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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
 
  มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
  มาตรา ๓  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ 
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ 
  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 
  มาตรา ๔  ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
เสมอกัน 
 
  มาตรา ๕  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด 
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
บทบัญญัติหรือการกระท านั้น เป็นอันใช้บังคับมิได้  
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หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ 
   

 
  มาตรา ๖  องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพ
สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
  ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 
 
  มาตรา ๗  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น 
อัครศาสนูปถัมภก 
 
  มาตรา ๘  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 
  มาตรา ๙  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจท่ีจะสถาปนา 
และถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
 
  มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็น 
คณะองคมนตร ี
  คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช
กรณียกิจท้ังปวงท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๑  การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรี 
พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
แต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 
 
  มาตรา ๑๒  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ หรือสมาชิก 
หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 
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  มาตรา ๑๓  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
  “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๔  องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมี 
พระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 
 
  มาตรา ๑๕  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และ 
สมุหราชองครักษ์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
  การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการ 
ในพระองค ์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๑๖  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร  
หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่ง 
เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ 
 
  มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตัง้ผู้ส าเร็จราชการ 
แทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรี
เสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา 
เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศ 
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
  ในระหว่างท่ีไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ 
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภา 
 
  มาตรา ๑๘  ในระหว่างท่ีไม่มีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน 
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  ในกรณีท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
  ในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นท าหน้าท่ีประธานองคมนตรี
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
 
  มาตรา ๑๙  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยค า 
ดังต่อไปนี ้
  “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
  ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัย
แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมี
พระราชด าริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดท าร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบ
และทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีด าเนินการแจ้งประธานรัฐสภา 
เพ่ือให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายได้ 
  ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ี
พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย 
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธาน
รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธาน
รัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ 
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ทรง
แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์
ตามมาตรา ๒๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ   
ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธาน
รัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้
ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๒  ในระหว่างท่ียังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท 
หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๑ ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีท่ี 
ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างท่ีได้แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว่างเวลาท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ต่อไป ท้ังนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือ 
องค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
  ในกรณีท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธาน
องคมนตรีท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 
  ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม 
วรรคหนึ่ง หรือท าหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง  
ให้น ามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรา ๑๗ 
หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างท่ีไม่มีประธาน 
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องคมนตร ีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้คณะองคมนตรีท่ีเหลืออยู่เลือก 
องคมนตรีคนหนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา ๒๔  การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระท าต่อพระรัชทายาท 
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได ้
  ในระหว่างท่ียังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนได้ 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

   
 
  มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก 
ท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนั้นได ้
และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น 
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 
  มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติเง่ือนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องค านึงถึงหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัด 
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ หรือจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลมิได้ และต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 
  กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป ไม่มุ่งหมาย 
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  
 
  มาตรา ๒๗  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ 
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพศ ความพิการ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 
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  มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผูด้้อยโอกาส ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคสาม  
  บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ 
ท่ีจ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 
  มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
  การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมาย 
ของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือ
เสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ 
ไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้  
 
  มาตรา ๒๙  บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมาย 
ท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลง 
แก่บคุคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได้ 
  ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด  
และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อ 
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
  การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการหลบหนี  
  ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
  ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการพิจารณา  
และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๐  การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างท่ีประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม 
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  มาตรา ๓๑  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็น 
ปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ และไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธใินความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
และครอบครัว 
  การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ 
 
  มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
  การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  
หรือการค้นเคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือ 
มีเหตุอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภาพ
ดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้น 
เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม  
  เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้น 
ต้องไม่เป็นการขัดต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
  มาตรา ๓๕  บุคคลซึ่งประกอบอาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรภีาพในการ 
เสนอข่าวสารหรือการแสดงความความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพ่ือลิดรอนเสรีภาพ 
ตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้  
  การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้น 
ไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือส่ือใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่
จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 
  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
  การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ 
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สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้  หน่วยงานของรัฐท่ีใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน 
ให้ส่ือมวลชน ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใด 
ในท านองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และให้ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
แต่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ 
 
  มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทาง 
ใด ๆ  
  การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน รวมท้ัง 
การกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
  ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ  
หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้
ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการเวนคืน โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน 
รวมท้ังประโยชน์ท่ีผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อการ 
ท่ีบัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพ่ือน าอสังหาริมทรัพย์ท่ีเวนคืนไปชดเชย 
ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 
และก าหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาท 
ประสงค์จะได้คืน ใหค้ืนแกเ่จ้าของเดิมหรือทายาท 
  ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนที่มิได้ 
ใช้ประโยชนห์รือท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการ 
เรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 



๑๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  การตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจง 
อสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนตามความจ าเป็น มิให้ถือว่า 
เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
 
  มาตรา ๓๘  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว  
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 
 
  มาตรา ๓๙  การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  
หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้ 
  การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท ามิได้  
 
  มาตรา ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค  
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าท่ีจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
  การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา  
 
  มาตรา ๔๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐ  
  ขอบเขตแห่งสิทธิและการใช้สิทธติามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 
  มาตรา ๔๒  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น  
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการ 
กีดกันหรือการผูกขาด  
 



๑๑  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธดิ าเนินการหรือร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  
 
  มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธหิรือ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 
  มาตรา ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
พรรคการเมืองซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ 
สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลใด 
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น 
 
  มาตรา ๔๖  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิได้ 
  ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด 
เพ่ือร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได ้ 
  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามท่ีร้องขอ  
หรือไม่ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้  
  การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท า
การตามวรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 



๑๒  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๔ 
หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

   
 
  มาตรา ๔๗  บุคคลมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) ป้องกันประเทศ และรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ  
และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
  (๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการ
ใดท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
  (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 
  (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
  (๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 

หมวด ๕ 
หน้าท่ีของรัฐ  

   
 
  มาตรา ๔๘  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช  
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ 
และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐพึงจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม 
 
  มาตรา ๔๙  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด 
 
 



๑๓  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๕๐  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาก่อนวัยเรียนท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
  รัฐต้องด าเนินการใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ 
ในระบบต่าง ๆ รวมท้ังการศึกษาตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ี
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล และด าเนินการให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาตามความถนัดของตน ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
 
  มาตรา ๕๑  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข 
ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา 
ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  มาตรา ๕๒  รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
  มาตรา ๕๓  รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหาร 
จัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน 
และชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๔  การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ  
ถ้าการนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุข วิถีชีวิตหรือสุขภาพของประชาชนหรือ 
ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด้วยตามท่ีกฎหมาย 
บัญญัติ 
 



๑๔  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบ 
ต่อประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และต้อง
ด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชน 
ท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า  
 
  มาตรา ๕๕  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
ดังกล่าวโดยสะดวก ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๖  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรของ 
ดาวเทียมอันเป็นทรพัยากรของชาติ ให้เป็นประโยชน์ของชาติและประชาชน 
  การจัดให้มีการใช้ประโยชนจ์ากคลื่นความถี่หรือสิทธิในวงโคจรตาม 
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใชเ้พ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม  
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์ด้วยตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  
  รัฐต้องจัดให้มีองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อรับผิดชอบ
และก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้ องค์กร
ดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภค 
โดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น ป้องกันมิให้คล่ืนความถี่
รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ 
หรือปิดกั้นการรับรูข้้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกัน 
มิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชน
ท่ัวไป รวมตลอดทั้งการก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าท่ีผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๗  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้บริโภค และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันเพ่ือปกป้องสิทธิของตน 
 
  มาตรา ๕๘  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
 



๑๕  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๕๙  รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด  
 

หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

   
 
  มาตรา ๖๐  บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการ 
ตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ 
ในการฟ้องร้องรัฐ  
 
  มาตรา ๖๑  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
ของประเทศและเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
  การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย การจัดท า  
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  
  ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
 
  มาตรา ๖๒  รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลัก 
ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไมแ่ทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  
ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและ 
ของคนไทยในต่างประเทศ  
 
  มาตรา ๖๓  รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
  ในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทย 
ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการ 
บ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน 
มีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าว 
 
 



๑๖  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๖๔  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้าน 
ใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  
  รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  
ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
  รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และพึงเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 
ในคดีอาญา ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการ 
ให้เกิดความรู้ การพัฒนาการ และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง 
ความสามารถของคนในชาติ 
 
  มาตรา ๖๖  รัฐพึงอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และพึงจดัให้มีพื้นท่ี 
สาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 
  มาตรา ๖๗  รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ต่าง ๆ ให้มีสิทธดิ ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม 
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน  ท้ังนี ้เท่าท่ีไม่เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ  
หรือสุขภาพอนามัย  
 
  มาตรา ๖๘  รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของสังคม รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดท้ังส่งเสริม 
และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าว 
ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังใหก้ารบ าบัด ฟื้นฟูและ
เยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
 



๑๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๖๙  รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบ
เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มปีริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย 
โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้  
 
  มาตรา ๗๐  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างาน 
โดยเหมาะสมกับศักยภาพและวัย และพึงคุม้ครองผู้ใช้แรงงานใหไ้ด้รับความปลอดภัย 
ในการท างาน โดยได้รับสวัสดิการ รายได้ และสิทธิประโยชน์อื่นท่ีเหมาะสมแก่ 
การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 
 
  มาตรา ๗๑  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์ 
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และยั่งยืน  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ 
  รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่
กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 
 
  มาตรา ๗๒  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินและงาน 
ของรัฐอย่างอื่น รวมตลอดท้ังการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
และไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด 
ใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  
หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
  รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก 
ในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้อง 
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 
  มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และพึงยกเลิก 
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพท่ีไม่จ าเป็นโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นภาระ 
แก่ประชาชน 
 



๑๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๗  
รัฐสภา 

   
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๗๔  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
  รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ 
  บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน
มิได ้
 
  มาตรา ๗๕  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธาน
วุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
  ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธาน
รัฐสภาแทน 
  ในระหว่างท่ีประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาตามวรรคสอง 
แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา ถ้าไม่มี 
รองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากท่ีสุดในขณะนั้นท าหน้าท่ีประธาน
รัฐสภา และให้ด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
  ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และด าเนินกิจการ 
ของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
  ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าท่ีแทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  รองประธานรัฐสภามีหน้าท่ีและอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามท่ีประธาน
รัฐสภามอบหมาย 
 
 
 
 



๑๙  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๗๖  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราช 
บัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๐ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 
  มาตรา ๗๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อ 
ร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 
แห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๓)  
หรือมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับ
ค าร้อง ส่งค าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้น 
สิ้นสุดลงหรือไม่ 
  เมื่อได้รับเร่ืองไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้อง 
มีกรณีตามท่ีถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยแล้ว  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาท่ีได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง  
ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้น 
พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันท่ีหยุดปฏิบัติหน้าท่ี แต่ไมก่ระทบต่อกิจการท่ีผู้นั้นได้กระท า 
ไปก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่อง 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย  
 

ส่วนท่ี ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 
   

 
  มาตรา ๗๘  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 
  (๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อย 
ห้าสิบคน 
  (๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อย 
ห้าสิบคน 



๒๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  
และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู่ 
  ในกรณีมีเหตุใด ๆ ท่ีท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
มีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 
  มาตรา ๗๙  ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อมสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังหมดแล้ว  
หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้  
โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ แต่ต้องด าเนินการให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนตามมาตรา ๗๘ โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเหลืออยู่ 
 
  มาตรา ๘๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้ง 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสทิธิเลือกตั้งมีสิทธอิอกเสียง 
ลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด  
หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 
  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียง
ท่ีไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบ
เบ้ืองต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ท้ังนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการ 
ตัดหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน  
หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริต หรือไม่เป็นไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 



๒๑  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๘๑  การก าหนดจ านวนผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมี  
และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
ท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สามร้อยห้าสิบคน จ านวนท่ีได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
  (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) 
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
  (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ์
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
  (๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒)  
และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใด 
มีเศษท่ีเหลือจากการค านวณตาม (๓) มากท่ีสุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัด 
ท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อย 
ห้าสิบคน 
  (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพึงมี  
โดยต้องแบ่งพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ตดิต่อกัน และต้องจัดใหม้ีจ านวนราษฎร 
ในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 
  มาตรา ๘๒  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต้องเป็นผูซ้ึ่งพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัคร 
รับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 
  เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 
จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัคร 
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และเป็นกรณีท่ีเปลี่ยนแปลงก่อนปิดการ 
รับสมัครรับเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๘๓  ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกินสามรายชื่อ ต่อคณะกรรมการ 
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การเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น ามาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช้บังคับ 
โดยอนโุลม 
  พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 
  มาตรา ๘๔  การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้
  (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
  (๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะ 
ต้องห้ามท่ีจะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๕ และไม่เคยท าหนังสือยินยอมตาม (๑)  
ให้พรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้งคราวนั้น 
  การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อ
บุคคลนั้น 
 
  มาตรา ๘๕  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
เลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธสิ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
  การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหพ้รรคการเมืองจัดท า 
บัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคต้องไมซ่้ ากัน  
และไมซ่้ ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมือง 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึงผู้สมัครจากภูมิภาคต่าง ๆ และความ 
เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  
 
  มาตรา ๘๖  การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ 
แต่ละพรรคการเมือง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) น าคะแนนรวมท้ังประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคท่ีส่งผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อย 
อันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 
  (๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมท้ังประเทศของ 
พรรคการเมืองแต่ละพรรคท่ีได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนท่ีได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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ท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้  
  (๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีได้  
ลบด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท้ังหมดที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รบัเลือกตั้ง ในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อท่ีพรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 
  (๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมือง
นั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ท้ังหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองท่ีมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีตาม (๒)  
ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เกินจ านวนท่ีจะพึงมีตาม (๒) 
  (๕) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง
แล้ว ให้ผู้สมัครตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ในกรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง  
แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณ
ตาม (๑) และ (๒) ด้วย 
  การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน  
และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
  มาตรา ๘๗  เขตเลือกตั้งท่ีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น 
ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณ
ตามมาตรา ๘๖  ในกรณีเช่นนี้ ผู้สมัครทุกรายนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ท่ัวไปครั้งนั้นอีก และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งใหม่  
 
 
 
 



๒๔  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๘๘  ในกรณท่ีีการเลือกตั้งทั่วไปท่ีต้องมีการเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  
หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้ง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองพึงมี  
และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชรีายชื่อท่ีแต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ในกรณีท่ีผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง แต่ไม่กระทบต่อ
กิจการใดท่ีผู้นั้นได้ท าไปแล้ว  
 
  มาตรา ๘๙  ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  
ถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 
ขึ้นใหม ่เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
ให้น ามาตรา ๘๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด
ภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้มีผลกระทบกับการค านวณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๘๖ 
 
  มาตรา ๙๐  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
  (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
หรือมีถิ่นท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได ้
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควร 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



๒๕  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๙๑  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
  (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
  (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 
  มาตรา ๙๒  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
  (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง 
พรรคการเมืองเดียว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ 
ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลง 
เหลือสามสิบวัน  
  (๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 
        (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแล้ว 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
        (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
        (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
        (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
ห้าปี 
  (๕) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๒๓๑ 
วรรคสาม  
 
  มาตรา ๙๓  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  



๒๖  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) 
หรือ (๔) 
  (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือ
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามค าพิพากษาหรือตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
  (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
  (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย 
ว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน  
ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง  
  (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการ
การเมือง 
  (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
  (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
  (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
  (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
 
 



๒๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๙๔  อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่ 
วันเลือกตั้ง 
  ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมือง 
ท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
 
  มาตรา ๙๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่ 
วันเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๙๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๒ 
  (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ 
  (๖) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา  
๑๘๐ 
  (๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก  
  (๘) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก  
เพราะพรรคการเมืองนั้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของที่ประชุมร่วม 
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด 
พรรคการเมืองนั้น ใหพ้้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก  
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าส้ินสุดสมาชิกภาพนับแต่วันท่ีพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพรรคการเมืองมีมติ 
  (๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีท่ีขาดจากการ
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค าส่ังยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีมีค าส่ังยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจาก
วันท่ีครบก าหนดหกสิบวันนั้น 
  (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓๙ 
หรือมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม 
  (๑๑) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุม 
ในสมัยประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 



๒๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
  (๑๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ  
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  (๑๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 
  มาตรา ๙๗  เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์ 
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุ 
  การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๙๘  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจท่ีจะยุบสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป 
  การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้
เพียงคร้ังเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน  
  ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร  
 
  มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดตาม 
มาตรา ๙๗ หรอืมาตรา ๙๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  
แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  
 
  มาตรา ๑๐๐  เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะ 
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหด้ าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้น ามาตรา ๙๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 



๒๙  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๒) ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง  
โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง  
หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑)  
ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ 
ของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหลืออยู่ 
  การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา ๘๙ 
 
  มาตรา ๑๐๑  ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว 
พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง 
ในสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 
  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก  
  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
  ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่ง และให้น ามาตรา ๑๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ 
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 

ส่วนท่ี ๓ 
วุฒิสภา 

   
 
  มาตรา ๑๐๒  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชนร์่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม  



๓๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  การแบ่งกลุ่มและคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกันเอง การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้น 
บัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน มาตรการท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และการอื่นใดท่ีจ าเป็น ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
จะก าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดให้มี 
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดท่ีผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรอง 
ก็ได้  
  ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง  
ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระ และไม่มี
รายชื่อบุคคลท่ีส ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่  
แต่ในกรณีท่ีมีสมาชิกวุฒิสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดและ 
อายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันท่ีวุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี ้ให้ผู้ได้รับ
เลือกดังกล่าวอยู่ในวาระเท่าท่ีเหลืออยู่ของวุฒิสภา 
  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
วันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น ามาตรา ๙๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๐๓  สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  
  ก. คุณสมบัติ 
     (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีในวันสมัครรับเลือก 
     (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้าน 
ท่ีสมัคร ไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มลีักษณะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
     (๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นท่ี 
ท่ีสมัครตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 



๓๑  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
     (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) หรือ (๑๗) 
     (๒) เป็นข้าราชการ 
     (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกหรือการด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๕) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ 
ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
     (๗) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือในองค์กรอิสระ 
     (๘) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๑๐๔  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศ 
ผลการเลือก และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
  ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
 
  มาตรา ๑๐๕  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์ 
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการด าเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่  
และภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น า 
มาตรา ๙๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 



๓๒  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๓ 
  (๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุม 
ท่ีมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  (๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ 
เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท 
  (๗) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  (๘) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๘ หรือต้องห้ามตาม 
มาตรา ๑๗๙ หรือมาตรา ๑๘๐ 
  (๙) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓๙ หรือ
มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม  
 
  มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ 
 
  มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝห่รือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของ
พรรคการเมืองใด ๆ  
 

ส่วนท่ี ๔ 
บทท่ีใช้แก่สภาท้ังสอง 

   
 
  มาตรา ๑๐๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็น 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ  
และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย 
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 
  มาตรา ๑๑๐  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
 



๓๓  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ี 
ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้ 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๑๑  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธานสภา 
คนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
จะเป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 
 
  มาตรา ๑๑๒  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด ารงต าแหน่ง
จนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
  ประธานและรองประธานวุฒิสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของ
วุฒิสภา  
 
  มาตรา ๑๑๓  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๑๒ เมื่อ 
  (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก 
  (๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
  (๓) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
  (๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงทีสุ่ดหรือมีการรอ 
การลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 
  มาตรา ๑๑๔  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าท่ี 
และอ านาจด าเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รองประธานมีหน้าท่ี 
และอ านาจตามท่ีประธานมอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ท าหน้าท่ีแทน  
ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและ 
รองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกกันเองให้สมาชิก 
คนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 
 



๓๔  
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  มาตรา ๑๑๕  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา 
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 
แต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้  
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะก าหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได ้
  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ 
ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
  สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  รายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 
แต่ละคน ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ท่ัวไป เว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือ 
การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 
  การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ใด ให้กระท าเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๑๖  ภายในห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้
สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย 
  วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ส่วนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง ให้เป็นไปตามท่ี 
สภาผู้แทนราษฎรก าหนด กรณีท่ีการเริ่มประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง มีเวลาจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินไม่ถึงหน่ึงร้อยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสองส าหรับ 
ปีนั้นก็ได ้
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดเวลา 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 
  การปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่อนครบก าหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 
จะกระท าได้ก็แตโ่ดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
  มาตรา ๑๑๗  พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรง
ปิดประชุม 
  พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระ
รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ มาท ารัฐพิธีก็ได้ 
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  เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง การเรียกประชุม 
การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๑๑๘  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองสภา
รวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความ 
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม 
สมัยวิสามัญได้  
  ให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการ 
 
  มาตรา ๑๑๙  ในท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา  
หรือท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าใดในทางแถลงข้อเท็จจริง 
แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไป
เป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้ 
  เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยค าในการประชุม 
ท่ีมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด หากถ้อยค าท่ีกล่าว
ในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิด
ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
  ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดท่ีอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มี
การโฆษณาค าชี้แจงตามท่ีบุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดี 
ต่อศาล 
  เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
รายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึง่ประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ 
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดท่ีได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วย
โดยอนุโลม 
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  มาตรา ๑๒๐  ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิก 
ผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิก  
หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด 
  ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ในขณะกระท าความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน   
และประธานแห่งสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ 
  ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่าง 
สมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ หรือคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการท่ีสมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
  การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลได้กระท าก่อนมีค าอ้างว่าจ าเลยเป็นสมาชิก
ของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้ 
  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่าง
สอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล 
แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ 
  ค าส่ังปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม 
 
  มาตรา ๑๒๑  ในระหว่างท่ีไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ 
เว้นแต่ 
  (๑) มีกรณีท่ีรัฐสภาต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๒   
  (๒) มีกรณีท่ีวุฒิสภาต้องประชุมเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
  เมื่อมกีรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  
และให้ประธานวุฒสิภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 



๓๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาท าหน้าท่ีรัฐสภา แต่การให้ความเห็นชอบ 
ตามมาตรา ๑๗๒ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่   
 
  มาตรา ๑๒๒  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา  
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่ก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับการประชุมแตล่ะสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา  
หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา หรือจ านวนสมาชิกของท้ังสองสภาเท่าท่ีมีอยู่รวมกัน แล้วแต่กรณี 
ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 
 
  มาตรา ๑๒๓  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจตราข้อบังคับ 
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานสภา รองประธานสภา 
เร่ืองหรือกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติ
หน้าท่ีและองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ  
การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ  
การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  
และการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ 
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๒๔  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิก 
ของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิก 
หรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ตามมาตรา ๑๓๒ เพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาท่ีสภาก าหนด  
  การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของสภา และหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีระบุไว้ใน 
การตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการด าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเร่ือง
ซ้ าซ้อนกัน  ในกรณีท่ีการกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาในเร่ืองใด  
มีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าท่ีของประธานสภาท่ีจะต้องด าเนินการใหค้ณะกรรมาธิการ 
ท่ีเกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด าเนินการ  
  ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมาย
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได ้



๓๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือในเรื่องท่ี
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ 
ผู้พิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือใชอ้ านาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใชบ้ังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าท่ีและอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
  ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในกิจการท่ีคณะกรรมาธิการ 
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ท่ีจะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดหรือในก ากับ  
ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก 
  ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงาน 
การด าเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี  
ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี มีมติมิให้เปิดเผย 
  เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท า
หน้าท่ีและผู้ปฏิบัติตามค าเรียกตามมาตรานี้ด้วย 
  กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังหมด  
ต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ 
แต่ละพรรคการเมืองท่ีมีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 
  ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๓ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด 
 
  มาตรา ๑๒๕  ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
  (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 



๓๙  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
  มาตรา ๑๒๖  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
  (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
 
  มาตรา ๑๒๗  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้กระท าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ เว้นแต่ 
  (๑) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต ่
วันท่ีได้รับร่าง และในกรณีท่ีต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของท้ังสองสภา  
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามร่างท่ีมีการเสนอครั้งแรก หรือท่ีได้รับจากวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณ ี
  (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม และการลงคะแนนตาม (๔) 
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ของแต่ละสภาหรือของท้ังสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี 
  (๓) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ความเห็น ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
  (๔) ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง  
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใด 
ขัดหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
เพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว   
ในการนี ้ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือองค์กรอิสระ ตามท่ีเห็นสมควรได้ และเมื่อด าเนินการแล้วให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 



๔๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
  มาตรา ๑๒๘  ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
  (๑) คณะรัฐมนตรี 
  (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
  (๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๖ ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
  ในกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
  ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
 
  มาตรา ๑๒๙  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึง  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ 
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
  (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดิน 
  (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพัน
ทรัพย์สินของรัฐ 
  (๔) เงินตรา 
  ในกรณีท่ีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 
  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณี 
ตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีกรณีดังกล่าว  
  มติของท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น 
เสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๓๐  ร่างพระราชบัญญัติใดท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอและในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แกไ้ขเพ่ิมเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
ท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 



๔๑  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี ่
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพ่ิมเติม 
ท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไขเพ่ือมิให้ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 
  มาตรา ๑๓๑  เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา 
วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้ 
เร่ิมนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
  ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง 
การพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๔  
  ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 
  ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
ไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด 
หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 
  มาตรา ๑๓๒  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
  (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการต่อไปตาม 
มาตรา ๑๔๐ 
  (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ
นั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
  (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
ไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ ถ้าเป็นกรณีอ่ืน ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็น 
หรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากัน ตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด 
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภา 



๔๒  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ท้ังสอง ถ้าสภาท้ังสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ได้พิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย 
ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 
  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาท้ังสอง 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
และให้น ามาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๑ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ
นั้น และให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๔๐ ต่อไป 
 
  มาตรา ๑๓๓  สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้
ตามมาตรา ๑๓๒ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
  (๑) วันท่ีวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
ส าหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๓๒ (๒) 
  (๒) วันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ส าหรับกรณีการยับยั้งตาม 
มาตรา ๑๓๒ (๓)  
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างท่ีผ่านการ
พิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร หรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา ด้วยคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๘ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสิบวันกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้นั้น 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 
  มาตรา ๑๓๔  ในระหว่างท่ีมีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใดตาม 
มาตรา ๑๓๒ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีมี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้ 
  ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอ
หรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน 
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  



๔๓  
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ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เป็นอันตกไป 
 
  มาตรา ๑๓๕  การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะท่ีได้อนุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย
เกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  
ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป  
 
  มาตรา ๑๓๖  งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ 
ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
  รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระของ
รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
  มาตรา ๑๓๗  ในการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องแสดงแหล่งท่ีมาและประมาณการรายได้ และผลสัมฤทธ์ิท่ีจะ
ได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาตา่ง ๆ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
  มาตรา ๑๓๘  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
  ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือ 
ไม่ให้ความเห็นชอบ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  
โดยจะแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับ 
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ร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๔๐ 
  ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้น า 
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้น 
พิจารณาใหม่ได้ทันที 
 
  มาตรา ๑๓๙  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติ 
ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
  (๓) เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
  ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ 
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ 
ใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่า 
มีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท า 
ท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง  ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าว 
เป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจากสมาชิกภาพนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้ 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรือ
อนุมัติให้กระท าการ หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรี 
พ้นจากต าแหน่งท้ังคณะนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และใหเ้พิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของรัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในท่ีประชุม
ในขณะท่ีมีมติ และให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
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  เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรู้ว่ามีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณท่ีมีลักษณะดังกล่าวโดยมิได้
บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ ต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยร่วมกับ
ผู้กระท าการตามวรรคสองด้วย  ท้ังนี้ ตามจ านวนเงินงบประมาณที่ได้จ่ายไป 
  การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี ่ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปี 
นับแต่วันท่ีมีการจัดสรรงบประมาณนั้น  
 
  มาตรา ๑๔๐  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  
ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มี
กรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๓ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 
  มาตรา ๑๔๑  ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  
รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิม 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 
ท้ังสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน
สามสิบวันให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
 
  มาตรา ๑๔๒  ในกรณีท่ีอายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภา 
ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตรยิ์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป  
  บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภา 
ยังมิได้ให้ความเห็นชอบท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต ่
วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 
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  มาตรา ๑๔๓  ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๔๐ หรือ
มาตรา ๑๔๑  
  (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ 
ท้ังสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี  
แล้วให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
  (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี 
จะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้  
  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความ
ดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรฐัธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น 
เป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๑  
แล้วแต่กรณี  
 
  มาตรา ๑๔๔  ให้น ามาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
ท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๔๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ 
ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีโดยถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา 
ก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้น ๆ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ 



๔๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์ส าคัญของแผ่นดนิ 
 
  มาตรา ๑๔๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ 
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ  
  เมื่อได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
มิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 
  เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระ 
เปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ การลงมติ 
ในกรณีเช่นว่านีม้ิให้กระท าในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุดลง  
  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
  รัฐมนตรีคนใดพ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต าแหน่งอื่น 
ภายหลังจากวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพ้นจากต าแหน่งเดิม
ไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็น
รัฐมนตรีในต าแหน่งอื่น ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 
 
  มาตรา ๑๔๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตต ิ
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  
โดยไม่มีการลงมติก็ได้  
 
  มาตรา ๑๔๘  สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา  
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ  
 
  มาตรา ๑๔๙  การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๔๖ 
มาตรา ๑๔๗ หรือมาตรา ๑๔๘ แล้วแต่กรณี ให้กระท าได้ปีละหนึ่งครั้ง 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๔๖  
ท่ีสิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป  
 



๔๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๐  ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรท่ีจะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปราย
ท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการให้มีการประชุม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้ 
  การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ี 
ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

   
 
  มาตรา ๑๕๑  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
  (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา ๑๗ 
  (๒) การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา 
ตามมาตรา ๑๙ 
  (๓) การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ 
ราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐  
  (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑  
  (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๑๖ 
  (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗ 
  (๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม 
มาตรา ๑๒๗ (๔) 
  (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๑  
  (๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๒ 
  (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๖๐ 
  (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๒ 
  (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๗ 
  (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๒ 
  (๑๔) การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม
มาตรา ๑๗๓  
  (๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๓ 



๔๙  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๒  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้น าบทท่ีใช้แก่สภาท้ังสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิก
ของแต่ละสภาจะต้องมีจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกของ 
แต่ละสภา 
 

หมวด ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

   
 
  มาตรา ๑๕๓  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น
อีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
  นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๕๔ 
  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
  นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได ้ ท้ังนี้ ไม่ว่า 
จะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม ่
 
  มาตรา ๑๕๔  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล 
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๕๕ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ 
ตามมาตรา ๘๓ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร  
  การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
  มติของสภาผู้แทนราษฎรท่ีเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 



๕๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๕  รัฐมนตรีต้อง 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
  (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  (๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ 
  (๗) ไม่เป็นผูต้้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการ
รอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ฐานหมิ่นประมาท 
  (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๘๑ หรือมาตรา ๑๘๒ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
 
  มาตรา ๑๕๖  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
  “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๕๗  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์
ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีจะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มี
การลงมติความไว้วางใจ ท้ังนี ้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี 
  ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ท่ีเข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 
 
  มาตรา ๑๕๘  รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย และให้น าเอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



๕๑  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๕๙  ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย 
และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศและประชาชนส่วนรวม 
  (๒) ใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด 
  (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  (๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
  รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร่ืองท่ีอยู่ในหน้าท่ีและ
อ านาจของตน รวมท้ังต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 
  มาตรา ๑๖๐  ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป 
ในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปราย
มิได ้
 
  มาตรา ๑๖๑  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการ 
ออกเสียงประชามติในเร่ืองใดอันมิใช่เรื่องท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๑๖๒  รัฐมนตรีท้ังคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๕ 
  (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
  (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
  (๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓๙ 
  เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ด าเนินการ
เพ่ือให้มคีณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔  
 
 
 



๕๒  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๓  ใหค้ณะรัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่ง อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยู่
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีท่ี
นายกรัฐมนตรพี้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๕๕ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรี 
จะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้  
  (๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒ (๔) คณะรัฐมนตรี 
ท่ีพ้นจากต าแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิได้  
  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปมิไดต้าม (๒) หรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปลาออกท้ังคณะ และเป็นกรณีท่ีไม่อาจ 
ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยังด าเนินการ 
ตามมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๕๔ ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าท่ีแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวง
คัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 
 
  มาตรา ๑๖๔  คณะรัฐมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๒ (๒) และ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปตามมาตรา ๑๖๓ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  (๑) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็น
การสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้แล้วในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคล
ดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
  (๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อน 
  (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใด 
อันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบ 
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 
 
 



๕๓  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๕  ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕๕ 
  (๕) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑ หรือ 
มาตรา ๑๘๒ 
  (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๖ 
  นอกจากเหตุที่ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๓ 
วรรคสี ่ด้วย 
  ให้น ามาตรา ๗๗ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) 
(๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย  
 
  มาตรา ๑๖๖  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการให้รัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 
 
  มาตรา ๑๖๗  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัย 
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
  การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
  ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้น
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุม
สามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
ไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไมอ่นุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ท้ังนี้ไม่กระทบต่อกิจการท่ีได้เป็นไป 
ในระหว่างท่ีใช้พระราชก าหนดนั้น 



๕๔  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่ 
การไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 
  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้า 
วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้
บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
  การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา  
และการยืนยันการอนุมัติพระราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม 
สภานั้น ๆ 
 
  มาตรา ๑๖๘  ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัต ิ
พระราชก าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก ว่าพระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖๗  
วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
  ใหศ้าลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
และใหศ้าลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาท่ีส่งความเห็นนั้นมา 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตาม 
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลใชบ้ังคับมาแต่ต้น 
  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตาม 
มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 
 
 



๕๕  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๖๙  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร
หรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน 
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
  ให้น ามาตรา ๑๖๗ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด  
มาใช้บังคับแก่พระราชก าหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้น
ในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
  มาตรา ๑๗๐  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
  มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศใช้
และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการ
รีบด่วน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารย่อมกระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
 
  มาตรา ๑๗๒  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการประกาศ
สงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
  มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา 
  ให้น าความในมาตรา ๑๗ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๗๓  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ 
  หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอก 
อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญา และหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  
หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของ 
รัฐสภา  ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ 
ความเห็นชอบ 
 



๕๖  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
โดยในกฎหมายต้องระบุให้ชัดแจ้ง และต้องก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการเยียวยาท่ีจ าเป็นด้วย  
  เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม
หรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
 
  มาตรา ๑๗๔  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ 
 
  มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและ 
ฝ่ายพลเรือน ต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง 
เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะ 
ถูกลงโทษ  
 
  มาตรา ๑๗๖  ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองอื่นมิได้ 
 
  มาตรา ๑๗๗  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ
อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ 
ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
  ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวง
บรรดาท่ีได้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
  มาตรา ๑๗๘  เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 



๕๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

   
 
  มาตรา ๑๗๙  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
  (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ  
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะดังกล่าว ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
  (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวาง
หรือแทรกแซง การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
  มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการ 
ท่ีได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการ 
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ  
  ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใชแ้ก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ  
หรอืผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการ 
ตามมาตรานี้ด้วย 
 
  มาตรา ๑๘๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการใด ๆ 
อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น  
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 



๕๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของ 
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
  (๒) กระท าการในลักษณะท่ีท าใหต้นมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา  
  (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 
หรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
 
  มาตรา ๑๘๑  ให้น ามาตรา ๑๗๙ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ี
หรืออ านาจของรัฐมนตรี  
  (๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
นโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท า
การใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมชิอบ
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
  มาตรา ๑๘๒  รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป
ตามจ านวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่ง
ต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว  
ใหแ้ก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  รัฐมนตรีจะเข้าไปเกีย่วข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของ 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
  มาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี 
และการถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทาง 
ใด ๆ ดว้ย   



๕๙  
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หมวด ๑๐ 
ศาล 

   

 
ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   

 
  มาตรา ๑๘๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
  ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 
 
  มาตรา ๑๘๔  บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งขึ้นไดแ้ต่โดยพระราชบัญญัติ 
  การตั้งศาลขึ้นใหมห่รือก าหนดวิธีพิจารณาเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใด 
คดีหนึ่งหรือท่ีมีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีตามกฎหมายส าหรับพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระท ามิได้ 
 
  มาตรา ๑๘๕  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและใหผู้้พิพากษาและตุลาการ
พ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะความตายหรือเกษียณอายุหรือ 
ตามวาระ ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
 
  มาตรา ๑๘๖  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
  “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุข
แห่งราชอาณาจักร ท้ังจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
ทุกประการ” 
 
 
 
 



๖๐  
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  มาตรา ๑๘๗  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจระหว่าง 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส านัก
ตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินส่ีคนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจระหว่างศาล
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๑๘๘  ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มหีน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานธุรการซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน 
ของแต่ละศาล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ศาลยุติธรรม 

   
 
  มาตรา ๑๘๙  ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่
คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น 
  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
  มาตรา ๑๙๐  ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนเก้าคน  
โดยให้เลือกเป็นรายคดี 
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
  วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 
 
 



๖๑  
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  ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา ท้ังนี้ เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย  
หรือในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจท าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
  การวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ด าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซึ่ง
ประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน และ
ได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนเก้าคน  
  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
  มาตรา ๑๙๑  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมี
ความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่
ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาท่ีได้รับเลือก
จากข้าราชการตุลาการ  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ศาลปกครอง 

   
 
  มาตรา ๑๙๒  ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
  ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
  อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กร
อิสระซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
  มาตรา ๑๙๓  การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง 
ต้องมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่ง
ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการใน 
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ศาลปกครอง บรรดาท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ท้ังนี้  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
ศาลทหาร 

   
 
  มาตรา ๑๙๔  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผู้กระท า
ความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการ
แต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 

หมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

   

 
  มาตรา ๑๙๕  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา 
หัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกา จ านวนสามคน 
  (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมีผลงาน 
ทางวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมหาชนเป็นท่ีประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการ 
สรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี และมีผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นท่ีประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการ 
ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน 



๖๓  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาตาม (๑) ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
จะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ก็ได ้
  การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการคัดเลือกหรือ 
วันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี  ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้  
แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 
 
  มาตรา ๑๙๖  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๕ แล้ว ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
  (๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  มาตรา ๑๙๗  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี ้
  (๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
ใด 
  (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๑) หรือ (๑๗) 
  (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการ
คัดเลือกหรือสรรหา 
  (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง 
ในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
  (๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
  (๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (๘) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจ
โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 



๖๔  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
  (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง  
 
  มาตรา ๑๙๘  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหา  
ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นกรรมการ 
  (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
  (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแต่งตัง้จากผู้มีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๑๙๖ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๗ และไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระใด และไม่เคยปฏิบัติหน้าท่ีใด ๆ  
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใด องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการ 
สรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 
  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหา 
  ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือก 
หรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด 
  ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคล
ท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา 
สรรหาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 
 
 



๖๕  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๑๙๙  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  
  ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด 
ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบต่อไป 
  เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  
ใหเ้ลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ 
  ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๒๐๐  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยท่ียังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) หรือ (๘)  
หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๙๗ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภา ภายในเวลา 
ท่ีประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะน าความกราบ 
บังคมทูลเพื่อแต่งตั้งตามมาตรา ๑๙๙ วรรคสี่  ในกรณีท่ีไม่แสดงหลักฐานภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และให้ด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 
 
  มาตรา ๒๐๑  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๙  
ถ้ามผีู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหกคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไม่ต้องรอให้ได้ผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อประธานวุฒิสภาลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยให้ถอืว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีมีอยู่ 
 
  มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปี 
นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 
  มาตรา ๒๐๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา ๑๙๗ 



๖๖  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก  
  (๔) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๕) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม  
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่ง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย  
  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) 
หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘  
เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด  
  การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสาม  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๒๐๔  ในระหว่างท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ กรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เหลืออยู่ไม่ถึงหกคน 
 
  มาตรา ๒๐๕  ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
  (๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ 
ร่างกฎหมาย  
  (๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
  (๓) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
  การยื่นค าร้องและเง่ือนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท า 
ค าวินิจฉัย และการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 



๖๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ให้น ามาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๘๘ มาใช้
บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐๖  องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณา
และในการท าค าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าห้าคน 
  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญ 
จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ 
 
  มาตรา ๒๐๗  การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามตัวอักษร 
หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ถ้าไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ท่ีจะยกมาปรับแก่กรณีใดได้ ให้วินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
  มาตรา ๒๐๘  ในการท่ีศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด  
ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วย
มาตรา ๕ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ในระหว่างนั้น ให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง  
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 
  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อ 
ค าพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษา 
ว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วย
มาตรา ๕ นั้นเป็นผู้ไม่เคยกระท าความผิดดังกล่าว หรือถ้ายังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป  
แต่ท้ังนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 
 
  มาตรา ๒๐๙  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ 
มีสิทธิย่ืนค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 



๖๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๐  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามมาตรา ๒๓๑ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
จ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง
สูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ท าหน้าท่ีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีตนด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน  
 

หมวด ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

   
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
  มาตรา ๒๑๑  องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
  การปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดย 
เท่ียงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
 
  มาตรา ๒๑๒  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ 
เป็นการเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ัวไปดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) มีอายไุม่ต่ ากว่าส่ีสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙๖ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๗  
 
  มาตรา ๒๑๓  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็น
หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙๘ ท่ีจะด าเนินการสรรหา  
  ให้น ามาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ มาใช้บังคับแก่การ 
สรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 



๖๙  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามท่ัวไปตามมาตรา ๒๑๒  
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๔  
มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๔ หรือตามมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง และตามกฎหมายท่ีตราขึ้น
ตามมาตรา ๒๔๒ วรรคสาม แล้วแต่กรณ ี 
  ให้น ามาตรา ๒๐๓ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และ 
มาตรา ๒๐๔ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม ให้น ามาตรา ๒๓๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๑๕  ใหศ้าลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  ท้ังนี้ มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใด 
มีลักษณะร้ายแรง 
  ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็น
จากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับ
แล้ว ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย  
แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับมาตรฐานจริยธรรม 
ตามวรรคหนึ่ง การก าหนดดังกล่าวต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๒๑๖  ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้
องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไป
ตามมติหรือแนวทางท่ีองค์กรอิสระก าหนด  โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ
หน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   



๗๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๑๗  ในการปฏิบัติหน้าท่ี ถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการ
อันไม่ชอบด้วยกฎหมายและอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งให้องค์กร
อิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป  
 

ส่วนท่ี ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   
 
  มาตรา ๒๑๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวน
เจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้  
  (๑) ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่
การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งไดร้ับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 
  (๒) ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา 
หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ ์หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ มาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 
  ผูซ้ึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๒๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานใน 
ภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ิบป ี ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
ประกาศก าหนด  
 
  มาตรา ๒๑๙  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี 
นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
  ในระหว่างท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มี
การแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ี
เหลอือยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท าได้แต่เฉพาะ
การท่ีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
 
  มาตรา ๒๒๐  ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการ
ออกเสียงประชามติ 
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  (๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามท่ีจ าเป็นหรือท่ีเห็นสมควร 
  (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือพบเห็นการกระท าท่ีมี 
เหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ  
และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง 
บางหน่วย หรือทุกหน่วย 
  (๔) ส่ังระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ 
ผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐาน 
อันควรเช่ือได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะ 
เป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
  (๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
  ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการ
ภายใต้การก ากับของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 
  การใช้อ านาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเหน็ 
การกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็น 
การกระท าความผิด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 
 
  มาตรา ๒๒๑  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐาน 
อันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก 
แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้ 
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๐ (๔) 
  ค าส่ังตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นท่ีสุด 
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  มาตรา ๒๒๒  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๒๒๑ หรือภายหลังการ
ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัคร 
รับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือก ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผูน้ั้น  
  ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท าความผิด 
ตามท่ีถูกร้อง ใหศ้าลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
  เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหา 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่า 
ศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่า 
ผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ผูน้ั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันท่ีหยุดปฏิบัติหน้าท่ี  
  มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าท่ี
ตามวรรคสาม เป็นจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
  ให้น ามาตรานี้ใปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แตใ่ห้อ านาจของศาลฎีกา เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์ และให้
ค าส่ังหรือค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 
  การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวน 
และให้ด าเนินการได้โดยรวดเร็ว 
 
  มาตรา ๒๒๓  ในระหว่างท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียง
ประชามติ มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้ง 
ไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับ 
ในขณะกระท าความผิด 
  ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด  
หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานต่อประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งโดยด่วน และใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ 
แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ 
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ส่วนท่ี ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

   
 
  มาตรา ๒๒๔  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนไม่เกินสามคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ้ึ่งได้รับการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา 
  ผูซ้ึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศ
ก าหนด ท้ังนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน หรือมีประสบการณ์ 
ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายีส่ิบปีมีจ านวนไม่เกินหนึ่งคน  
และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
 
  มาตรา ๒๒๕  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 
  มาตรา ๒๒๖  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ี
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชน 
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  
  (๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
อันเนือ่งมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าท่ีและอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
  (๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 
  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
  ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด าเนินการต่อไป 
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  การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดิน  
 
  มาตรา ๒๒๗  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณ ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๒) กฎ ค าส่ัง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ท้ังนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
 

ส่วนท่ี ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

   
 
  มาตรา ๒๒๘  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
  ผูซ้ึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลอุทธรณ์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหาร
กลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
  (๔) ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
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  (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบ
วิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กร 
วิชาชีพนั้น 
  (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร 
การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกัน 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
  การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา ๒๒๙  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว 
  ในระหว่างท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าท่ี
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  
 
  มาตรา ๒๓๐  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจใช้หน้าท่ีและอ านาจ 
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบ 
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และเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  ท้ังนี้  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๔) หน้าท่ีและอ านาจอื่นท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม  ในกรณี
จ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทนในเร่ืองท่ีมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็น 
การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางระดับ หรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ 
หน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น 
ผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้ 
 
  มาตรา ๒๓๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
หรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ตาม 
มาตรา ๒๓๐ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน
ข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 
เท่าท่ีมีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์ตามท่ีไต่สวน ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถ้าเป็นกรณฝี่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง ให้เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ยกเว้นกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เพ่ือวินิจฉัย  
  (๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุด 
เพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง รับเร่ืองไว้พิจารณาหรือประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าท่ี
จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาว่า 
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ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิด หรือร่ ารวยผิดปกติตามท่ีถูกกล่าวหา 
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าวินิจฉัยหรือพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติ
หน้าท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาของผู้นั้น และจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 
  ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดไป 
  ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าท่ี ให้ริบทรัพย์สิน
ท่ีผู้นั้นได้มาจากการกระท าความผิด รวมท้ังบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มา
แทนทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของแผ่นดิน 
  การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และให้มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 
  ให้น ามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดจงใจ 
ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๒๓๐ (๓) หรือจงใจยื่นบัญชี 
แสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ  
และมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าเพ่ือไม่ประสงค์แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น 
ด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๓๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก 
ของทั้งสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 
ท้ังสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ
กล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการตาม 
มาตรา ๒๓๐ (๑) โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร เมื่อประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภา
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ให้เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยให้น ามาตรา ๒๓๑  
วรรคสาม วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (๒) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหป้ระธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
ศาลฎีกา เพ่ือด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๒๓๓  



๗๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๓๓  เมื่อประธานศาลฎีกาได้รับเร่ืองตามมาตรา ๒๓๒ (๒) แล้ว
ให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าท่ีและอ านาจ วิธีการไต่สวน ระยะเวลา
การไต่สวน และการด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
  ถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเร่ือง และให้ค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นท่ีสุด  
  ถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติท่ีถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพือ่ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
  เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรับฟ้องแล้ว 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าส่ังเป็นอย่างอื่น 
  ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
มีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 
นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าท่ี และให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 
  ในกรณีท่ีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้อง 
หยุดปฏิบัติหน้าท่ี และมีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่ 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท้ังหมด  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นการชั่วคราว  
โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งได้จนกว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทีต่นด ารงต าแหน่งแทนจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 
ผู้ด ารงต าแหน่งแทน  
 
 
 
 
 
 
 



๗๙  
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ส่วนท่ี ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

   
 
  มาตรา ๒๓๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ 
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
  ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย  
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
 
  มาตรา ๒๓๕  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี 
นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 
  มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าท่ีและอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้
  (๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
  (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
  (๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  (๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ังการให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
  (๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าส่ัง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึง
นโยบายการตรวจเงนิแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย 
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  มาตรา ๒๓๗  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ และให้น ามาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๐  
มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม 
  การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
  มาตรา ๒๓๘  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าท่ีโดยเท่ียงธรรม  
เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยมีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  (๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน 
ของรัฐ  
  (๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม (๑) และ (๒)  
  (๔) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาม (๓) 
 
  มาตรา ๒๓๙  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ี โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน  
 
  มาตรา ๒๔๐  ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี จงใจใช้หน้าท่ีและอ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
และเป็นกรณีท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ใหผู้้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



๘๑  
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ 
และด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป  
  ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่น ตามท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น 
เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอ่ืนนั้น แล้วแต่กรณี  
 
  มาตรา ๒๔๑  เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบ 
การกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เพ่ือพิจารณา 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น  
ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
โดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย  
 

ส่วนท่ี ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   

 
  มาตรา ๒๔๒  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา  
จากผูซ้ึ่งได้รับการสรรหา 
  ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี
ประจักษ์  
  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
มีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย 
 



๘๒  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๔๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี และต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต เท่ียงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
ในการใช้ดุลพินิจ และค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติ 
 
  มาตรา ๒๔๔  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจ
ดังต่อไปนี ้
  (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผู้ได้รับผลร้ายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
  (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
  (๔) ชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
  (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมใหค้วามตระหนักถึงความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน 
  (๖) หน้าท่ีและอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓)  
ใหค้ณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจ
ด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 
 

หมวด ๑๓ 
องค์กรอัยการ 
   

 
  มาตรา ๒๔๕  องค์กรอัยการมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
  พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม และไม่ให้ถือว่าเป็นค าส่ังทางปกครอง 



๘๓  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  การบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการด าเนินการอื่นของ 
องค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการ  
ต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการอัยการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาท่ีได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ  
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการ 
กระท าการหรือด ารงต าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไป
ตามวรรคสอง หรืออาจท าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ท้ังนี้ มาตรการดังกล่าว 
ต้องก าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการท่ัวไป โดยจะมอบอ านาจให้มีการพิจารณาเป็น 
กรณี ๆ ไปมิได้ 
 

หมวด ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
 
  มาตรา ๒๔๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑  ให้มีการจัดการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ท้ังนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง 
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน 
รายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 
  มาตรา ๒๔๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแล 
และจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง 
ให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างท่ียังไม่อาจด าเนินการได้  
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่กรณี 
  การจัดท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีโดยเฉพาะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่นตามวรรคสอง กฎหมายดังกล่าวให้บัญญัติถึงกลไก 
และขั้นตอนในการกระจายอ านาจของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย 
 



๘๔  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการ
สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต  
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกัน
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย 
 
  มาตรา ๒๔๘   การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของ 
แต่ละท้องถิ่น การจัดให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือ 
การสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  
 
  มาตรา ๒๔๙  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
  ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ 
สภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  
แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
 
  มาตรา ๒๕๐  ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้วย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
 
  มาตรา ๒๕๑  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสิทธเิข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 
 



๘๕  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

หมวด ๑๕ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 
  มาตรา ๒๕๒  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ 
 
  มาตรา ๒๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๒ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา  
หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
  (๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
  (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ 
ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  (๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการ 
ออกเสียงในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีท่ีเป็นร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมท่ีประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนท่ีเข้าชื่อกัน 
ได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
  (๕) เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน  
เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป 
  (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อ 
และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้ 
เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา  
และในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง 



๘๖  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ท่ีมีสมาชิกอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบคน เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองดังกล่าว  
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกอยู่ใน 
สภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่าพรรคการเมืองละสิบคน ถ้ารวมกันทุกพรรคการเมืองแล้ว 
มีจ านวนตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทุกพรรคดังกล่าว และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  (๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน  
แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น า 
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ 
หมวด ๒ หรือหมวด ๑๕ หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีหรืออ านาจของศาลหรือ 
องค์กรอิสระ หรือเร่ืองท่ีท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือ 
อ านาจได้  ก่อนด าเนินการตาม (๗) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 
  (๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย
ตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน  
มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา หรือของ 
ท้ังสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา 
ท่ีตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อ 
มาตรา ๒๕๒ หรือมีลักษณะตาม (๘)  และให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับเร่ืองดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้  
 

บทเฉพาะกาล 

   
 
  มาตรา ๒๕๔  ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 



๘๗  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๕๕  ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่ง
อยูใ่นวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และให้ส้ินสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปท่ีจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ม รวมท้ังเหตุแห่งการสิ้นสุด 
สมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) มาตรา ๙๒ ยกเว้น (๓) และ (๔) 
  (๒) มาตรา ๙๓ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
  (๓) มาตรา ๙๖ ยกเว้น 
       (ก) กรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๒ (๓) และ (๔)  
       (ข) กรณีตาม (๕) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) และ (๑๕) และ 
       (ค) กรณีตาม (๖) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีกฎหมายหรือค าสั่งท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  (๔) มาตรา ๑๐๓ ยกเว้น ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) เฉพาะในส่วน 
ท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๓) และ (๑๕) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๒) และ (๖)  
  มิให้น ามาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
มิให้น ามาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ให้อ านาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
หรือประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอ านาจของประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 
 



๘๘  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง หากมีต าแหน่ง
ว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทน 
ก็ได ้
  เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามิได้ เว้นแต่จะได้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๒๕๖  ให้คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อน 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
จนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
จะเข้ารับหน้าท่ี  และให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
  รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) มาตรา ๑๕๕ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒)
(๑๔) และ (๑๕) 
  (๒) มาตรา ๑๖๕ (๓) (๔) ยกเว้นในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๑๕๕ (๖)  
เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๙๓ (๑๒) (๑๔) และ (๑๕) 
  การด าเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
  ให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐมนตรี 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕๗  ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
จนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
จะเข้ารับหน้าท่ี 
 



๘๙  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
  ให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕๘  ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี  
เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๖๙ ต่อไปให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ และเมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวิธีการท างานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา ๒๖๙ และเกิดประสิทธภิาพก็ได้ และใน
กรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควร
เพ่ือแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
  ให้น ามาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิก 
สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕๙  ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป เพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็นดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 



๙๐  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
  (๑๐) กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะจัดท าขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้   
ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและต้องมุ่งหมาย 
ให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน
แปดเดือนนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
จัดท าไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
คณะใหมเ่พ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
ให้แล้วเสร็จ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะแต่งตั้งกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 
  เมื่อได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
หกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ   
ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ  
และให้น ามาตรา ๑๒๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
  เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
ประกาศใช้บังคับครบทุกฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากหน้าท่ี 
  เพ่ือประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวรรคห้า 
 
 



๙๑  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๖๐  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๕๙ ท้ังหมดมีผล 
ใช้บังคับแล้ว 
 
  มาตรา ๒๖๑  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่งต่อไปเพียงใด 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ในระหว่างเวลาท่ียังไม่มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ การพ้นจากต าแหน่ง 
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
  ในระหว่างท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๒๖๒  ใหค้ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นองค์กรตามมาตรา ๕๖ และให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๒๖๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๑  
วรรคสองให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และ 
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 



๙๒  
 

ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๒๖๔  ในระหว่างท่ียังไม่มีกฎหมายตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม 
หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือ
การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ให้หมายความถึง
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางส่วน 
 
  มาตรา ๒๖๕  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๕ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ พ้นจากต าแหน่ง 
  ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันท่ีตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระเข้ารับหน้าท่ีหลังสุด 
 
  มาตรา ๒๖๖  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๕ วรรคสี่  
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 
  ในระหว่างท่ียังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตาม 
มาตรา ๒๔๕ วรรคสี ่ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  
หรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือ
กิจการอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นท่ีปรึกษา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
  มาตรา ๒๖๗  ใหค้ณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีร่วมกัน
ด าเนินการและผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษาของชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตาม
หน้าท่ีของรัฐตามมาตรา ๕๐ วรรคสองและวรรคสาม และใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ตาม 
มาตรา ๕๐ วรรคสี่ โดยเร็ว โดยจะต้องจัดท าแนวทางการปฏิรูปให้แล้วเสร็จและ 
เร่ิมด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นสมควร จะเสนอแนะต่อ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
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  มาตรา ๒๖๘  เพื่อให้รัฐปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๙ และด าเนินการ 
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐตามมาตรา ๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ี อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  ท้ังนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ในระหว่างท่ียังไม่มีกฎหมายท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธิด์ังกล่าว  
ใหก้ารแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจด าเนินการตามล าดับอาวุโส  
  การจัดล าดับอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการอิสระ
คณะหนึ่งมีหน้าท่ีปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๒๖๙  นอกจากการปฏิรูปตามมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ แล้ว 
ให้มีการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) ............ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเรื่อง........ 
  (๒) ............ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเรื่อง........ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ท้ังนี้ ให้เป็นหน้าท่ีของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่ีจะด าเนินการ
จัดท าข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป  
แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะด าเนินการควบคู่กันไป 
  การปฏิรูปตามมาตรานี้ ถ้าจ าเป็นต้องมีกฎหมายออกใช้บังคับ  
ให้ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีท่ีอาจด าเนินการได้โดยไมต่้องมีกฎหมายออกใช้บังคับ  
ให้เริ่มด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๒๗๐  บรรดาประกาศ ค าส่ัง และการกระท าของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๕๗  
วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ  
ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค าส่ัง การกระท า ตลอดจน 
การปฏิบัติตามประกาศ ค าส่ัง หรือการกระท านั้น เป็นประกาศ ค าสั่ง การกระท า  
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หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ค าส่ัง หรือการกระท าดังกล่าว
ให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศ ค าส่ัง หรือการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการ
ใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือ 
มติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
  บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ว่าเป็น
การชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังการกระท าท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  
ให้ถือว่าการนั้นและการกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 .............................................. 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 




