้ึนในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือใน  
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีถูกรวมหรือโอนไป มิได  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหระบุอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม     ที่จัดตั้งขึ้นใหม   
การโอนอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงหนวยราชการหรือเจาพนักงานท่ีมีอยูเดิมการโอนขา  
ราชการและลูกจางงบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน เอาไวดวย  
 การดําเนินการตามวรรคสองกบักระทรวง ทบวง กรม   ท่ีมีพระราชบัญญัติจัดต้ังข้ึนแลว ใหตราเปน  
พระราชกฤษฎีกา โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน  
พระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของดวย  



 
 มาตรา 231  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ   อันเก่ียวกับราชการแผนดิน   
ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 232  บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว   หรือถือเสมือนหน่ึงวาไดทรงลง  
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน  
 

หมวด 8  
ศาล  
------ 
สวนท่ี 1  
บททั่วไป  

------ 
 
 มาตรา 233  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล    ซ่ึงตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ   
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  
 
 มาตรา 234  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ  
 การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีท่ีมีขอหาฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะ  
แทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได  
 
 มาตรา 235  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย  
ธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได  
 
 มาตรา 236  การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษา   หรือตุลาการครบองคคณะและผูพิพากษา  
หรือตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษา หรือคําวินิจฉัยคดีน้ันมิได เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือ  
มีเหตุจําเปนอ่ืนอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 237  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได  เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของ  
ศาล  หรือผูน้ันไดกระทําความผิดซ่ึงหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับไดโดยไมมีหมายตามท่ีกฎหมาย  
บัญญัติ     โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดยไมชักชา กับจะตอง  



ไดรับโอกาสแจงใหญาติ  หรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู    
ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบ  
สวน      เพ่ือศาลพิจารณา วามีเหตุท่ีจะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไมเวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ  
จําเปนอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเม่ือ  
 (1)มีหลักฐานตามสมควรวาผูน้ันนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรง  ท่ีมีอัตราโทษตามท่ี  
กฎหมายบัญญัติ หรือ  
 (2) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา    และมีเหตุอันควรเช่ือวาผูน้ันจะ  
หลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืนดวย  
 
 มาตรา 238  ในคดีอาญา การคนในท่ีรโหฐานจะกระทํามิได  เวนแตจะมีคําส่ังหรือหมายของศาล   
หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 239  คําขอประกันผูตองหา   หรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็ว และ  
จะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได  การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวโดย  
เฉพาะในกฎหมาย    และตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว  
 สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรับความคุมครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิพบ  และปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และม ี 
สิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร  
 
 มาตรา 240  ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญา      หรือในกรณีอ่ืนใด ผูถูกคุมขังเอง  
พนักงานอัยการ     หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูถูกคุมขัง มีสิทธิรองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณา  
คดีอาญาวาการคุมขังเปนการมิชอบดวยกฎหมายเม่ือมีคํารองเชนวาน้ีใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดย  
ดวน   ถาเห็นวาคํารองน้ันมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน    และถาผูคุมขัง  
แสดงใหเปนที่พอใจ ของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมายใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไป  
ทันท ี 
 
 มาตรา 241  ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีดวย  
ความรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม  
 ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได  
 ผูเสียหาย หรือจําเลยในคดีอาญา ยอมมีสิทธิตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในช้ันสอบสวน  
หรือเอกสารประกอบคําใหการของตน เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย  



บัญญัติ  
 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหาหรือผูมีสวนไดเสีย        
ยอมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ  
สั่งคด ี ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 242  ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา  
ทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ    ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความได รัฐตองให  
ความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว  
 ในคดีแพงบุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 243  บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา  
 ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ  หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ   
หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ  ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได  
 
 มาตรา 244  บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองการปฏิบัติที่เหมาะสมและ 
คาตอบแทนท่ีจําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 245  บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญา       มีสิทธิไดรับความคุมครองการปฏิบัติที ่ 
เหมาะสม  และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือแกรางกาย หรือจิตใจเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญา  
ของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น    และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความ  
เสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้น หรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธ ี 
การท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 246  บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญา    และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดีหากปรากฏ  
ตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น วาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ  
กระทําของจําเลยไมเปนความผิด     บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร   ตลอด  
จนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 247  บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดบุคคลนั้น  ผูมีสวนไดเสียหรือ  
พนักงานอัยการ อาจรองขอใหมีการร้ือฟนคดีข้ึนพิจารณาใหมได         และหากปรากฏตามคําพิพากษาของ  
ศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด   บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิได  



รับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไป เพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้  
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 248  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร  
หรือศาลอื่นใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปน  
ประธานประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่นและผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมาย  
บัญญัติเปนกรรมการ  
 หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 249  ผูพิพากษา และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม  
รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย  
 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการ    ไมอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับ  
ชั้น  
 การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ  
 การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี จะกระทํามิได    เวนแตเปนกรณีท่ีจะกระทบ  
กระเทือนตอความยติุธรรมในการพจิารณาพิพากษาอรรถคดี  
 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษา   และตุลาการนั้น จะ  
กระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน เปนกรณี  
ที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา  
 
 มาตรา 250  ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิ  
ได  
 
 มาตรา 251  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ ทรงใหพนจากตําแหนงเวนแตกรณี  
ที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย  
 การแตงต้ัง  และการใหผูพิพากษา  และตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม   
ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง    ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว   
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น  
 
 มาตรา 252  กอนเขารับหนาท่ี ผูพิพากษาและตุลาการ   ตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย  
ดวยถอยคําดังตอไปน้ี  
 "ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา  จะจงรักภักดีตอพระมหา  



กษัตริย   และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือให  
เกดิความยุติธรรมแกประชาชน    และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการ  
ปกครองระบอบประชาธิปไตย     อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  
ไทยและกฎหมายทุกประการ"  
 
 มาตรา 253  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง     และประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการ   
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ    ทั้งนี ้จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการ  
พลเรือนมาใชบังคับมิได  
 บทบัญญัติวรรคหน่ึง   ใหนํามาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ     และกรรมการตรวจเงินแผนดินดวยโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 254 บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมกรรมการใน  
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง       หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอ่ืนตามกฎหมายวา  
ดวยการน้ัน ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี ้ไมวาจะเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
 

สวนท่ี 2  
ศาลรัฐธรรมนูญ  

------- 
 
 มาตรา 255  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหน่ึง  และตุลาการศาล  
รัฐธรรมนูญอ่ืนอีกสิบส่ีคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี ้ 
 (1) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุม  
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน  
 (2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลง  
คะแนนลับ จํานวนสองคน  
 (3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซ่ึงไดรับเลือกตามมาตรา 257 จํานวนหาคน   
 (4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซ่ึงไดรับเลือกตามมาตรา 257 จํานวนสามคน  
 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหน่ึง  ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลว  
แจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ  
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ    แตงต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
 



 มาตรา 256  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   
ดังตอไปน้ี  
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ  
 (3) เคยเปนรัฐมนตรี กรรมการการเลอืกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา    กรรมการสทิธิ  
มนุษยชนแหงชาติ กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน     
หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวารองอัยการสูงสุด   อธิบดีหรือเทียบเทา      หรือดํารงตําแหนงไมตํ่า  
กวาศาสตราจารย  
 (4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 106 หรือมาตรา 109 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ (14)  
 (5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ  
ผูบริหารทองถ่ิน  
 (6) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิก  หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมือง    ในระยะสามปกอน  
ดํารงตําแหนง  
 (7) ไมเปนกรรมการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ  
ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 
 มาตรา 257  การสรรหาและการเลือกต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 (3)และ (4) ให  
ดําเนินการดังน้ี  
 (1)ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหน่ึง    ประกอบดวยประธานศาลฎีกา  
คณบดีคณะนิติศาสตร หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหง    ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน  
คณบดีคณะรัฐศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คนผูแทน  
พรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    พรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ  
สี่คน เปนกรรมการ คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่สรรหา และจัดทําบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา   
255 (3) จํานวนสิบคน และผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255 (4) จํานวนหกคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตอง  
เสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือน้ัน  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองม ี 
การเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว    มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน  
ส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  
 (2) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพ่ือมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือในบัญชีตาม   
(1) ซึ่ง ตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ    ในการน้ีใหหาคนแรกในบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255   
(3) และ สามคนแรกในบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255 (4)  ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน  
มากกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา   เปนผูไดรับเลือกเปนตุลาการศาล  
รัฐธรรมนูญ     แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255 (3) มีไมครบ  



หาคน หรือจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255 (4) มีไมครบสามคน      ใหนํารายช่ือผูไมไดรับ  
เลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาใชสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป   และ  
ในกรณีนี ้ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับ จนครบจํานวน เปนผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาล  
รัฐธรรมนูญ    ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหาคนหรือสามคนแลว  
แตกรณี  ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 255 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 258  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง  
 (1) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
 (2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือราชการสวนทองถ่ินหรือไม  
เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ  
 (3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือ  
รายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา  แลวแตกรณีเลือก  
บุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอมของบคุคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีไดตอ  
เม่ือตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3)     หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิก  
ประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว   ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิได 
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญและใหนําบทบัญญัติ  มาตรา 261 มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 259  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป  
นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระใหปฏิบัติหนาที ่ 
ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่ 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตาม  
กฎหมาย  
 
 มาตรา 260  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ    ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล  
รัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  



 (3) ลาออก  
 (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 256  
 (5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 258  
 (6) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง  
 (7) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง  ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใตบังคับ  
มาตรา 267  
 
 มาตรา 261  ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตาม  
วาระพรอมกันทั้งหมด  ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา 255 และมาตรา 257 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พน  
จากตําแหนง  
 ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญ     หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณี  
ตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการดังตอไปน้ี  
 (1) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา     ใหนํามาตรา   
255  (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี ้ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจาก  
ตําแหนง  
 (2) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดใหนํา  
มาตรา 255 (2) มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที ่ 
พนจากตําแหนง  
 (3) ในกรณีท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 (3)     หรือ (4) ใหนํามาตรา 257มาใช  
บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีนี ้ใหเสนอช่ือผูสมควรเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255   
(3) หรือ (4) เปนจํานวนสองเทาของผูซ่ึงพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้   
ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
 ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาท้ังหมดหรือบางสวนในระหวางท่ีอยูนอก  
สมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา 257       ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของ 
รัฐสภา  
 ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง    ใหนําบทบัญญัติมาตรา 255 วรรคสองมาใช  
บังคับ  
 
 มาตรา 262  รางพระราชบัญญัติ  หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ีรัฐสภาใหความ  
เห็นชอบแลว   กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
นั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา93  หรือราง  



พระ ราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ีรัฐสภาลงมติยืนยนัตามมาตรา 94 กอนที่  
นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ   หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันข้ึนทูลเกลาทูล  
กระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง  
 (1) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา     หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวน  
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบ    ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติดัง  
กลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี       
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี  แลวให  
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงให  
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  
 (2) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา     หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวน  
ไมนอยกวายี่สิบคน      เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ   
รัฐธรรมนูญน้ี  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ใหเสนอความเห็นตอประธาน  
สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความ  
เห็นดังกลาวสงความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย       และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไม  
ชักชา  
 (3) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติ   หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี   
ใหสงความเห็นเชนวาน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย      และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ  
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา  
 ในระหวางท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย      ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพ่ือประกาศ  
ใชรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะม ี 
คําวินิจฉัย  
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน  
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี และ 
ขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน  
ใหรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป  
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ    หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
น้ันมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีแตมิใชกรณีตามวรรคสาม    ใหขอความท่ีขัดหรือแยงน้ันเปนอัน 
ตกไป  และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 93 หรือมาตรา 94 แลวแตกรณีตอไป  
 
 มาตรา 263  บทบัญญัติมาตรา 262 (2)   ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทน  
ราษฎร  รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภาและรางขอบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผูแทนราษฎรวุฒิสภา   



หรือรัฐสภา  แลวแตกรณีใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 264  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด  ถาศาลเห็นเองหรือคูความ  
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว   และสงความเห็นเชนวานั้น  
ตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย  
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึง   ไมเปนสาระอันควรไดรับการ  
วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง   แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของ  
ศาลอันถึงที่สุดแลว  
 
 มาตรา 265  ในการปฏิบัติหนาที ่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจาก  
บุคคลใด   หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําตลอดจนขอใหศาล พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงาน  
ของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน    ดําเนินการใดเพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได  
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมาย  
 
 มาตรา 266  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ  ใหองคกร  
น้ัน  หรือประธานรัฐสภา เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  
 
 มาตรา 267  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณา      และในการทําคําวินิจฉัย   
ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเกาคน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขาง  
มาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี  
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําคําวินิจฉัย    ในสวนของตนพรอมแถลง  
ดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมต ิ 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   และคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุป  
ขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริง และขอกฎหมาย และ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง  
 
 มาตรา 268  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล   
และองคกรอ่ืนของรัฐ  



 
 
 มาตรา 269  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ    ใหเปนไปตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนดซ่ึงตอง  
กระทาํโดยมติเอกฉนัทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  อยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพ้ืนฐานเร่ืองการ  
พิจารณาคดีโดยเปดเผย  การใหโอกาสคูกรณีแสดงความเห็นของตนกอนการวินิจฉัยคดี การใหสิทธิคูกรณ ี 
ขอตรวจดูเอกสารท่ีเก่ียวกับตน   การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการใหเหตุผล  
ประกอบคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญดวย  
 
 มาตรา 270  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปนอิสระโดยมเีลขาธกิาร 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   ตองไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาล  
รัฐธรรมนูญ  
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ   และการดําเนินการอ่ืน    
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 

สวนท่ี 3  
ศาลยุติธรรม  

------ 
 
 มาตรา 271  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง   เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญน้ีหรือ  
กฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น  
 
 มาตรา 272  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา    เวนแตท่ีมีบัญญัติไว  
เปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน  
 ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา    โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบ  
ดวยผูพิพากษาในศาลฏีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที ่ 
ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคด ี 
 อํานาจหนาท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และวิธีพิจารณาคดีอาญา  
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีและในกฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  



 
 
 มาตรา 273  การแตงต้ัง และการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง   ตองไดรับความเห็น  
ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล  
 การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม  ตองไดรับความ  
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม     ในการนี้ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้ง  
คณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ      เพ่ือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาวเพ่ือประกอบการ  
พิจารณา  
 
 มาตรา 274  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
 (1) ประธานศาลฎกีาเปนประธานกรรมการ  
 (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละช้ันศาล ชั้นศาลละสี่คน รวมเปนสิบสองคน ซึ่งเปนขาราชการ  
ตุลาการในแตละช้ันศาล และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในทุกชั้นศาล  
 (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซ่ึงไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการและไดรับเลือก  
จากวุฒิสภา  
 คุณสมบัติลักษณะตองหามและวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 275  ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระโดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล  
ยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล  
ยุติธรรม  
 สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน  
ทั้งนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

สวนท่ี 4  
ศาลปกครอง  

------ 
 
 มาตรา 276  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือใน  
กํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชนหรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน  
ทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกันซ่ึงเปนขอพิพาทอัน  



เนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  
สวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีของรัฐน้ันตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเน่ืองจากการกระทําหรือการละเวนการ  
กระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีของรัฐน้ัน ตอง  
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย    ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได  
 
 มาตรา 277  การแตงต้ังและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน   แลวจึงนําความกราบบังคมทูล  
 ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดินอาจไดรับแตงต้ังใหเปน  
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได  การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ใหแตงต้ัง  
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง   ตามที่กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลว  
จึงนําความกราบบังคมทูล  
 การเล่ือนตําแหนงการเล่ือนเงินเดือนและการลงโทษตุลาการในศาลปกครองตองไดรับความเห็น  
ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 278  การแตงต้ังตุลาการในศาลปกครอง   ใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น  
เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว  ใหนายกรัฐมนตรีนําความ  
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป  
 
 มาตรา 279  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบคุคล ดังตอไปน้ี  
 (1) ประธานศาลปกครองสงูสุดเปนประธานกรรมการ  
 (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซ่ึงเปนตุลาการในศาลปกครอง และไดรับเลือกจากตุลาการ  
ในศาลปกครองดวยกันเอง  
 (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคนและจากคณะรัฐมนตรีอีกหน่ึงคน  
 คุณสมบัติลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 280  ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระโดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล  
ปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง     ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ  
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน  



ทั้งนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

สวนท่ี 5  
ศาลทหาร  

----- 
 
 มาตรา 281  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 

หมวด 9  
การปกครองสวนทองถ่ิน  

-------- 
 
 มาตรา 282  ภายใตบังคับมาตรา 1     รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการ  
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  
 
 มาตรา 283  ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได   ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ตองทําเทาท่ีจําเปนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตตองไป  
เพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมท้ังน้ี จะ  
กระทบถึงสาระสําคัญถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  
หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว มิได  
 
 มาตรา 284  องคกรปกครองสวนทองถิน่ท้ังหลาย      ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย   
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  
 การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และระหวางองคกร  
ปกครองสวนทองถิน่ดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น  
ใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ  
 เพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหแกทองถ่ินอยางตอเน่ือง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
 (1) การกําหนดอํานาจ และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  



 (2) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระ  
หนาท่ีของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปน  
สําคัญ  
 (3) การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่ตาม (1) และ (2)    ประกอบดวยผูแทนของ  
หนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที ่ 
กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน  
 ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที ่ และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (1) และ (2) ใหแก  
องคกรปกครองสวนทองถิน่ใดแลว คณะกรรมการตาม (3) จะตองนําเร่ืองดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหม  
ทุกระยะเวลาไมเกินหาป   นับแตวันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหนาท่ีหรือวันท่ีมีการจัดสรรภาษีและอากร   
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที ่ และการจัดสรรภาษีและอากร  
ที่ไดกระทําไปแลว  ทั้งนี ้ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ  
 การดําเนินการตามวรรคสี ่เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี    และรายงานรัฐสภาแลว ให  
มีผลใชบังคับได  
 
 มาตรา 285 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น  หรือผูบริหาร  
ทองถิ่น  
 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง  
 คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  หรือมาจาก  
ความเห็นชอบของสภาทองถิ่น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น  และคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือก  
ต้ัง โดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
 สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน     มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  
สี่ป  
 คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน     จะเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา   
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ินมิได  
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
 ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น     หรือในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงทั้งคณะตาม  
มาตรา  286     และตองมีการแตงต้ังคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการช่ัวคราวมิใหนําบท  
บัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และ วรรคหก มาใชบังคับ  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 286  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  มีจํานวนไมนอยกวาสามใน  



สี ่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดของ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน 
ผูน้ันพนจากตําแหนง  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 การลงคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึง    ตองมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน  
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  
 
 มาตรา 287  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่น  
เพื่อใหสภาทองถิ่น   พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิน่ได  
 คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินเสนอมาดวย  
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 288  การแตงตั้งและการใหพนักงาน และลกูจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่พนจาก  
ตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่นและตองไดรับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ตามวรรคหน่ึง จะตองประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของ   ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย  
บัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน  
 การโยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา 289  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญา  
ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม   และการฝกอาชีพตามความ  
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตอง  
ไมขัดตอมาตรา 43   และมาตรา 81  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง   องคกรปกครองสวนทองถิน่ตองคํานึงถึงการ  
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย  
 
 มาตรา 290  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  องคกรปกครองสวนทองถิน่ยอมมีอํานาจ  
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  



 (1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใน  
เขตพ้ืนท่ี  
 (2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที ่ 
เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน  
 (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการ  หรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผล  
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่  
 

หมวด 10  
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

------------------ 
สวนท่ี 1  

การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหน้ีสิน  
--------------------- 

 
 มาตรา 291  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปน้ี   มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ  
หน้ีสินของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
แหงชาติ ทุกคร้ังท่ีเขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง  
 (1) นายกรัฐมนตรี  
 (2) รัฐมนตรี  
 (3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (4) สมาชิกวุฒิสภา  
 (5) ขาราชการการเมืองอ่ืน  
 (6) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 บัญชีตามวรรคหน่ึงใหย่ืนพรอมเอกสารประกอบ   ซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริง  
ของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว    รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษ ี 
ที่ผานมาโดยผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุก  
หนาดวย  
 
 มาตรา 292  บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน  และหนี้สินตามมาตรา 291      ใหแสดงรายการทรัพยสิน  
และหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองยื่นภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี ้ 
 (1) ในกรณีท่ีเปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง  
 (2) ในกรณีท่ีเปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง  



 (3) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา 291 ซึ่งไดยื่นบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารงตําแหนงหรือกอนย่ืน  
บัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ม ี 
อยูในวันท่ีผูดํารงตําแหนงน้ันตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูดํารงตําแหนงตาย  
 ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น    หรือผูดํารง  
ตําแหนงทางการเมืองซ่ึงพนจากตําแหนง    นอกจากตองย่ืนบัญชีตาม (2) แลว ใหมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงราย  
การทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลา  
หน่ึงปดวย  
 
 มาตรา 293  เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบแลว ให  
ประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ    หรือกรรมการปองกนัและปราบปรามการ  
ทุจริตแหงชาติซึ่งประธาน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ  
ไวในบัญชีทุกหนา  
 บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหน่ึงของนายกรัฐมนตรี     และรัฐมนตรีใหเปดเผยให  
สาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวัน   นับแตวันท่ีครบกําหนดตองย่ืนบัญชีดังกลาว บัญชีของ  
ผูดํารงตําแหนงอ่ืนหามมิให เปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณา  
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชีข้าดและไดรับการรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 ใหประธานกรรมการปอง และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง   และความมีอยูจริงของทรัพยสินและ  
หน้ีสินดังกลาวโดยเร็ว  
 
 มาตรา 294  ในกรณีท่ีมีการย่ืนบัญชีเพราะเหตุท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใด  พนจากตําแหนง  
หรือตาย       ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําการตรวจสอบความเปลี่ยน  
แปลงของทรัพยสิน  และหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงน้ัน  แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานดังกลาว  
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ในกรณีท่ีปรากฎวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงผูใดมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ใหประธาน  
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยูพรอมท้ังรายงานผลการตรวจ  
สอบไปยังอัยการสูงสุด  เพ่ือดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหทรัพย  
สินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติน้ันตกเปนของแผนดินตอไป  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 305 วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 295  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน  และหนี้สิน  
และเอกสารประกอบตามท่ีกาํหนดไวในรัฐธรรมนูญน้ี   หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ 



หน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบใหผูน้ัน 
พนจากตําแหนงนับแตวันท่ีครบกําหนดตองยืน่ตามมาตรา 292  หรือนับแตวันท่ีตรวจพบวามีการกระทํา 
ดังกลาว   แลวแตกรณี และผูน้ันตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ เปนเวลาหาปนับแตวันท่ี 
พนจากตําแหนง  
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง   ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเร่ือง  
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดตอไป       และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดแลว ใหนําบทบัญญัติ  
มาตรา 97 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 296  บทบัญญัติมาตรา 291 มาตรา 292 มาตรา 293 วรรคหน่ึง และวรรคสาม และมาตรา 295   
วรรคหน่ึง  ใหใชบังคับเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตดวยโดยอนุโลม  
 

สวนท่ี 2  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

--------------------- 
 
 มาตรา 297 คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธาน  
กรรมการคนหน่ึงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกแปดคนซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนํา 
ของวุฒิสภา  
 กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที ่ 
ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 256  
 การสรรหา  และการเลอืกกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      ใหนําบทบัญญัติ  
มาตรา 257 และมาตรา 258 มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้       โดยใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกนั  
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวนสิบหาคน  ประกอบดวยประธานศาลฎกีาประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
ประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเอง  
ใหเหลือเจ็ดคนผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหน่ึงคน  
ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง         ประธานกรรมการและ  
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
 
 มาตรา 298  กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป 
นับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  



 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาท่ี  
ตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี  
 การพนจากตําแหนง การสรรหา   และการเลือกกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหง  
ชาติแทนตําแหนงท่ีวาง ใหนําบทบัญญัติ มาตรา 260 และมาตรา 261 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 299  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี ่   ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม  จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย     หรือมี  
พฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรงและขอใหวุฒิสภามีมติให 
พนจากตําแหนงได  
 มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตาม 
วรรคหน่ึง  ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา  
 
 มาตรา 300 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภามีจํานวนไมนอย  
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคด ี 
อาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากรรมการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดรํ่ารวยผิด  
ปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี     หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  
 คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการตาม  
วรรคหน่ึงเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา   เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองแลวใหสง 
คํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา          ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา  
 กรรมการปองกนั และปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้น 
มิไดจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหยกคํารอง 
ดังกลาว  
 
 มาตรา 301 คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี  
 (1) ไตสวนขอเท็จจริง     และสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา305  
 (2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308  
 (3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือ  
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ     หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมเพ่ือดําเนินการ  
ตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
 (4) ตรวจสอบความถูกตอง  และความมีอยูจริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน  และหนี้สิน  



ของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 291 และมาตรา 296   ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว  
 (5) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบัิติหนาท่ีพรอมขอสงัเกตตอคณะรัฐมนตรี  สภาผูแทน  
ราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานน้ันออกพิมพเผยแพรตอไป  
 (6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 146 และมาตรา 265       มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 302  คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   มีหนวยธุรการของคณะ  
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีเปนอิสระ  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแหงชาติ  
 การแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ     ตองไดรับความ  
เห็นชอบของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและวุฒิสภา  
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิมีอิสระในการบริหารงานบุคคล   
การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

สวนท่ี 3  
การถอดถอนจากตําแหนง  

-------- 
 
 มาตรา 303  ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา   
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณ  
รํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี   สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการสอวากระทําผิดตอ  
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ  
กฎหมาย   วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูน้ันออกจากตําแหนงได  
 บทบัญญัติวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ีดวย คือ  
 (1) กรรมการการเลอืกต้ัง   ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   และ  
กรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 (2) ผูพิพากษาหรือตุลาการพนักงานอัยการหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ตามกฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
 
 มาตรา 304  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี ่   ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา  



ที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร   หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรอง  
ขอตอประธานวุฒิสภา  เพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 303 ออกจาก  
ตําแหนงไดคํารองขอดังกลาวจะตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปน  
ขอๆ ใหชัดเจน  
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภามีสิทธ ิ 
เขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307   ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก  
ตําแหนงได  
 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเขาช่ือรองขอตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตาม  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
 
 มาตรา 305  เม่ือไดรับคํารองขอตามมาตรา 304     แลวใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนโดยเร็ว  
 เม่ือไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงานเสนอ  
ตอวุฒิสภา     โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไมเพียง  
ใด  พรอมท้ังระบุเหตุแหงการน้ัน  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาตามคํารองขอ  
ขอใดเปนเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหวุฒิสภาพิจารณาไปกอนก็ได  
 ถาคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูล   นับแตวัน  
ดังกลาว ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมต ิและใหประธาน  
กรรมการปองกนัและ   ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง  
ประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการตามมาตรา 306  และอัยการสูงสุด    เพ่ือดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนก  
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป  แตถาคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหง  
ชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอน้ันเปนอันตกไป  
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร     และความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบ  
ปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีไดใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะ  
กรรมการปองกนัและ   ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ีไม  
สมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน    ในกรณีน้ีใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปราบการทุจริตแหง  
ชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง    โดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพ่ือ  
ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ  แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป        ในกรณีที่คณะ  
ทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีไดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดีแทนก็ได  
 



 มาตรา 306  เม่ือไดรับรายงานตามมาตรา 305 แลว  ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภา  
เพ่ือพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว  
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกัน    และปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัยประชุม  
ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียก  
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ    และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 มาตรา 307  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน       ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนน  
ลับมติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิก 
ทั้งหมดเทาที ่มีอยูของวุฒิสภา  
 ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูน้ันพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันท่ีวุฒิ  
สภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูน้ันในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการ  
เปนเวลาหาป  
 มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีใหเปนท่ีสุด  และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัย  
เหตุเดียวกันอีกมิได     แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง  
ทางการเมือง  
 

สวนท่ี 4  
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

-------------------- 
 
 มาตรา 308  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภาหรือ  
ขาราชการการเมืองอ่ืน ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวล  
กฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ใหศาลฎีกาแผนก  
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ  ผูใช  หรือ 
ผูสนับสนุนดวย  
 
 มาตรา 309  ผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา 308    มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือใหดําเนินการตามมาตรา 301 (2)     ไดตามกฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 305 วรรคหน่ึง วรรคสี่ และวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม  
 



 มาตรา 310  ในการพิจารณาคดี     ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึด  
สํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ          เปนหลักในการพิจารณา และ  
อาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ   พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 265 มาใชบังคับการปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง  
ตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม  
 บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา166 และ  
มาตรา 167      มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการ  
เมือง  
 
 มาตรา 311  การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก     โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทํา  
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือ  พรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมต ิ 
 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย  
 (1) ชื่อผูถูกกลาวหา  
 (2) เรื่องที่ถูกกลาวหา  
 (3) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา  
 (4) เหตุผลในการวินิจฉัยท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  
 (5) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง  
 (6) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถาม ี 
 คําสั่ง และคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผยและ  
เปนที่สุด  
 

หมวด 11  
การตรวจเงินแผนดนิ  

------- 
 
 มาตรา 312  การตรวจเงินแผนดิน    ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ  
ตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระและเปนกลาง  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกเกาคน   
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา    จากผูมีความชํานาญและประสบการณดานการ  
ตรวจเงินแผนดิน การบัญชีการตรวจสอบภายในการเงินการคลัง และดานอื่น  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน     มีหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระ   
โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชา   ข้ึนตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที ่ 



บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
 พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูวาการตรวจเงินแผนดิน      ตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูมีความ  
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินการบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง หรือ  
ดานอ่ืน  
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ         แตงตั้งประธานกรรมการและ  
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
 กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรง  
แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 คุณสมบัต ิลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือกและการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจ  
เงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดินและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดิน  
 การกําหนดคุณสมบัติ   และวิธีการเลือกบุคคลซ่ึงจะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจเงินแผน  
ดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน     จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อ  
สัตยสุจริตและเพื่อใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว  
 

หมวด 12  
การแกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ  

------- 
 
 มาตรา 313  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ   และวิธีการดังตอไปนี ้ 
 (1) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี      หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน  
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร    หรือจากสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา   ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ 
ทั้งสองสภา   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดังกลาวไดเม่ือพรรคการเมืองท่ีสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได  
 ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ             ที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได  
 (2) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม           และใหรัฐสภาพิจารณา  
เปนสามวาระ  
 (3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย 
เปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก 



ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 (4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา   ใหถือเอาเสียงขางมาก 
เปนประมาณ  
 (5) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลวใหรอไวสิบหาวัน     เม่ือพนกําหนดน้ีแลวใหรัฐสภา  
พิจารณาในวาระที่สามตอไป  
 (6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย     
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน  
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 (7) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  ขึ้นทูลเกลา 
ทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 93 และมาตรา 94 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 

บทเฉพาะกาล  
-------- 

 
 มาตรา 314  ใหคณะองคมนตรีซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี เปนคณะ 
องคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด    ตามมาตรา323 ให  
ประธานองคมนตรีทําหนาท่ีคณะองคมนตรีดวย     และใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูทําหนาที่รัฐสภาตาม  
มาตรา 19  มาตรา 21  มาตรา 22  มาตรา 23     และมิใหนํามาตรา 20 วรรคสาม  และมาตรา 24 วรรคสาม  
มาใชบังคับ และใหคณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหนาท่ีประธานเปนการช่ัวคราว  
 
 มาตรา 315  นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ใหสภาผูแทนราษฎร   ตามรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534    ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่6)   พุทธศักราช 2539 ทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีจนถึงวันเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 324 และใหวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   
2534    ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่6)  
พุทธศักราช 2539 ทําหนาท่ีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ี     จนถึงวันท่ีครบส่ีปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรง 
แตงต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหา  (1)        หรือวันเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหา (2) แลวแตกรณี  
 ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้    คงเปนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร       ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีอยูตอไปจนครบอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือ 
เมื่อมีการยุบสภาหรือเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 323 แลวแตกรณี    ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใดๆ         ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่ 



มีอยู  
 ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  คงเปนสมาชิกวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี จนกวาสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534       ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่6) พุทธศักราช 2539 หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา 323  
แลวแตกรณี ในกรณ ีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใดๆ    ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 
วุฒิสภาเทาที่มีอยู  
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 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  
ดําเนินการใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ในคราวแรกดังตอไปน้ี   
 (1) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบสี่ป        นับแตวันที่พระมหากษัตริย  
ทรงแตงต้ัง ใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  กอนวันครบส่ีปในกรณีเชนน้ีใหอายุของ 
วุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งเริ่มนับตั้งแตวันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา  
ตามวรรคสามสิ้นสุดลง  
 (2) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา 323    ใหดําเนินการเลือกต้ังตาม  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    และสมาชิกวุฒิสภา แตถายัง 
ไมมีกฎหมายดังกลาว  ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวัน  
ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี มาใชบังคับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย   
โดยใชคําวา "สมาชิกวุฒิสภา" แทนคําวา "สมาชิกสภาผูแทนราษฎร"ทุกแหงและใหประธานกรรมการเลือก  
ต้ังท่ีต้ังข้ึนตามมาตรา 319    เปนผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว  และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เห็นวาบทบัญญัติใดของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขัดหรือแยง  หรือไมสอดคลอง  
กับรัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดระเบียบท่ีจําเปนข้ึนใชแทนบทบัญญัติน้ันได       
เพ่ือใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ระเบียบดังกลาว  และความเห็นท่ีวาบทบัญญัติแหง  
กฎหมายดังกลาวน้ันขัดหรือแยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญน้ี     ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความ  
ชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (2)   ใหกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันครบสองรอยสี่สิบวัน  
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี และมิใหดําเนินการเลือกตั้งในวันเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 324  
 
 มาตรา 316  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภา 



ผูแทนราษฎร    ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีคงเปนประธานสภาผูแทนราษฎร  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร   และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 ใหประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้คง  
เปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  จนกวาอายุของวุฒิสภาตาม  
มาตรา 315 จะสิ้นสุดลงหรือพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามมาตรา 323  
 ใหคณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้   คงเปนคณะกรรมาธิการ  
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 ใหขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภาและขอบังคับการ  
ประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไปเทาที ่
ไมขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีและใหขอบังคับการประชุมดังกลาวส้ินผลลงเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึงแลวแต  
กรณี ดังตอไปน้ี  
 (1) เม่ือสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 315 วรรคหน่ึง สิ้นอาย ุ  หรือถูกยุบหรือเปนกรณีตามมาตรา   
323  
 (2) เม่ือมีการตราขอบังคับการประชุมวุฒิสภาข้ึนใหมตามรัฐธรรมนูญน้ี   ซึง่ตองไมเกินสองรอยสี่  
สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (3) เม่ือมีการตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาข้ึนใหมตามรัฐธรรมนูญน้ี     ซึง่ตองไมเกินสองรอยสี่  
สิบวัน  นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป  
คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 317  ใหคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี คงเปน  
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 156   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไข  
เพ่ิมเติมคร้ังสุดทาย     โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่6) พุทธศักราช 2539     
มาใชบังคับการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลและ  คณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง  หรือกับ  
การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหมในระหวางที่ยังไมม ี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 324  แลวแตกรณี และถามติไมไววางใจมีคะแนนเสียง  
ตามท่ีกําหนดก็ใหรัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีดังกลาว  พนจากตําแหนง  
 เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 324   แลวใหคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง       
หรือคณะรัฐมนตรีท่ีจัดต้ังข้ึนใหมกอนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 324แลวแตกรณี  
พนจากตําแหนง แตตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีจัดต้ังข้ึนใหมจะเขารับ 
หนาที ่ 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 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  
และการพนจากตําแหนงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตราน้ี  
 
 มาตรา 318  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย  
ตุลาการ เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญน้ี          จนกวาจะมีคณะกรรมการตุลาการ  
ศาลยุติธรรมตามมาตรา 274      และการเลือกตั้งกรรมการตุลาการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ  
ขาราชการฝายตุลาการ  
 ภายในสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้ ใหดําเนินการท้ังหลายอันจําเปนเพ่ือใหการเปนไป  
ตามมาตรา 274 ของรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 319 ในวาระเร่ิมแรก    ใหวุฒิสภาดําเนินการเลือกกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา136     
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้และมิใหนํากําหนดเวลาตามมาตรา 138มาใชบังคับ  
 ในวาระเร่ิมแรก ในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครองสูงสุดใหคณะกรรมการสรรหาคณะ  
กรรมการการเลอืกต้ัง มีจํานวนเกาคน    ประกอบดวยอธกิารบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติ  
บุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน  
ราษฎร พรรคละหน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน เปนกรรมการ  
 ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ    วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดระเบียบอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ตามรัฐธรรมนูญน้ี    ระเบียบดังกลาวใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา     และใหใชบังคับไดจนกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ  
เลือกตั้งจะมีผลใชบังคับ  
 
 มาตรา 320  ในวาระเร่ิมแรกใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย    โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ  
ที ่6)  พุทธศักราช 2539 เปนศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี    จนกวาจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง   
 ในวาระเร่ิมแรกใหดําเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 และมาตรา 257ภายในสี่  
สิบหาวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 ในระหวางที่ยังไมมีศาลปกครองสูงสุด มิใหนํามาตรา 255 (2) มาใชบังคับ     และใหศาล  
รัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหน่ึง     และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสองคน  
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลตามมาตรา 255 (1) (3) และ (4)  
 
 มาตรา 321  ใหคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ   



และสาํนักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการตาม  
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เปนคณะกรรมการ  
ปองกัน    และปราบปรามการทุจริตแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
แหงชาติ  ตามรัฐธรรมนูญน้ีแลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแหงชาติหรือจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติข้ึนตามบท  
บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีซึง่ตองกระทาํภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน้ี  ใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในวงราชการตามวรรคหน่ึง กําหนดระเบียบอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของคณะ  
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามรัฐธรรมนูญน้ี   ระเบียบดังกลาวใหสงศาล  
รัฐธรรมนูญพจิารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา   และใหใชบังคับไดจน  
กวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตจะมีผลใชบังคับ  
 ในวาระเร่ิมแรก ในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครองสูงสุด      ใหคณะกรรมการสรรหา  
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา 297 วรรคสาม      มีจํานวนสิบสี่คนประกอบ  
ดวย ประธานศาลฎีกา   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
ทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน    และผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรพรรคละหน่ึงคน ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ  
 
 มาตรา 322 ในวาระเร่ิมแรก กรรมการการเลอืกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากรรมการสทิธิ  
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ  
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ท่ีวุฒิสภาตามมาตรา 315 วรรคสาม   มีมติเลือกใหมีระยะเวลาดํารงตําแหนง 
เพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงดังกลาว และเพ่ือประโยชนในการเลือกผูดํารงตําแหนง 
ดังกลาวเปนคราวแรกโดยวุฒิสภาซ่ึงเลือกต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญน้ี  มิใหนําบทบัญญัติท่ีใหดํารงตําแหนง 
ดังกลาวไดเพียงวาระเดียวมาใชบังคับ  
 กอนท่ีจะมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ี การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ตาม  
รัฐธรรมนูญน้ีใหเปนมติของท่ีประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาตามมาตรา 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  ภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีใหรัฐสภาดําเนินการ  
พิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการเลือกต้ัง  
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหแลวเสร็จทุกฉบับโดยในระหวางเวลา 



ดังกลาวจะยุบสภาผูแทนราษฎรมิได  
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการดังตอไปน้ี  
 (1) ใหสภาผูแทนราษฎรพจิารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  ใหแลว  
เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ในกรณีที่พนกําหนดเวลาดังกลาวแตการ  
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงยังไมแลวเสร็จทุกฉบับ     ใหสมาชิกภาพ  
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด   และหามมิใหมีการดําเนินการเลือกตั้งทั่วไปตาม  
รัฐธรรมนูญน้ี      จนกวาจะมีการใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  
แลวเสร็จทุกฉบับ หรือเปนกรณีตามมาตรา 324 ในกรณีนี้ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาและดําเนินการเสนอ     
และพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันถัดจาก  
วันท่ีครบกําหนดหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (2) ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรพจิารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ตามวรรคหน่ึง 
ทุกฉบับแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (1)   ใหวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน     นับแตวันท่ีวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังกลาว  
 (3) ในกรณีที่วุฒิสภา ไมสามารถพจิารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  
ทุกฉบับใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (1) หรือ (2) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอม  
กันทั้งหมด ในกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร  
แลว  ใหถือวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว  และใหนํา  
มาตรา 93 และมาตรา 94 มาใชบังคับกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยอนุโลม   
 รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  หรือถือวารัฐสภาใหความ  
เห็นชอบแลวตามมาตราน้ี    ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 93 โดยพลัน และมิใหนํากําหนดเวลา  
ตามมาตรา  93 มาใชบังคับ  
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 169  เฉพาะสวนที่วาดวยรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน มาใชบังคับ  
กับการเสนอ    และการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (1) และ (2)  
 ในการดําเนินการตามมาตราน้ี มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 168 มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 324  ใหดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี   เมื่อมีกรณีใดกรณ ี 
หน่ึงดังตอไปน้ี  
 (1) ในกรณีท่ีรัฐสภา  ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับแลวเสร็จ  
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 323 วรรคหน่ึง  หรือในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาซ่ึงทําหนาท่ี 
รัฐสภาตามมาตรา 323 พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวทุกฉบับ   



ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 323 ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา 319ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี     ภายในหกสิบวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบหรือ  
เม่ือมีกรณีตามมาตรา  323  
 (2) ในกรณีที่ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมสามารถพิจารณา     และใหความเห็นชอบราง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 323 วรรคหน่ึง  ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ใหมีการเลือก  
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาตามมาตรา 323    
วรรคหน่ึง และใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีผลใชบังคับอยูในวันประกาศ  
ใชรัฐธรรมนูญน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี   มาใชบังคับกับการเลือกตั้งดังกลาว โดยใหประธาน  
กรรมการการเลือกต้ังท่ีต้ังข้ึนตามมาตรา 319  เปนผูรักษาการตามกฎหมายดังกลาว  และในกรณีที่คณะ  
กรรมการการเลือกตั้งเห็นวาบทบัญญัติใดของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ขัดหรือ  
แยงหรือไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดระเบียบท่ีจําเปนข้ึนใช  
แทนบทบัญญัติน้ันได  เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมระเบียบดังกลาว  และความเห็น 
ท่ีวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวน้ันขัดหรือแยงหรือไมสอดคลอง กับรัฐธรรมนูญน้ี ใหสงศาล  
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กอนประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  
 เมื่อไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้แลว   
และยงัไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 323 วรรคหน่ึงครบทุกฉบับ ใหสภาผูแทน  
ราษฎรและวุฒิสภา   ดําเนินการพิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ียงั  
ไมไดตราข้ึนตามมาตรา 323  โดยใหเร่ิมนับกําหนดเวลานับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปน  
การเลือกตั้งทั่วไป  เปนตนไป  และใหนําความ ใน (2) และมาตรา 315 วรรคหา(2) มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 325  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังการ  
ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี มิใหนํากําหนดเวลาตามมาตรา 107 (4) มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 326  นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก  
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้ 
 (1) การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ัง และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง  
 (2) การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 105 วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน  
 (3) การจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ  การตรวจสอบและการคัดชื่อผูสมัคร  
รับเลือกตั้งที่ซ้ํากันออกจากการสมัครรับเลือกตั้ง   และการประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งอยูในบัญช ี 
รายชื่อ  
 (4) การกําหนดแบบบัตรเลือกต้ัง ซึ่งตองมีที่สําหรับทําเครื่องหมายวาไมลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัคร  
รับเลือกต้ัง และการประกาศจํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง  



 (5) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    และการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก  
วุฒิสภาโดยรัฐ รวมท้ังวิธีการแนะนําผูสมัครรับเลือกต้ังโดยผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาเองหรือ  
บุคคลอื่นที่อาจกระทําได  
 (6) การจํากัดวงเงินคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง      การแตงต้ังสมุหบัญชีเลือกต้ังโดยผูสมัครรับ  
เลือกต้ัง      การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบคาใชจายในการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ัง  
 (7) การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน      ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ในแตละเขตเลือกต้ัง ซ่ึงตองกระทําโดยเปดเผย ณ สถานท่ีแหงใดแหงหน่ึงแตเพียงแหงเดียวเวนแตเปนกรณี  
ที่มีความจําเปนเฉพาะทองที ่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอ่ืนก็ได  
 (8) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
 (9) การประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและการเลื่อนผูมีราย  
ชื่ออยูในลําดับถัดไปขึ้นมาแทนผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพนจากตําแหนง  
 
 มาตรา 327  นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ  
กรรมการการเลอืกต้ัง อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี  
 (1) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
 (2) การดําเนินการของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง    ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยเร่ืองการแบงเขต  
เลือกต้ัง การจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม  
 (3) การใหการศึกษาแกประชาชน  เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
ทรงเปนประมุข  
 (4) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 (5) การดําเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังในความผิดเก่ียวกับการเลือกต้ังหรือพรรค  
การเมือง  
 (6) ความรวมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตองใหแก  
คณะกรรมการการเลอืกต้ัง  
 (7) การรับรองและการแตงต้ังผูแทนองคการเอกชนเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการเลือกต้ัง  
 (8) การจัดใหมีหนวยงานท่ีเปนอิสระเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล    การงบ  
ประมาณและการดําเนินการอ่ืน โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  
 (9) กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะเร่ิมควบคุม และดําเนินการจัด   หรือจัดใหมีการ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งตองไมเกินสิบป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 328  นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค  
การเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  



 (1) การจัดต้ังพรรคการเมือง ซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลตั้งแตสิบหาคนขึ้นไป  และการ  
จดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง  
 (2) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี ้  โดยมิใหนําเอาเหตุท่ีพรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ัง   
หรือเหตุท่ีไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกต้ัง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง  
 (3) การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง และการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  
 (4) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ  
 (5) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกพรรคการเมืองโดยรัฐ   การจํากัดวงเงิน  
คาใชจายของพรรคการเมืองในการเลือกต้ังและการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง  
 (6) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง   รวมท้ังการตรวจสอบและการเปดเผยท่ี  
มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมือง  
 (7) การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจายของพรรคการเมืองและบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน  
ของพรรคการเมือง ซึ่งตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งที่มาของรายได    และการใชจายประจําปของพรรคการเมือง  
ในทุกรอบปปฏิทินเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ  
 
 มาตรา 329  ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี     ใหดําเนินการตรากฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญดังตอไปน้ีใหแลวเสร็จ  
 (1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 (2) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
 (3) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาคดีอาญา  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 (4) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
 (5) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสยีงประชามติ  
 
 มาตรา 330  นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจ  
การแผนดินของรัฐสภา อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  
 (1) การปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 (2) ความรวมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไมตองใหแก  
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 (3) คุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 (4) อํานาจหนาท่ีของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
 
 มาตรา 331 นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี    กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี  



 (1) การกําหนดลักษณะอันเปนการรํ่ารวยผิดปกติ และการกระทําอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี  
 (2) การหามกระทําการอันเปนการขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวมซึ่ง 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐตองรับผิดชอบ  ท้ังในระหวางดํารงตําแหนงหรือหลัง  
พนจากตําแหนงตามเวลาที่กําหนด  
 (3) ตําแหนงและชั้นของผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตําแหนงและระดับของขาราชการ   
พนักงาน และผูดํารงตําแหนงอ่ืน    ที่ตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและที่อาจถูกถอดถอนไดตาม  
รัฐธรรมนูญน้ี  
 (4) การใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐแสดงทรัพยสินและหน้ีสินพรอม 
ท้ังเอกสารประกอบ หลักเกณฑในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินนั้นเปนระยะ  และ 
หลักเกณฑในการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน  
 (5)วิธีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง        หรือเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติกระทํา  
การทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม   
หรือกระทําการที่สอใหเห็นวามีพฤติการณดังกลาว    ซึ่งตองระบุพฤติการณและมีหลักฐานหรือเบาะแสตาม  
สมควร  
 (6)กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงและทําสํานวน   ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
ถูกกลาวหา  โดยใหคํานึงถึงฐานะของตําแหนงซึ่งมีอํานาจใหคุณใหโทษในระดับสูงและการคุมครอง 
ผูถูกกลาวหาตามสมควร  
 (7) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผูใดผูหน่ึงออกจากตําแหนง ซ่ึงจะตองเปดเผย       
เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญและการลงมติซึ่งตองกระทําเปนการลับ  
 (8) กระบวนการไตสวนและวินิจฉัยในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ      กระทําการทุจริต  
ตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม  
โดยตองกําหนดกระบวนการใหเหมาะสมกับระดับของตําแหนง   และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร  
 (9) การดําเนินคดีอาญากับเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ  ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขต  
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  
 (10) ความรวมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน   หรือหนวยงานของรัฐ ตองใหแกคณะกรรมการปอง  
กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
 (11) การดําเนินการตามมาตรา 305 วรรคหา     เพื่อฟองคดีรวมทั้งอํานาจในการนําตัวผูถูกกลาวหา  
มาดําเนินคดีตอไป  
 (12) หลักเกณฑและวิธีการใหชดใชราคาทรัพยสินในกรณีที่ปรากฏวามีการโอน  หรือยักยายทรัพย  
สิน  
 (13) โทษทีป่ระธานกรรมการ  หรือกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะไดรับใน  
กรณีท่ีกระทําการโดยขาดความเท่ียงธรรมกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี      หรือกระทําความผิดตอ  



ตําแหนงหนาท่ีราชการ    ซึ่งตองมีโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายที่กําหนดโทษนั้นไมนอยกวาสองเทา  
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  
 
 มาตรา 332  นอกจากท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธ ี 
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  
 (1) อํานาจหนาท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 (2) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   ซ่ึงตองเปนระบบไตสวนขอเท็จจริงโดย  
ยึดสํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสรุปไวเปนหลัก    และตองยึดถือหลัก  
ในเรื่องการฟงความทุกฝาย และสิทธิในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา  
 (3) การพิจารณาคดีโดยเปดเผย    เวนแตจะมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญ  
 (4) การหามดําเนินคดีซํ้าหรือซอนกัน  
 (5) การแตงต้ังบุคคลใหดําเนินคดีตามมาตรา 305  
 (6)การบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 (7)การอ่ืนอันจําเปนเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว  และเที่ยง  
ธรรมโดยเฉพาะความรวมมือท่ีศาลอ่ืน พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ตองใหแกศาลฎีกา  
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 
 มาตรา 333  นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ  
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  
 (1) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    อันไดแก การวางนโยบายการใหคําปรึกษา  
และคําแนะนํา     การเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลัก  
เกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน   การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบ  
ประมาณและการคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง     การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบ  
ประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด    และการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการ  
ตรวจเงินแผนดิน  
 (2) การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
 (3) การจัดใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระ        เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร  
งานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงานและการดําเนินการอื่น  
 
 มาตรา 334  ในวาระเร่ิมแรก ใหดําเนินการตางๆ ดังตอไปน้ี       ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  
 (1) ใหตรากฎหมายตามมาตรา 68   มาตรา 199   มาตรา 200   มาตรา 248   มาตรา 270มาตรา 275   
และมาตรา 284 วรรคสองและวรรคสาม   ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  



 (2) ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑให 
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด     ไปดํารงตําแหนงผูพิพากษา  
อาวุโสเพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน   ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบป  
บริบูรณ   จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณและหากผูพิพากษา  
อาวุโสผูใด     ผานการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติวายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่   ก็ใหดํารง  
ตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ   
 (3) ใหดําเนินการจัดต้ังศาลปกครองตามมาตรา  276    ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศ  
ใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (4) ใหดําเนินการใหมีคณะผูบริหารทองถ่ิน    หรือผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ินตามมาตรา 285 วรรคสาม ใหครบถวนภายใน 
สองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 335 (7)  
 
 มาตรา 335  ในวาระเร่ิมแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปน้ี   มาใชบังคับกับกรณีตางๆ ภายใต  
เง่ือนไขดังตอไปน้ี  
 (1) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม   มาใชบังคับกับกฎหมายที่มีผลใชบังคับ  
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี หรือท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวกอนวันประกาศใช  
รัฐธรรมนูญน้ี แตเม่ือมีการ   ตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวขึ้นใหม หรือมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว    
การดําเนินการน้ันตองเปนไปตามมาตรา 29 ทั้งนี้ ใหนําไปใชบังคับกับกฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัย  
อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดวยโดยอนุโลม  
 (2) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 40 มาใชบังคับ  จนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการใหเปนไปตาม  
บทบัญญัติดังกลาว   ซ่ึงตองไมเกินสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตราขึ้นจะ  
ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาซึ่งมีผลสมบูรณอยูในขณะที่กฎหมายดังกลาว    
มีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาน้ัน จะสิ้นผล  
 (3) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 43 วรรคหน่ึง     มาใชบังคับจนกวาจะไดดําเนินการใหเปนไปตาม 
บทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงตองไมเกินหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (4) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 170 และมาตรา 209 มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการ  
ใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงตองไมเกินสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (5) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 236 และมาตรา 249 วรรคสาม และวรรคหา    มาใชบังคับกับการ  
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม    และมิใหนํามาตรา 273 วรรคสอง มาใชบังคับกับคณะกรรมการตุลาการตาม  
มาตรา 318 แตท้ังน้ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหการเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงตองไมเกินหาปนับแต 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (6) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 237 มาใชบังคับ  จนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย  



เพื่อใหการเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว   ซ่ึงตองไมเกินหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 (7) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 285 วรรคสองและวรรคสาม       มาใชบังคับกับสมาชิกหรือผูบริหาร  
ขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนสมาชิกหรือผูบริหารโดยตําแหนง  และดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศ  
ใชรัฐธรรมนูญน้ี  จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสภาองคการ  
บริหารสวนตําบลดังกลาว  
 (8) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 288 วรรคสอง       มาใชบังคับกับองคประกอบคณะกรรมการ  
พนักงานสวนทองถิ่น    จนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือตรากฎหมายข้ึนใหมเพ่ืออนุวัตการใหเปนไปตาม  
บทบัญญัติดังกลาวซ่ึงตองไมเกินสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 มาตรา 336 เม่ือครบหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี      คณะกรรมการการเลือกต้ังคณะ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจทํารายงาน 
เสนอความเห็นตอรัฐสภา  และคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืนได  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
    วันมูหะมัดนอร มะทา  
         ประธานรัฐสภา  
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