


คํานํา

โดยท่ีรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ไดกาํหนด
ใหมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อพิจารณาจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมสําหรับใชเปนหลักในการปกครองประเทศ ทั้งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญวาเมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหเผยแพร
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมพรอมคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีความแตกตางกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยัง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกรและบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ รวมท้ังเผยแพรใหประชาชนทัว่ไปทราบ ตลอดจน
สงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย

บัดนี้ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวเสร็จ
พรอมทัง้ไดจดัทาํคาํชีแ้จงตามทีก่าํหนดในบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูดงักลาวขางตนดวยแลว คณะกรรมาธกิาร
ยกรางรัฐธรรมนูญจึงจัดพิมพรางรัฐธรรมนูญและสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมพรอม
ตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อเผยแพรและใหเปน
ไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

หนงัสอืทีจ่ดัพมิพคราวนีชุ้ดหนึง่ม ี๒ เลม เลมแรกเปนรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช... (ฉบับเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน)  สวนอีกเลมหนึ่งเปนสาระสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมพรอมตารางเปรียบเทียบดังกลาวแลวขางตน

ขอทานทีไ่ดรับหนงัสอืชุดนีไ้วไดโปรดพจิารณาใหขอคดิเหน็ตามทีท่านเหน็วาเหมาะควร
เพื่อประโยชนที่สภารางรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนการแปรญัตติและจัดทําเปน
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความสมบูรณสําหรับใหประชาชนคนไทยทัง้ประเทศจะไดออกเสยีงประชามติ
วาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับตอไป

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
๒๖ เมษายน ๒๕๕๐








สาระสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  รางขึ้นบนสถานการณที่
จะตองนาํพาประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีส่มบรูณ  จัดใหมกีารเลอืกตัง้
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐  แกปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ทีก่อใหเกดิการผกูขาดอาํนาจรฐัและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  การดาํเนนิการ
ทางการเมืองที่ขาดความโปรงใส  ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม  ระบบการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐที่ลมเหลว  และการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการ
คุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  จึงมีสาระสําคัญที่มุงจะ
แกไขปญหาดังกลาว  โดยดําเนินการใน ๔ แนวทางดวยกัน  คือ

๑. การคุมครอง  สงเสริม  และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยาง
เต็มที่

๒. การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
๓. การทําใหการเมืองมีความโปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม
๔. การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑.  การคุมครอง  สงเสริม  และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มท่ี

รัฐธรรมนูญจะตองไมใชรัฐธรรมนูญของคนเพียงหยิบมือเดียวคือนักการเมือง
เทานั้น  แตรัฐธรรมนูญตองเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน  รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมี
พ้ืนที่  รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได  โดย
ดําเนินการดังนี้



๒

 ๑.๑ เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิม  มากกวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  สิทธิและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น ไดแก

 ๑) การใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทย
รับรอง  มีผลผูกพันเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔)

 ๒) การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด (มาตรา ๓๕)

๓) เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ใหประชาชนเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเรว็ ทัว่ถงึ และเสยีคาใชจาย
ตามควร  โดยเด็ก เยาวชน สตรี  คนพิการและทุพพลภาพไดรับการคุมครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม (มาตรา ๔๐)  และที่สําคัญคือประชาชนมี
สิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเองไดเปนครั้งแรก (มาตรา ๒๐๘)

๔) สิทธิดานแรงงานที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพใน
การทํางาน  รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพน
ภาวะการทํางาน  ไดรับการบัญญัติไวเปนครั้งแรก (มาตรา ๔๔)

๕) สิทธิและเสรีภาพของสือ่มวลชนไดรบัการคุมครองอยางไมเคยมมีากอน  
ไมเพียงแตหามปดกิจการสื่อมวลชนเทานั้น  ยังหามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอ
ขาวสารและหากมีการดําเนินการดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม  ก็ถือเปนการจงใจ
ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖)  รวมทั้งหามผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนดวย  เพื่อปองกันการใช
สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนของตนเอง (มาตรา ๔๗ วรรคหา)

 ๖) ประชาชนยังไดรับการศึกษาฟรี ๑๒ ป  โดยเพิ่มใหผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก  ตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการศึกษา
โดยทดัเทยีมกบับคุคลอ่ืน นอกจากนีก้ารจัดการศกึษาอบรมขององคกรวชิาชพีหรอืเอกชน  
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตก็ไดรับ
ความคุมครองและสงเสริมจากรัฐเชนกัน(มาตรา ๔๘)



๓

 ๗) เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวไดรับสิทธิเพิ่มขึ้นในการพัฒนา
ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา  ตามศักยภาพและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (มาตรา 
๕๑)

 ๘) บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
จากรัฐ  เปนครั้งแรก (มาตรา ๕๔)

๙) ขยายสิทธิชุมชน โดยการเพิ่มสิทธิของชุมชน และชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเปนชุมชนโดยไมจําเปนตองเปนการ
รวมตัวกันมาเปนเวลานานจนถือวาเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม (มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง) 
นอกจากนี้  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
คุณภาพสิง่แวดลอมหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิ  จะตองจดัใหมกีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน (มาตรา ๖๖ วรรคสอง) โดยชุมชนมีสิทธิที่จะฟอง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว (มาตรา 
๖๖ วรรคสาม)

 ๑๐) ประชาชนมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏบิตัหินาที่
ของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาทีข่องรฐั  เปนครัง้แรก  (มาตรา ๖๑ วรรคหนึง่)  
รวมทั้งมีสิทธิเขาถึงรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติที่เสนอเขาสูการพิจารณาของ
รฐัสภา (มาตรา ๑๓๘ วรรคหา)  นอกเหนอืจากสทิธใินการเขาถงึขอมลูขาวสารของราชการ
(มาตรา ๕๕)

 ๑๑) ในการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่มี
ผลกระทบตอประชาชน  รัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน  
และเมือ่มกีารลงนามแลว  จะตองใหประชาชนเขาถงึรายละเอยีดของสนธสิญัญา  รวมทัง้
ตองแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการลงนามในสนธิสัญญา  อยางรวดเร็ว 
เหมาะสม  และเปนธรรมดวย (มาตรา ๑๘๖ วรรคสองถึงวรรคสี่)

 ๑๒) ใหสิทธิประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน  เขาชื่อเพื่อเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ
ไดเปนครั้งแรก (มาตรา ๒๘๒ (๑))



๔

 ๑.๒ ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพงายขึ้นกวาเดิม  โดยมีมาตรการ  ดังนี้

 ๑) แบงหมวดหมูของสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจน  เพื่อใหประชาชนอาน
และเขาถึงรัฐธรรมนูญไดโดยงาย  โดยแบงหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยออก
เปนสวนๆ  ไดแก  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล (มาตรา ๓๒ - มาตรา ๓๘)  สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๓๙ - มาตรา ๔๐)  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
(มาตรา ๕๕ - มาตรา ๖๑)  สทิธชิมุชน (มาตรา ๖๕ - มาตรา ๖๖)  สทิธพิิทกัษรฐัธรรมนญู
(มาตรา ๖๗ - มาตรา ๖๘) ฯลฯ

 ๒) สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว  แมยังไมมี
กฎหมายลูกตราขึ้น  ประชาชนก็สามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นไดทันที  โดยการ
รองขอตอศาล (มาตรา ๒๘ วรรคสาม)

๓) กําหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือประชาชนในการ
ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘ วรรคสี่)

๔) ลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  จาก  ๕๐,๐๐๐ ชื่อ  เหลือเพียง  ๒๐,๐๐๐ ชื่อ (มาตรา ๑๖๐ 
และมาตรา ๒๖๒ วรรคสาม)

 ๑.๓ ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองอยาง
ชัดเจน  โดยการบัญญัติให

 ๑) ตัดคําวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากทายบทบัญญัติที่เกี่ยว
กับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย  เพื่อสงสัญญาณวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้น
ทันทีตามรัฐธรรมนูญไมใชตามกฎหมาย

 ๒) กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนใหชัดเจน (สวนใหญประมาณ ๑ ป)  เพื่อมิใหผูมีอํานาจถวงเวลาในการ
ตรากฎหมายลูกอันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๒๙๓ และ
มาตรา ๒๙๘)
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 ๓) ใหประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘)

 ๔) ใหชุมชนมีสิทธิฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน 
(มาตรา ๖๖ วรรคสาม)

 ๕) ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฟองศาลรัฐธรรมนูญและศาล
ปกครองได  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญ  และเปน
ผูเสียหายแทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา 
๒๔๘ (๑) และ (๒))

 ๑.๔ ทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความชัดเจน รอบดานและผูกพันรัฐ
มากกวาเดิม  โดยการบัญญัติให

 ๑) มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหครอบคลุมทุกดาน
อยางชัดเจน  ไมวาจะเปนดานความมั่นคง  ดานศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
ดานกฎหมายและการยุติธรรม  ดานการตางประเทศ  ดานเศรษฐกิจ  ดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน  
และดานการมีสวนรวมของประชาชน

๒) กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่องที่สําคัญเพิ่มขึ้น เชน รัฐตอง
พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจา
หนาที่ของรัฐ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๗๗ (๔)) จัดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๘๐ (๕),(๖)) สงเสริมและสนันสนุนใหมีการดําเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๘๒) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร
ใหมีความเปนธรรม (มาตรา ๘๓ (๓)) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาดสินคาเกษตร (มาตรา ๘๓ (๙)) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนและตองระมัดระวังในการกระทําใดอันทําให
สาธารณูปโภคดังกลาวตกอยูในความผูกขาดของเอกชน (มาตรา ๘๓ (๑๑)) กําหนด
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หลักเกณฑการใชที่ดินตามหลักวิชาใหครอบคลุมทั้งผืนดินผืนน้ําทั่วประเทศ ดําเนินการ
ใหเกษตรกรมีสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง (มาตรา ๘๔) ฯลฯ

 ๓) กําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รฐัสภาใหสอดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั  โดยตองระบใุหชดัเจนวาจะดาํเนนิการ
ใด  ในระยะเวลาใด  และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ  วามีปญหาและ
อุปสรรคอยางไรบาง  เสนอตอรัฐสภาปละ ๑ ครั้ง

 ๑.๕ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถิ่นและกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น  เพื่อเปนฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยระดับประเทศ  โดยการกําหนดให

 ๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระอยางเต็มที่ในการบริหารงานของ
ตนเองในทกุดาน  การจดัทาํบรกิารสาธารณะทีม่คีวามหลากหลาย (มาตรา ๒๗๔ วรรคหนึง่)
การจัดโครงสรางที่คลองตัว (มาตรา ๒๗๕ วรรคเกา)

 ๒) ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะเปนขาราชการเชนเดียวกับ
ขาราชการพลเรอืนระดบัประเทศ  มคีณะกรรมการขาราชการสวนทองถิน่เปนของตนเอง
ทีอิ่สระจากสวนกลาง  โดยใหสามารถโอนยายขาราชการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่
ไดรวมทั้งการใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมระดับทองถิ่นดวย (มาตรา ๒๗๙)

 ๓) เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น  ใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถลงประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองได (มาตรา ๒๗๘ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง)  ลดจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองทองถิ่น
และการเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น (มาตรา ๒๗๖ และ มาตรา ๒๗๗)  รวมทั้งการให
องคกรปกครองสวนทองถิน่จะตองรายงานการดาํเนนิงานตอประชาชน  ในเรือ่งการจดัทาํ
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบกํากับการบริหารจัดการ (มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม)
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 ๔) ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยใหมีมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน  เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปฏิบัติไดเอง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางของการพัฒนาและ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชน (มาตรา ๒๗๓ วรรคสอง)

๒.  การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  มุงเนนใหมีรัฐบาลที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปน
สิ่งที่ถูกตอง  แตความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพตองไมใชการผูกขาดอํานาจแตเพียง
ผูเดียว  จนนําไปสูการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  จําเปนอยางยิ่งที่รางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมจะตองลดการผูกขาดอํานาจและสรางดุลยภาพของอํานาจในทางการเมืองขึ้น  โดยมี
มาตรการ  ดังนี้

 ๒.๑ เสรมิสรางอาํนาจทางการเมอืงใหแกประชาชน  เพือ่ใหประชาชนเปน  “ผูเลน” มิใช 
“ผูดู” ทางการเมืองอีกตอไป  ซึ่งมีมาตรการมากมายดังที่ไดกลาวไวแลวในขอ ๑  เชน

๑) การใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกดาน  ไมวาจะเปนเรื่อง
การดาํเนนิงานตาง  ๆของภาครฐั (มาตรา ๕๕,มาตรา ๑๓๘ วรรคหาและมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง)
การทําสนธิสัญญา (มาตรา ๑๘๖)  การลงประชามติในเรื่องที่สําคัญและมีผลผูกพันการ
ตัดสินใจของรัฐบาล (มาตรา ๑๖๑)  และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘๒ 
วรรคหนึ่ง)

 ๒) ใหประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรองรัฐที่ใชอํานาจไมเปน
ธรรมได (มาตรา ๒๐๘ และมาตรา ๖๖ วรรคสาม)

 ๓) ใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองไดงายขึ้น  เชน  การลดจํานวน
ประชาชนในการเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองและการเสนอกฎหมาย  ทั้งในระดับ
ประเทศและในระดับทองถิ่น (มาตรา ๑๕๙ และ มาตรา ๑๖๐,มาตรา ๒๗๖ และ มาตรา 
๒๗๗)
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 ๒.๒ จํากัดการผูกขาดและการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมของรัฐบาล  โดยมีมาตร
การ  ดังนี้

 ๑) ใหนายกรัฐมนตรีอยูไดไมเกิน ๒ สมัย หรือ ๘ ป (มาตรา ๑๖๗ วรรค
สาม)

 ๒) การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะตองถูกตรวจสอบโดยเครงครัด
จากศาลรัฐธรรมนูญ  มิใชตามอําเภอใจของรัฐบาลอีกตอไป รัฐบาลจะตราพระราช
กําหนดไดก็ตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได มิใช
เปนกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา 
๑๘๑)

๓) ใหมหีมวดการเงนิ การคลงั และงบประมาณขึน้เปนครัง้แรกในประเทศไทย  
เพื่อมิใหรัฐบาลใชจายเงินอยางไมมีวินัยทางการเงินและงบประมาณ  อันจะกอใหเกิด
ภาระทางการเงินการคลังของประเทศ (มาตรา ๑๖๒ ถึง มาตรา ๑๖๖)  โดยจะตองมกีาร
กาํหนดวตัถปุระสงค กจิกรรม แผนงาน และโครงการใหชดัเจน (มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึง่)  
รายจายงบกลางตองมจํีานวนจาํกดัและตองแสดงเหตผุลและความจาํเปนดวย (มาตรา ๑๖๓ 
วรรคสอง)

 ๔) ใหรฐัสภา  ศาล  และองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญูสามารถขอแปรญตัตติอ
คณะกรรมาธิการของสภาไดโดยตรง  เพื่อมิใหรัฐบาลใชการจัดสรรงบประมาณเปน
เครื่องมือตอรองการทําหนาที่ขององคกรเหลานี้ (มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา)  เชนเดียวกับ
การใหองคกรตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอแกไขกฎหมายของตนไปยังรัฐสภาได
โดยไมถูกรัฐบาลขัดขวาง (มาตรา ๑๓๘(๓))

 ๕) ใหองคกรอัยการเปนอิสระจากรัฐบาล  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐไดอยางเต็มที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง (มาตรา ๒๔๖)
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๖) กาํหนดขอบเขตภาระหนาทีข่องรฐับาลรกัษาการอยางชดัเจน  เพือ่มใิห
รัฐบาลรักษาการแทรกแซงการทํางานของฝายประจํา  และใชกลไกของรัฐไปสนับสนุน
พรรคการเมืองและผูสมัครฝายตนในการเลือกตั้ง (มาตรา ๑๗๗)

๗) หามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา 
ในระหวางอายขุองสภา เพือ่ปองกนัการเกดิเสยีงขางมากอยางผดิปรกตใินสภา (มาตรา ๙๙)

 ๒.๓ ใหคนดีมีความสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนอิสระจาก
การครอบงําของพรรคการเมือง เพื่อทําหนาที่ผูแทนประชาชนอยางเต็มท่ี  โดยบัญญัติ
อยางชัดเจนวา

๑) ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม ใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่มาจากเขตเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ใหญข้ึน เพื่อ
ใหคนดีมีความสามารถสามารถแขงขันกับคนที่ใชเงินได  ปรับปรุงระบบสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปนระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่มีการแบงเปนกลุม
จังหวัด เพื่อมิใหมีการกระจุกตัวผูแทนราษฎรแตในสวนกลาง  และยกเลิกสัดสวน ๕%
เพื่อใหพรรคเล็กมีที่นั่งในสภาเพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคิดทางการเมือง

 ๒) สมาชกิสภาผูแทนราษฎรมอิีสระจากมตพิรรคการเมอืงในการตัง้กระทูถาม  
การอภปิราย  และการลงมตใินการอภปิรายไมไววางใจ (มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง)

 ๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายไดโดยไมตองขอ
อนุญาตจากพรรคการเมืองของตนอีกตอไป (มาตรา ๑๓๘(๒))

 ๒.๔ ใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยางแทจริง  ดวย
การกาํหนดใหการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภาเปนระบบสรรหาทีม่าจากจงัหวดัและกลุมวชิาชพี
(มาตรา ๑๐๖) แทนที่ระบบการเลือกตั้งซึ่งถูกแทรกแซงโดยงายจากพรรคการเมือง  
ระบบการสรรหาจะทําใหการเมืองของประเทศไมเปนการเมืองของนักการเมืองที่มาจาก
การเลอืกตัง้เทานัน้ แตเปนการเมอืงของประชาชนทีค่วามหลากหลายทัง้ทางพืน้ที ่ วิชาชพี
และเพศ ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมดวย (มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง)
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 ๒.๕ หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงขาราชการ
ประจํา  โดยการกําหนดหามกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนและพรรคการ
เมือง  ทั้งทางตรงและทางออม  ในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจํา 
การบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน (มาตรา ๒๕๗)

๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม

 ความโปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองคือสิ่งที่ขาดหายไปใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  นักการเมืองจํานวนมากไมตระหนักถึงสิ่งเหลานี้  อาศัย
ศรีธนญชัยทางการเมืองหลบเลี่ยงกฎหมาย  สรางผลประโยชนทับซอน  ร่ํารวยบนความ
ทุกขยากของชาติบานเมืองและประชาชน   มาตรการที่จะนําประเทศไทยไปสู
ประชาธิปไตยอยางแทจริงในทางเนื้อหา  มิใชประชาธิปไตยในทางรูปแบบ  จึงไดแก

 ๓.๑ บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจน

 ๑) จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐจะตอง
มีมาตรฐานที่ชัดเจน  โดยมีกลไกและระบบในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการละเมิด (มาตรา ๒๗๐ วรรคสอง)

 ๒) การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมที่รายแรงของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองนําไปสูการถอดถอนออกจากตําแหนง (มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม)

 ๓.๒ กําหนดมาตรการเพื่อไมใหมีผลประโยชนทับซอนทางการเมือง  โดยการ
บัญญัติ
 ๑) หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ดํารงตําแหนง
หรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิก
สภาทองถิน่ ผูบรหิารทองถิน่ หรอืขาราชการสวนทองถิน่  หามมใิหรบัหรอืแทรกแซงหรอื
กาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
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ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทาง
ออม  หามมิใหรับเงินหรอืประโยชนใด  ๆจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ เปน
พิเศษนอกเหนอืไปจากทีห่นวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล
อ่ืนๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ  รวมทั้งหามมิใหเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุน
สวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเขาเปนคูสัญญากับหาง
หุนสวนหรือบริษัทดังกลาว (มาตรา ๒๕๖)

๒) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ตอง
ไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุน
สวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ 
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาว
ตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐ
มนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนใน  หางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัด
การทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งหามมิใหนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการ
ใดๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว (มาตรา ๒๖๐)

 ๓.๓ การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความเขม
ขนขึ้น  คือ  นอกจากจะตองแสดงของตน  ของคูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
แลว  ยังขยายไปถึงทรัพยสินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น  ไมวาทาง
ตรงหรือทางออมดวย (มาตรา ๒๕๐) นอกจากนี้การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะตองเปดเผยใหแกสาธารณชน เชนเดียว
กับของรัฐมนตรี (มาตรา ๒๕๒)

 ๓.๔ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
พนจากตําแหนงในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาไดงายขึ้น

 ๑) กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  เมื่อมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษก็พนจากตําแหนง  เวนแตความผิดที่กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา ๑๑๙(๔))
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 ๒) กรณนีายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี  เมือ่ตองคาํพพิากษาใหจําคกุ  แมคดจีะ
ยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษก็ตามก็พนจากตําแหนง  เวนแตความผิดอันได
กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษหรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท (มาตรา ๑๗๘
(๔))

๓.๕ หามประธานสภา  รองประธานสภา  นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรดีาํเนนิการ
ในลักษณะที่มีผลประโยชนทับซอน

 ๑) กรณีประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎร  ในระหวางการ
ดํารงตําแหนงจะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองในขณะ
เดียวกันมิได (มาตรา ๑๑๙ วรรคหา)

 ๒) กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง  การปฏิบัติหนาที่  หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น (มาตรา 
๑๗๓ วรรคสาม)

๔.  การทาํใหองคกรตรวจสอบมคีวามอสิระ  เขมแขง็  และทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

 องคกรตรวจสอบและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ซึ่งเปนความหวังของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ถูกแทรกแซง
และลมเหลวในการทํางาน  การปรับปรุงระบบตรวจสอบทั้งระบบจึงจําเปนตองเกิดขึ้น

 ๔.๑ ปรบัปรงุระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ  เพือ่ใหไดคนทีม่คีวามเปนอสิระ
อยางแทจริง  โดยการกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลฎีกา  ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด  ประธานสภาผูแทนราษฎร  และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
เปนคณะบุคคลสรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

  ๔.๒ ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบใหดียิ่ง
ขึ้น

 ๑) ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพไดโดยตรง (มาตรา ๒๐๘)
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๒) ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน 
ผูพิจารณาคดทีีม่กีารฟองวานกัการเมอืงไมแสดงทรพัยสนิหรอืหนีส้นิ หรอืแสดงทรพัยสนิ
หรือหนี้สินเปนเท็จดวย (มาตรา ๒๕๔ วรรคสอง)

 ๓) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดูแลเฉพาะ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการประจําระดับสูงเทานั้น  เพื่อใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (มาตรา ๒๔๓ (๓))

 ๔) ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความ 
เสียหายตอประชาชนโดยสวนรวม  หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะขึ้นไดเอง  โดย
ไมจําตองมีการรองเรียนได (มาตรา ๒๓๗ (๑)วรรคสอง)

 ๕) เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติฟองศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ  
คําสัง่ หรอืการกระทาํใดขดัตอรฐัธรรมนญู  และเปนผูเสยีหายแทนประชาชนเพือ่ฟองศาล
ไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๔๘ (๒) และ (๓))

 ๖) ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการให
ความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดวย (มาตรา ๒๔๙)

 ๗) ใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  รัฐสภา  และศาล  สามารถแปรญัตติ
งบประมาณไดโดยตรงกับกรรมาธิการของสภา (มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา)

 ๘) ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีไดงายขึ้น
โดยใชเสียงเพียง ๑/๔ (มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ยังกําหนดใหสามารถ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีที่หลบการอภิปรายไมไววางใจโดยไปดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีอ่ืนได (มาตรา ๑๕๕ วรรคสองและสาม) เชนเดียวกับการกําหนดใหนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาตอบกระทูถามและชี้แจงกับสภาดวยตนเอง (มาตรา ๑๕๘)

 ๙) แยกองคกรอัยการออกมาเปนอิสระจากรัฐบาลเพื่อใหองคกรอัยการ
ทํางานไดอยางอิสระในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาล (มาตรา ๒๔๖)



๑๔

๔.๓ จัดใหมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 ๑) การใหใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
อุทธรณตอศาลฎีกาได  สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่น  สามารถอุทธรณคําสั่งคณะ
กรรมการการเลือกตั้งที่ศาลอุทธรณได (มาตรา ๒๓๓)

 ๒) กฎ คําสัง่ หรอืการกระทาํอืน่ใดขององคกรตามรฐัธรรมนญูอนัเนือ่งมาจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง  สามารถถูก
ตรวจสอบโดยศาลปกครองได (มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง)

 ๓) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
องคกรในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๒๓๗(๑) (ค))



⌫⌫



 



 
 

ตารางเปรียบเทียบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

   
 
 ........................................................................ 
...................................................... 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

   
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

 

   

 มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่ง 
อันเดียวจะแบงแยกมิได 

 มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่ง 
อันเดียว จะแบงแยกมิได 

ไมมีการแกไข 
 

   
 มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ไมมีการแกไข 
 

   
 มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรม 

 มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย  
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 เพิ่มเติมบทบัญญัติในวรรคสอง เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม ซึ่งสามารถอธิบาย 
และใหเหตุผลได และไมอาจใชอํานาจรัฐโดยไมมีกฎหมาย
รองรับ อันเปนสาระสําคัญของหลักนิติธรรม  (rule of law) 



 ๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลทั้งที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญนี้   
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู  ยอมไดรับความคุมครอง 

 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธ ิและเสรีภาพ
ของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง 

 เพิ่มความคุมครองใหชัดเจนขึ้นวาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ เสรีภาพของบุคคลไดรับความคุมครองทั้งตาม
รัฐธรรมนูญนี้  ประเพณีการปกครองของประเทศและพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศมีอยู โดยคุมครองรวมไปถึงความ
เสมอภาคของบุคคลดวย ซึ่งเปนขอความเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   

 มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ 
หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอ
กัน 

 มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ 
หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
เสมอกัน 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง 
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 

 มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๗  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 มาตรา ๗  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

ไมมีการแกไข 

   

   

   

    



 ๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๒ 

พระมหากษัตริย 
   

 
 มาตรา ๘  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะ
อันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 
 ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทาง 
ใด ๆ มิได 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 

   
 

 มาตรา ๘  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะ
อันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 
 ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยใน 
ทางใด ๆ มิได 

ไมมีการแกไข 
 
 
 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และ
ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 

 มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และ 
ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพ
ไทย 

 มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนง 
จอมทัพไทย 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ 
ที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ 

 มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ 

ไมมีการแกไข 

   
 มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่น
อีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 

 มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่น
อีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 

ไมมีการแกไข 

   
   



 ๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหา 
กษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา 
และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 

 คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหา 
กษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา 
และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ 

 

   

 มาตรา ๑๓  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการให
องคมนตรีพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการแตงตั้งประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรี
พนจากตําแหนง 
 ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจาก
ตําแหนง 

 มาตรา ๑๓  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการให
องคมนตรีพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม  
ราชโองการแตงตั้งประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรี
พนจากตําแหนง 
 ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจาก
ตําแหนง 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ 
ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมือง
ใด ๆ 

 มาตรา ๑๔  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ 
แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน  
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ 
ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรค 
การเมืองใด ๆ 

ไมมีการแกไข 

    



 ๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๕  กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวาย
สัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณ
วา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และ 
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๕  กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวาย
สัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตย
ปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ไมมีการแกไข 

     

 มาตรา ๑๖  องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก 
หรือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 

 มาตรา ๑๖  องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย  
ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๗  การแตงตั้งและการใหขาราชการ 
ในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามพระราชอัธยาศัย 

 มาตรา ๑๗  การแตงตั้งและการใหขาราชการ 
ในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไป 
ตามพระราชอัธยาศัย 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูใน
ราชอาณาจักรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใด 
ก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน 
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

 มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใด
ก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

ไมมีการแกไข 

   

   

   



 ๖
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 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณี 
ที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  
ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหนง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ  
เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศ 
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบ 
ตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่ 
พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  
ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหนง 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 
เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศ 
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จ 
ราชการแทนพระองค 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการให 
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

ไมมีการแกไข 

   
 มาตรา ๒๐  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปน 
การชั่วคราวไปพลางกอน 

 มาตรา ๒๐  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปน 
การชั่วคราวไปพลางกอน 

ไมมีการแกไข 

 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

 

   

   



 ๗
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 ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือในระหวางที่ประธาน
องคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง 
ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธาน
องคมนตรีมิได  ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการ
ชั่วคราวไปพลางกอน 

 ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือในระหวางที่ประธาน 
องคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง 
ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธาน
องคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการ 
ชั่วคราวไปพลางกอน 

 

    

 มาตรา ๒๑  กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ 
ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจา 
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และ 
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรานี้ 

 มาตรา ๒๑  กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ ตอง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจา 
จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และ 
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรานี้ 

ไมมีการแกไข 

    

 มาตรา ๒๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบ 
ราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ 
สืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

 มาตรา ๒๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบ 
ราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวย 
การสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๘
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   การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราช
สันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด  
ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติม 
กฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราช
วินิจฉัย  เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว  
ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อให
ประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภา 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  และเมื่อไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบตาม
วรรคสอง 

 การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบ 
ราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจ 
ของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด 
ใหคณะองคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติม 
กฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมี 
พระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธย
แลว ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภา
เพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบ
ตามวรรคสอง 

 

   

 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและ 
เปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตาม
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ  
และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อรับทราบ และ 
ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย 
เปนพระมหากษัตริยสืบไปแลวใหประธานรัฐสภาประกาศ 
ใหประชาชนทราบ 

 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและ 
เปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตาม
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และ
ใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให
ประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปน 
พระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศให 
ประชาชนทราบ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณี 
ที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตาม 
วรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศ
ตามมาตรา ๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภา
ใหความเห็นชอบ  ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได  
เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญ 
องคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป 
แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบตาม
วรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 

 ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่ 
พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง 
ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตาม 
มาตรา ๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให
ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได เมื่อ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญ 
องคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป  
แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 
 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทน 
ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบตาม
วรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 

 

   

 มาตรา ๒๔  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองค
พระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปน
พระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธานองคมนตรีเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน   
แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือ
ระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตอไป  ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท
หรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

 มาตรา ๒๔  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญ 
องคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชย 
เปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธานองคมนตรีเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จ 
ราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือ
ระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทน 
พระองคนั้น ๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาท 
หรือองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

ไมมีการแกไข 



 ๑๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการ
แตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไปตามวรรค
หนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามวรรคหนึ่ง หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใชบังคับ 

 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ 
การแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไปตาม
วรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรี 
ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราว 
ไปพลางกอน 
 ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองคตามวรรคหนึ่ง หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๐ วรรคสาม มาใชบังคับ 

 

   

 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๑๙  หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธาน
องคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมี
ประธานองคมนตรีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทํา
หนาที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม  
แลวแตกรณี 

 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธาน
องคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมี
ประธานองคมนตรีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให 
คณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่
ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แลวแตกรณี 

ไมมีการแกไข 

   

   

   

   



 ๑๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

   

ไมมีการแกไข 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

  

   

 มาตรา ๒๖  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร 
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธ ิและเสรีภาพ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๒๖  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ 
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธ ิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ไมมีการแกไข 

   
 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ 
รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 

 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รบัรอง
ไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๘  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือ 
ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรภีาพที่รัฐธรรมนญู
รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิ 
ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

 มาตรา ๒๘  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือ 
ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรภีาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

 แกไขหลักการเดิมของหมวดสิทธิและเสรีภาพซึ่งเคย
กําหนดใหการใชสิทธิและเสรีภาพตองเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยแกไขใหมเปนใหสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
ทันทีไมตองรอใหมีกฎหมายบัญญัติขึ้นเสียกอน จึงตัดขอความ
เดิมที่เคยบัญญัติวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในมาตรา 
ตาง ๆ ออก และบัญญัติสาระแหงสิทธิและเสรีภาพไวในเนื้อหา
ของแตละมาตราแทน  จึงตองปรับปรุงมาตรานี้เพื่อใหประชาชน 



 ๑๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐ 
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง  หากการใช
สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหง
การใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ให
การใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และ
ชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้ 

  สามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อเรียกรองใหรัฐปฏิบัติตามบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรง แมจะยังไมมีกฎหมาย
บัญญัติไว แตถาเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดเพื่อ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการใชสิทธิเสรีภาพไวแลว จึงจะเปนไป
ตามกฎหมายนั้น 

   

 มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ที่รัฐธรรมนูญรบัรองไว จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตองไมกระทบกระเทือนสาระ 
สําคัญแหงสิทธแิละเสรีภาพนั้น 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งใหตราไดเทาที่จําเปนและ 
ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป โดยไมเจาะจงหรือมุงหมาย 
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตรากฎหมายจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพเฉพาะเพื่อการใด ใหตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ไดเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใช
บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนด 
ไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการ 
ทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับ
กับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายดวย โดยอนุโลม 

 แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ตามที่บัญญัติรับรองไวตามรัฐธรรมนูญนี้โดยหลักไมสามารถ
กระทําได  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหสามารถกระทําได 
เพื่อใหสอดคลองกับการตัดขอความเดิมที่วา  “ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ออก ซึ่งรัฐยังคงมีหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อ
สนับสนุนการใชสิทธิอยู แตกฎหมายนั้นจะตองไมกระทบ
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพดวย รวมทั้งจะตองกระทํา 
เทาที่จําเปนและใชบังคับเปนกรณีทั่วไป นอกจากนั้น  
หากรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติใหตรากฎหมายเฉพาะเพื่อการใด 
จะตรากฎหมายนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวไมได 
 ตัดบทบัญญัติเดิมที่ใหระบุบทบัญญัติที่ใหอํานาจตรา
กฎหมายออก เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในรางมาตรา ๒๘ ที่ไมไดระบุขอความวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ออกแลว ทําใหไมมีมาตราที่จะอางได  แตอยางไรก็ตาม 

   



 ๑๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  เงื่อนไขการตรากฎหมายก็ยังคงตองเปนไปตามรางมาตรา ๒๙ 

ซึ่งตองอยูในขอบเขตของเรื่องนั้น และไดเพิ่มหลักการในราง 
มาตรา ๑๓๘ การเสนอรางกฎหมายตองมีบันทึกวิเคราะหสรุป
สาระสําคัญซึ่งตองระบุรายละเอียดในเรื่องนี้อยูแลว 

   

สวนที่ ๒ 
ความเสมอภาค 

   

  

   

 มาตรา ๓๐  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริม
ใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

 มาตรา ๓๐  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและ 
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม  
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ 
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับ
บุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตามวรรคสาม 

ไมมีการแกไข 

   

   



 ๑๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา  ๓๑  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ 
เจาหนาที่อื่นของรัฐและพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ 
ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  
เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

 มาตรา ๖๔  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ 
เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานหรือ
ลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมสีิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย 
กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย 
หรือจรรยาบรรณ 

 ยายมาบัญญัติในหมวดเดียวกันเนื่องจากบทบัญญัติใน
มาตรานี้เกี่ยวกับความเสมอภาคที่บุคคลซึ่งอยูในตําแหนงหรือ
สถานะดังกลาว ยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 

   

สวนที่ ๓ 
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

   

  

   

 มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได แตการลงโทษ
ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
 การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใด
อันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 
เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๓๑  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษ
ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้
 การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใด 
อันกระทบตอสิทธ ิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 เพิ่มเติมเรื่องการรับรองการใชสิทธิทางศาลเพื่อใหการ
ดําเนินคดีอาญากับบุคคลของเจาหนาที่รัฐตองเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายโดยกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย (Due 

process of law) และตองดําเนินการแกไข เยียวยาใหกับบุคคล
ดังกลาวโดยไมชักชา 

   

   



 ๑๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด 
เพื่อประโยชนของผูเสียหายมีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับ
หรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการ 
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได 

  

   

 มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัย 
และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
 การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของ
ผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถาน จะกระทํามิได เวนแต
มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 มาตรา ๓๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและ
ครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  
 การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของ
ผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถาน จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 หลักการคงเดิม แตนําเรื่องการคนตองมีหมายของศาล
มาบัญญัติเพิ่มเติมไว 

   

 มาตรา ๓๔   บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและ 
มีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 
 การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาใน
ราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

 มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทาง 
และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ 
ของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 
 การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามา 
ในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

ไมมีการแกไข 



 ๑๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง ขอมูลสวนบุคคลตลอดจนความเปนอยูสวนตัว  
ยอมไดรับความคุมครอง 
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพ 
ไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบ
ถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ
เปนอยูสวนตัว ตลอดจนการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมได
รับอนุญาตจากผูเปนเจาของขอมูลนั้น จะกระทํามิได เวนแต
กรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

 มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพ 
ไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบ
ถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ
เปนอยูสวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอ 
สาธารณชน 

 เพิ่มเติมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อไมใหผูใด
นําไปเผยแพรหรือนําไปใชโดยมิชอบอันกอใหเกิดความเสียหาย 
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบุคคลเจาของขอมูลหรือ 
เพื่อประโยชนของสาธารณะ 

   

 มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 

 มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 

ไมมีการแกไข 

 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคล 
มีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรู
ถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษา 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคล 
มีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรู
ถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

   

 มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือ
ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และ 
ยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ  
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษ 

 มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการ 
ถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และ
ยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติ 
พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ 

 คงหลักการเดิมโดยเพิ่มคําวา “ศาสนธรรม” เพื่อให
ครอบคลุมถึงการคุมครองการประพฤติการปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีทั้งหมด ไมวาจะมีการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร
หรือไมก็ตาม 



 ๑๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคล 
ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการ
รอนสิทธิหรือเสยีประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือ
ศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติ
ตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เชื่อถือแตกตางจากบุคคลอื่น 

ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในการใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอม
ไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอน
สิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา  
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสน
บัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคล
อื่น 

 

    

 มาตรา ๓๘  การเกณฑแรงงาน จะกระทํามิได  เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน 
ในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งใหกระทําได 
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือ
ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใช
กฎอัยการศึก 

 มาตรา ๕๑  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ 
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม
หรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

ไมมีการแกไข 

   

สวนที่ ๔ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

   

  

   
 มาตรา ๓๙  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแต 
จะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติ 

 มาตรา ๓๒  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแต 
จะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติ 

 ไมมีการแกไข แตนํามาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓  
มาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

   



 ๑๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น 
จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
ความผิดมิได 

เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น 
จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
ความผิดมิได 

 

 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ
จําเลยไมมีความผิด 

 มาตรา ๓๓  ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา 
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

 

 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด 
ไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได 

 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด 
ไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได 

 

   

 มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียคาใชจายตามควรแกกรณี 
 (๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอย
ตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องสิทธิในการไดรับการพิจารณา
โดยเปดเผย สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสาร
อยางเพียงพอ สิทธิในการเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และ
พยานหลักฐานของตน สิทธิในการคัดคานผูพิพากษาหรือ 
ตุลาการ สิทธิในการไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือ 
ตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

 มาตรา ๒๓๗  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด 
จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือผูนั้นได
กระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไม
มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจง 
ขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดยไมชักชา กับจะตอง
ไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบใน
โอกาสแรก และผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาล
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทํา
การของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูก
จับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปน
อยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ปรับปรุงจากมาตรา ๒๓๗ ถึงมาตรา ๒๔๗ โดยไม
บัญญัติรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญอีก เนื่องจากไดนําไป
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของแลว และหากยังคงบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
จะทําใหมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมจะกระทําไดยาก จึงปรับปรุงใหมโดยไมบัญญัติ
รายละเอียดวิธีการดําเนินการในรัฐธรรมนูญ แตบัญญัติถึง
สาระสําคัญของสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะไดรับใน
กระบวนการยุติธรรมใหครบถวน รวมถึงการเพิ่มหลักการ
เกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  (access to justice) 
เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิ และจะตองมีการตรากฎหมาย 

   
   



 ๑๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการ
พิจารณาอยางยุติธรรมภายในระยะเวลาอันสมควร และเสีย
คาใชจายตามควรแกกรณี 
 (๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมี 
สวนไดเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการ 
ไดรับการสอบสวนอยางรวดเร็ว และการไมใหถอยคําเปน
ปฏิปกษกับตนเอง 
 (๕) ผูเสียหาย จําเลย และพยานในคดี มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง ความชวยเหลือ คาตอบแทน  คาทดแทน และ
คาใชจายที่จําเปนและสมควรจากรัฐ 
 (๖) เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพ  
ยอมไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 
อยางเหมาะสม 

 หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ 
 (๑) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทํา
ความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 
 (๒) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทํา
ความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี หรือ 
จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 
ดวย 
 มาตรา ๒๓๘  ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะ
กระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุใหคน
ไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 มาตรา ๒๓๙  คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็ว และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัย 
เหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และตอง
แจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว 
 สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรับ
ความคุมครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ยอมมีสิทธิพบ
และปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิไดรับการ
เยี่ยมตามสมควร 

เพื่อกําหนดรายละเอียดในแตละเรื่องตามขอบเขตที่กําหนดไว 
ซึ่งจะสามารถทําใหการปรับปรุงการคุมครองประชาชนให
เหมาะสมไดเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป  นอกจากการนํามา
บัญญัติไวในรางมาตรา ๔๐ แลว ยังไดนําเรื่องการคุมครองบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมไปบัญญัติไวในรางมาตรา ๓๒ และ 
รางมาตรา ๓๓ ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล และในราง
มาตรา ๘๐ ของสวนที่ ๕  แนวนโยบายดานกฎหมายและ 
การยุติธรรมอีกดวย 

   
   



 ๒๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลใน

คดีอาญาหรือในกรณีอื่นใด ผูถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือ
บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง มีสิทธิรองตอศาล
ทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขังเปนการมิชอบดวย
กฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียว
โดยดวน ถาเห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนํา
ตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจ 
ของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่ง
ปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที 
 มาตรา ๒๔๑  ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมี
สิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว 
ตอเนื่อง และเปนธรรม 
 ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือ 
ผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได 
 ผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิตรวจหรือ
คัดสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
คําใหการของตน เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง
แลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสีย ยอมมีสิทธิขอทราบ
สรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   



 ๒๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  มาตรา ๒๔๒  ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมี

สิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความให
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหา
ทนายความได รัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความ 
ใหโดยเร็ว 
 ในคดีแพง บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ 
ทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๓  บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปน
ปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา 
 ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา 
 ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดย 
มิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได 
 มาตรา ๒๔๔  บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิ
ไดรับความคุมครองการปฏิบัติที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่
จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๕  บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญา 
มีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และ
คาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือแกรางกาย
หรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่นโดยตน
มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมีโอกาส 

 

   



 ๒๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนั้นหรือทายาท

ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๖  บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญาและ
ถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคําพิพากษา 
อันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปน
ผูกระทําความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด 
บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร 
ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๔๗  บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคํา
พิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น ผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการ อาจรองขอใหมีการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได และ
หากปรากฏตามคําพิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
วาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด บุคคลนั้นหรือทายาท 
ยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจน
บรรดาสิทธิที่เสยีไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้  
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

   

   

   
   



 ๒๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๕ 

สิทธิในทรัพยสิน 
   

  

   

 มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง 
 ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ 

 มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้  
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 แกไขเล็กนอยเพื่อใหมีความชัดเจนในการคุมครอง
สิทธ ิ

ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคล
ในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคล
ในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง  
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนา 
การเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือ 
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทน 
ที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิ
บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๔๙  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกัน 
ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตร 
หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายใน
เวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับ 
ความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

ไมมีการแกไข 

   
   
   



 ๒๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนด 
ใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ  
การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย และความเสียหาย
ของผูถูกเวนคืน 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงค
แหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนด 
ใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ  
การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหาย
ของผูถูกเวนคืน 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงค
แหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

 

 การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท 
ตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท 
ตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

สวนที่ ๖ 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

   

  

   

 มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

 มาตรา ๕๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ 
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

ไมมีการแกไข 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ 
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ 
ของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค  
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค 

 



 ๒๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปน
ธรรมในการแขงขัน 

การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม  
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือ 
ขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

 

   

 มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งมีหลักประกัน 
ในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการ
ทํางาน 

  เพิ่มสิทธิของบุคคลที่จะไดรับหลักประกันจากรัฐ 
ในการทํางานของตนใหเปนไปโดยความปลอดภัยและมี 
สวัสดิภาพ รวมทั้งการไดรับหลักประกันในการดํารงชีพที่ไดรับ
มาตรฐานทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน 
จากรัฐตามที่รัฐจะไดตรากฎหมายกําหนดรายละเอียดในการ
ไดรับสิทธิดังกลาวของบุคคลตอไป 

   

สวนที่ ๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

   

  

   

 มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธ ิเสรีภาพ เกียรติยศชื่อเสียง 
สิทธิในครอบครวัหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น  
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 มาตรา ๓๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธ ิเสรีภาพ  
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 

 เพิ่มเติมการคุมครองสิทธิที่รัฐจะสั่งหามหรือแทรกแซง
ดวยประการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพในการเสนอขาวหรือแสดง
ความคิดเห็น ของหนังสือพิมพ รวมทั้งสื่อมวลชนอื่นทุกประเภท 
มิได เพื่อเปนหลักประกันในการประกอบวิชาชีพของหนังสือ 
พิมพหรือสื่อมวลชนอื่นที่จะไมถูกครอบงําโดยรัฐ ซึ่งจะทําให
การเสนอขาวหรือใหความเห็นเปนไปโดยอิสระ และสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อเปนขอมูลใหประชาชนไดรับ
ทราบความเปนจริง 

   



 ๒๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน 
 การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น 
เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได 
 การหามหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเสนอขาวสาร
หรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซง
ดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํา 
มิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 
 การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอน
นําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได 
เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 
 เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปน
บุคคลสัญชาติไทย   
 การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการ
หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 

ของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทราม 
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
 การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ 
สถานีวิทยุโทรทัศน เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํา
มิได 
 การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอน
นําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือ
วิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลา 
ที่ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือการรบ แตทั้งนี้จะตอง 
กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้น
ตามความในวรรคสอง 
 เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปน
บุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ
หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 

 

   

   

   

   

   



 ๒๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๔๖  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือ
สื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดง 
ความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยู
ภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการ
ประกอบวิชาชีพ 
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับ
พนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
 การกระทําใด ๆ ไมวาในทางตรงหรือทางออมของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ 
อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดง 
ความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
และไมมีผลใชบังคับ  เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไป 
ตามกฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 

 มาตรา ๔๑  พนักงานหรือลูกจางของเอกชน 
ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทย ุ
โทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น
ภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการ
นั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ 
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือ 
ลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

 เพิ่มกรณีการหามผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการกระทําการใด ๆ ไมวาใน
ทางตรงหรือทางออมอันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการ
เสนอขาว หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของ
พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอื่น ใหถือวา 
เปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ  
เวนแตการแทรกแซงหรือขัดขวาง การนําเสนอขาวหรือการ
แทรกแซงการเสนอขาวของสื่อมวลชนเปนไปเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให
การนําเสนอขาวหรือการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ 
เชน การเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
รัฐบาลที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยรวมสามารถกระทําได
โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการใชอิทธิพลครอบงําของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือหนวยงานของรัฐ อันเปน
มาตรการคุมครองผูปฏิบัติงานในสื่อมวลชนใหมีผลบังคับได 
อยางแทจริง 

   

 มาตรา ๔๗  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

 มาตรา ๔๐  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

 กําหนดหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขาเปน
เจาของกิจการหรือหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม ในนามตนเอง 

   



 ๒๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่
จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  
 การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน
สาธารณะอื่นรวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  รวมทั้ง
ตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะ 
 การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมี
มาตรการเพื่อปองกันการควบรวมหรือการครอบงําระหวาง
สื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับ
ขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือ
ถือหุนในกิจการหนังสือพิมพวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
หรือโทรคมนาคมมิได ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอื่นเปน
เจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาว
ไดในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการ
ดังกลาวมิได 

 ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชน 
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งใน 
ดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

หรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือดําเนินการ
อื่นที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการเปน
เจาของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม รวมทั้งตองมีมาตรการ
มิใหมีการครอบงําสื่อ เพื่อปองกันมิใหบุคคลดังกลาวเขา
แทรกแซงสื่อในการนําเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็น 
โดยสุจริต  
 กําหนดใหมีองคกรองคกรหนึ่งที่เปนอิสระ เพื่อทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เพื่อให
สามารถดูแลในภาพรวมของการใชประโยชนจากคลื่นความถี่ 
และจัดสรรใหภาคประชาชนไดมีสิทธิในการดําเนินการ
สื่อมวลชนที่เปนสาธารณะได 

   

   



 ๒๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๘ 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
   

  

   

 มาตรา ๔๘  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให 
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
 ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และ 
การเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริม 
จากรัฐ 

 มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยาง 
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมี 
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชน
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดบทบาทของรัฐที่จะตองจัดใหมีการศึกษาและ
ใหหลักประกันดานคุณภาพของการศึกษา โดยรัฐมีหนาที่ตอง 
ใหการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งทําใหผูยากไร  ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบากสามารถเขาถึง
การศึกษา (access to education) อยางเทาเทียมผูอื่น และ 
เพิ่มการคุมครองการจัดการศึกษานอกระบบใหสามารถกระทํา
ได และรัฐตองใหการสงเสริม 

    

 มาตรา ๔๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และ 
การเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง 
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และ 
การเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง 
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ไมมีการแกไข 

   

   

    

   



 ๓๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๙ 

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
   

  

   

 มาตรา ๕๐  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสีย
คาใชจาย   
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ
ซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตอ
อันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ 

 มาตรา ๕๒  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสีย
คาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยาง 
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได 
 การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัด
ใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดใหรัฐใหหลักประกันแกประชาชนในการเขาถึง
ระบบสาธารณสุข  เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนในการ 
ไดรับการดูแลดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
สวนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมี 
สวนรวมในการสาธารณสุขไดยายไปบัญญัติในหมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เพื่อใหเขาใจชัดเจนขึ้นวา มาตรานี้
เปนเรื่องสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการคุมครอง 

   

 มาตรา ๕๑  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว 
มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐจากการใชความรุนแรงและ 
การปฏิบัติอันไมเปนธรรม รวมทั้งมีสิทธิในการอยูรอดและ
ไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาตามศักยภาพ
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
 การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และ
บุคคลในครอบครัวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะ
ของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น 

 มาตรา ๕๓  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว  
มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและ
การปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

 เพิ่มการคุมครองแกเด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัวใหไดรับหลักประกันในการอยูรอด การพัฒนา  
และการหามแทรกแซงหรือจํากัดสิทธิ เพื่อใหสถาบันครอบครัว
ไดรับการดูแลอยางอบอุนและมีการคุมครองโดยกฎหมายอยาง
ครบถวน 



 ๓๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดู
และการศึกษาอบรมจากรัฐ 

 เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดู
และการศึกษาอบรมจากรัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๕๒  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและ
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ 
จากรัฐ 

 มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและ
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และ
ความชวยเหลืออื่นจากรัฐ   

 มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๕๔  บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายได
เพียงพอยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 

  เพิ่มสิทธิของบุคคลในการไดรับความคุมครองการ 
ไมมีที่อยูอาศัย โดยรัฐจะตองชวยเหลือดูแลใหสามารถมีที่อยู
อาศัยที่พอสมควร 

   

สวนที่ ๑๐ 
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

   

  

   

 มาตรา ๕๕  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผย
ขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความ 

 มาตรา ๕๘  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผย
ขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๓๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่น 

ประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล
อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   
 มาตรา ๕๖  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง 
และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด 
ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาว 
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การ
กําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอน
ดําเนินการ 

 มาตรา ๕๙  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง 
และเหตุผล จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพิ่มสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการของรัฐ  
ในกิจการตาง ๆ รวมทั้งการออกกฎที่จะมีผลกระทบตอ 
ความเปนอยูโดยปกติของประชาชน ซึ่งรัฐจะตองมีหนาที่
ดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนดําเนินการ 

   

 มาตรา ๕๗  บุคคลยอมมีสิทธิมสีวนรวมในกระบวน 
การพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 
ของตน  

 มาตรา ๖๐  บุคคลยอมมีสิทธิมสีวนรวมใน
กระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 แกไขถอยคําเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที 

   



 ๓๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๕๘  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข
และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร  
  

 มาตรา ๖๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข
และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 แกไขถอยคําเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที 

   
 มาตรา ๕๙  บุคคลยอมมีสิทธิทีจ่ะฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการสวนทองถิ่น หรือองคกร
อื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือ 
การละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานนั้น 

 มาตรา ๖๒  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกร
อื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการ
ละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 แกไขถอยคําเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที 

   

 มาตรา ๖๐  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับ
ความคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิ
รองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ง 
มีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค  
 ใหมีองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค  
ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตรา 
และการบังคับใชกฎหมาย และกฎ  และใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบ
และรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครอง
ผูบริโภค 

 มาตรา ๕๗  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับ
ความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระ
ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นในการ 
ตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนด
มาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค 

 เพิ่มการคุมครองใหกับผูบริโภคใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน 
สิทธิในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง สิทธิรองเรียนเพื่อให
ไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย เปนตน เพื่อใหผูบริโภค
สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง
และมีชองทางในการเรียกรองเพื่อใหไดรับการเยียวยาความ
เสียหาย รวมทั้งกําหนดใหมีองคกรอิสระเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภคแยกตางหากจากการดําเนินการของรัฐ เพื่อทําหนาที่ 
ใหความเห็นและเสนอแนะตอการดําเนินงานของรัฐ และ 
การตรวจสอบการกระทําที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

   



 ๓๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๖๑  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอให 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
 บุคคลผูใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่
ของรัฐยอมไดรับความคุมครอง 

  เพื่อใหสิทธิแกประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ และใหความคุมครองกับบุคคลผูใหขอมูล
โดยสุจริต ซึ่งจะเปนมาตรการสงเสริมการตรวจสอบใหมีผล
ยิ่งขึ้น โดยไมถูกกลั่นแกลงจากผูที่ถูกตรวจสอบ 

   

สวนที่ ๑๑ 
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

   

  

   

 มาตรา ๖๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบและปราศจากอาวุธ 

 มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบและปราศจากอาวุธ 

ไมมีการแกไข 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณี 
การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของ 
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวาง
เวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใช 
กฎอัยการศึก 

 

   

   

   



 ๓๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๖๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน 
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ
เอกชน หรือหมูคณะอื่น 
 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการ
รวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน และความตอเนื่อง 
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน 
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ
เอกชน หรือหมูคณะอื่น 

 เพิ่มหลักการในสวนของการใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุมเพื่อใชเปนวิถีทาง 
ในการเจรจากับรัฐใหไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม โดยการ
รวมกลุมดังกลาวตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผนดิน และความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน 
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษา 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 
เพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

 

   

 มาตรา ๖๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
เปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไป 
ตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้   

 มาตรา ๔๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
เปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตาม
เจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวใน 
รัฐธรรมนูญนี้ 

 แกไขถอยคําเล็กนอยใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

 การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับ
ของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานแหง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับ
ของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 



 ๓๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรค
การเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิก 
พรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับ 
ในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอ
สถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับ
ดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมติหรือ
ขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรค
การเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรค
การเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการ
ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับ
ดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 

 

   

สวนที่ ๑๒ 
สิทธิชุมชน 

   

  

   

 มาตรา ๖๕  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชน
ทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนรุักษหรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี 
ของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ  
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

 มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
ยอมมีสิทธิอนุรกัษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี 
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพิ่มหลักการใหชุมชนและชุมชนทองถิ่นมีสิทธิรวมตัว
กันในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีไดไมจําเปนตองเปน
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมหรือเปนทองถิ่นที่รวมตัวกันมาเปนเวลานาน
จนถือวาเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเทานั้น เพื่อใหทุกชุมชน
สามารถอนุรักษประเพณีของตน รวมทั้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยูในชุมชนนั้นได 



 ๓๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๖๖  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ 
และชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ยอมไดรับความคุมครอง 

 มาตรา ๕๖  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ 
และชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ 
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ๑. แกไขถอยคําเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที 
 ๒. เพิ่มสิทธิในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อาจมี
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ โดยตอง 
มีการรับฟงความคิดเห็นกอนดวย 
 ๓.  รับรองสิทธิของชุมชนในการฟองคดีที่เกี่ยวกับ 
การไมปฏิบัติตามมาตรานี้ สวนสิทธิในการฟองของบุคคล 
ไดรับรองไวแลวในมาตรา ๕๙ 

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  และจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน  รวมทั้งได
ใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ ใหความเห็นประกอบกอน
มีการดําเนินการดังกลาว 

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม จะกระทํามิได  
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชน
ดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา 
ดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ 
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ
ที่เปนนิติบุคคลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับ 
ความคุมครอง 

 สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ยอมไดรับความคุมครอง 

 

   

   

   



 ๓๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๑๓ 

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 
   

  

   

 มาตรา ๖๗  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได 

 มาตรา ๖๓  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อ 
ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได 
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได 

ไมมีการแกไข 

 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ 
ตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่อง
ใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้  
ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

 ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตาม
วรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตทั้งนี้ 
ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

 

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรค
การเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง
ยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรค
การเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง
ยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

 

   

 มาตรา ๖๘  บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี 
ซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไป เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๖๕  บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธ ี
ซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ 
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง 
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

 เพิ่มความในวรรคสองเพื่อใหมีคณะบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดานตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญเปนผูพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาวิกฤตของ
ประเทศที่ไมอาจแกไขปญหาโดยวิถีทางปกติได  โดยผลของ 

   
   



 ๓๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ เหตุการณ 
คับขัน หรือเกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่งในทางการเมือง  
ใหมีการประชุมรวมกันระหวางนายกรัฐมนตรี ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณาหาทางปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว 

 การปรึกษาหารือรวมกันจะใชเปนแนวทางที่ผูรับผิดชอบใน 
แตละดานเหลานั้นจะไดนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกันเพื่อยุติ
ปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นและสามารถปกปองรัฐธรรมนูญนี้
ตอไปได 

   

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 
   

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 
   

 

   

 มาตรา ๖๙  บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๖๖  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 แกไขถอยคําเล็กนอย เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

   

 มาตรา ๗๐  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

 มาตรา ๖๗  บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ยายหนาที่ของชนชาวไทยในเรื่องการปองกันประเทศ
ที่เคยบัญญัติไวในมาตรา ๖๙ เพื่อใหมีหนาที่ตองดําเนินการ  
โดยมิใชตองมีกฎหมายกอน 

   

 มาตรา ๗๑  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุ
อันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิหรือ 
เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๖๘  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทํา
ใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ปรับปรุงใหมโดยใหผูไปใชสิทธิเลือกตั้งอาจไดรับ
สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลที่ปฏิบัติ
หนาที่นี้ควบคูกับการตัดสิทธิสําหรับผูไมปฏิบัติหนาที่ 



 ๔๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวย
ความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวย
ความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๗๒  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือ
ในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร 
ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๖๙  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการ
ทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม 
พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนในการใหความ
ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะเพิ่มขึ้น 

   
 มาตรา ๗๓  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่
อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแก
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่น 
ที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน 
เปนกลางทางการเมือง 

 มาตรา ๗๐  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรอื 
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน 
 ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่น 
ที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน 
เปนกลางทางการเมือง 

 เพิ่มเติมหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่
ใหตองดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ซึ่งเปนแนวทางที่กําหนดไวเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐตอง
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลัก และตอง
ปฏิบัติงานที่โปรงใสมีผลสัมฤทธิ์ในงานที่ทํา ลดขั้นตอนและ
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติให
เปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนได
เสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบังคับบัญชาของ
บุคคลดังกลาวชี้แจง แสดงเหตุผลและขอใหดําเนนิการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 

 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมี 
สวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบังคับ 
บัญชาของบุคคลดังกลาวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 

 



 ๔๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๕ 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
   

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

  

   

 มาตรา ๗๔  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐ
ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน 
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขา
บริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวา 
จะดําเนินการใด  ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดิน 
ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค 
เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 
 
 มาตรา ๗๕  คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน  
ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดให
มีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 มาตรา ๗๑  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหา 
กษัตริย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต 
 
 มาตรา ๗๒  รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษ
รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย 
ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 
 มาตรา ๗๓  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 มาตรา ๗๔  รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค 

 ปรับปรุงใหมทั้งหมดดังตอไปนี้ 
 ๑. กําหนดใหบทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานง 
เพื่อมีสภาพบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตรากฎหมาย
หรือกําหนดนโยบายใหเปนไปตามที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจาก
รัฐธรรมนูญเดิมที่กําหนดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ 
 ๒. การกําหนดใหมีสภาพบังคับ ไดแก การกําหนด
หนาที่ของคณะรัฐมนตรีตองชี้แจงในการแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามหมวดนี้จะดําเนินการ
อยางไร และในเรื่องใด  นอกจากนี้ในแตละปคณะรัฐมนตรีตอง
จัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
วิธีการในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในแตละ
เรื่อง รวมทั้งตองมีแผนกฎหมายที่จะแสดงวาไดดําเนินการให
เกิดผลอยางจริงจัง 
 



 ๔๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๒ 

แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 
   

 
 มาตรา ๗๖  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย เอกราช และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  
และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย จําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความ
มั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 

สวนที่ ๓ 
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

   
 
 มาตรา ๗๗  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย 
ในดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ 
 (๑) การบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพื่อการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน 
โดยรัฐตองคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม 
เปนสําคัญ 

 มาตรา ๗๕  รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของ
กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 จัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดย
อิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 
 
 มาตรา ๗๖  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 
 
 มาตรา ๗๗  รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ 
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

 ๓. สําหรับสาระสําคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ไดกําหนดรายละเอียดไวแตกตางจากเดิม เนื่องจากตาม
รัฐธรรมนูญเดิมบัญญัติไวเพียงบางเรื่องและบัญญัติรวมหลาย
เรื่องไวในมาตราเดียวกัน ทําใหการตรวจสอบการปฏิบัติของ
คณะรัฐมนตรีวาเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่อง
ใดทําไดยาก ในรางรัฐธรรมนูญนี้จึงไดนําแตละเรื่องมาแยก
กําหนดไวเปนหัวขอของแนวนโยบายในแตละดานใหชัดเจน
เพื่อใหตรวจสอบไดงายขึ้น ซึ่งนอกจากจะนําเรื่องเดิมมาบัญญัติ
โดยครบถวนแลว ยังไดเพิ่มรายละเอียดการดําเนินการให
ครบถวน และเปนพื้นฐานของการบริหารประเทศที่จะตอบสนอง
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืนในดานตาง ๆ ซึ่งเปน
การรวบรวมจากการรับฟงขอคิดเห็นตามความตองการของ
ประชาชนและจากขอเสนอขององคกรตาง ๆ  ดังนี้ 
 (๑) ดานความมั่นคงของรัฐ 
 (๒) ดานการบริหารราชการแผนดิน 
 (๓) ดานการศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 (๔) ดานกฎหมายและการยุติธรรม 
 (๕) ดานการตางประเทศ 
 (๖) ดานเศรษฐกิจ 
 (๗) ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 (๘) ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและ
พลังงาน 
 (๙) ดานการมีสวนรวมของประชาชน 



 ๔๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนา 
ประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดเปนตัวแทนของรัฐในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหมีงบประมาณเพื่อดําเนินการ 
ใหเปนไปตามแผนดังกลาว  รวมทั้งกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ 
 (๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
 (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคู 
ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
หนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 (๕) การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น 
ตองเปนไปเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  

 มาตรา ๗๘  รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น 
 
 มาตรา ๗๙  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 มาตรา ๘๐  รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนา
ความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน 
 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง
ได 

 
 

   
   



 ๔๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ 
ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ  
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 (๗) จัดใหมีบริการสาธารณะที่จําเปนแกประชาชน
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกันโดยคํานึงถึงวินัยการเงินการคลัง 
ของประเทศ และเรียกเก็บคาบริการเพียงเทาที่จําเปน  
 (๘) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียม
กันทั่วประเทศ 
 (๙) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง และจัดทํามาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความ
เปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนและ
มาตรฐานดังกลาวอยางเครงครัด 

 
สวนที่ ๔ 

แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
   

 
 มาตรา ๗๘  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง 

 มาตรา ๘๑  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สราง
เสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัด
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ 
 
 มาตรา ๘๒  รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุข 
ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง 
 
 มาตรา ๘๓  รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม 
 
 มาตรา ๘๔  รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและ 
การใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมให 
เกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

 



 ๔๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 มาตรา ๗๙  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 
 (๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปน
ปกแผนของสถาบันครอบครัว รวมทั้งตองสงเคราะหและจัด
สวัสดิการใหแกคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ 
ผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพา
ตนเองได 
 (๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการสรางเสริม
สุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้ง 
จัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มี 
มาตรฐาน อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมสีวนรวมในการ
จัดบริการสาธารณสุข 
 (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สนับสนุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สรางเสริมและปลูกฝง 
ความรูและจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูรักสามัคคี ความมีระเบียบ 

 มาตรา ๘๕  รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณ 
 
 มาตรา ๘๖  รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมี
งานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง 
จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทน
แรงงานใหเปนธรรม 
 
 มาตรา ๘๗  รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 
คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ
ที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และ
ตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษา
ผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค 
 
 มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน 
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ 
คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอ
รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดิน 

 

   



 ๔๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
วินัย พัฒนาคุณภาพผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 (๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและ
สอดคลองกับความตองการในแตละพื้นที่ 
 (๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลป
วิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัย 
ที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ รวมทั้งเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลดังกลาวได  
 (๖) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
คานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น และตองปลูกฝงและ
สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในเรื่องดังกลาว 

 
สวนที่ ๕ 

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
   

 
 มาตรา ๘๐  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย 
ดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 

ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวใน
หมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 
 
 มาตรา ๘๙  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม 
หมวดนี้ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 
 องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงาน
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 

 

   



 ๔๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางเปนธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 (๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจาก
การลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในกระบวนการยุติธรรมและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 
 (๔) ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น 
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน 
 (๕) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
กฎหมาย ที่ดําเนินการเปนอิสระเพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายของประเทศใหเปนไปอยางเหมาะสม และดําเนินการ
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและจําเปน
ของกฎหมายในความรับผิดชอบโดยตองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 
 (๖) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ดําเนินการเปนอิสระ  
เพื่อทําการศึกษา วิเคราะห  และติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

  

   



 ๔๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๖ 

แนวนโยบายดานการตางประเทศ 
   

 
 มาตรา ๘๑  รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความ
รวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกัน
อยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําไว
กับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 
 รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
กับนานาประเทศ ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแล
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 
 

สวนที่ ๗ 
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

   
 
 มาตรา ๘๒  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 มาตรา ๘๓  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไก
ตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดย 

  

   



 ๔๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุม
ธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไม
ประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต 
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 
 (๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบกิจการ 
 (๓) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความ 
เปนธรรม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 
 (๔) รักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุน
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 (๕) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก
ประชาชนอยางทั่วถึง 
 (๖) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงและ
ทางออม และคุมครองผูบริโภค 
 (๗) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ 

  

   

   



 ๕๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๘) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครอง
แรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ และระบบ
ไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกัน 
สังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานมีคุณคาอยางเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรม ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
ที่เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 (๙) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร 
ในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 
เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของ
เกษตรกร 
 (๑๐) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ  
หรือการรวมกลุมของประชาชนในการดําเนินกิจการดาน
เศรษฐกิจ 
 (๑๑) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองใชความระมัดระวังใน
การกระทําใดอันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน
อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 
 (๑๒) คุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนการ
รวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ 

  



 ๕๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๘ 

แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
   

 
 มาตรา ๘๔  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย 
ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยใหคํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ ตามหลักวิชาให
ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งผืนดิน ผืนน้ํา และจัดใหมีผังเมืองรวม 
ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมดังกลาวโดยกําหนดมาตรฐาน 
การใชอยางยั่งยืนดวยการใหประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบ 
ตอนโยบายการใชที่ดินนั้นรวมในการตัดสินใจดวย 
 (๒) ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใน
ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอื่น 
 (๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการ
ตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธภิาพ  
 (๔) จัดระบบการดูแลและการใชทรัพยากรน้ําใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวม รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกร 
มีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 
 (๕) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเปนระบบ โดยใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนดงักลาวดวย 

  



 ๕๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๖) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  
 (๗) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใหประชาชน ชุมชน
ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
 (๘) ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

สวนที่ ๙ 
แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน

   
 
 มาตรา  ๘๕  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงานดังตอไปนี้ 
 (๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมาย
เฉพาะดาน จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และ
ใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมกีารใชประโยชนจาก
ผลการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  

  

   

   



 ๕๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดสิ่งใหม รักษา
และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา 
 (๓) เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตร
ในการดํารงชีวิต 
 (๔) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ 
ใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

  

   

สวนที่ ๑๐ 
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

   
 

 มาตรา ๘๖  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย 
ดานการมีสวนรวมของประชาชนดังตอไปนี้ 
 (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
 (๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง รวมทั้งการจัดทําบริการ
สาธารณะ โดยตองจัดใหมีการใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนและ 

  

   



 ๕๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการวางแผนพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ตลอดจนการจัดทําบริการ
สาธารณะ และตองจัดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล  
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น และผลการตัดสินใจของรัฐได
โดยไมเสียคาใชจาย 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบ
องคการทางวิชาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น และตองไม
กระทําการที่มีลักษณะเปนการแทรกแซงการดําเนินงานของ
สื่อมวลชนทั้งของรัฐและเอกชนในการเสนอขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการใชอํานาจรัฐ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร 
 (๔) จัดใหมีมาตรฐานกลางในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและ 
ชุมชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๕) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทาง
การเมือง และใหมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน 
ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบที่จะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ 

  

   



 ๕๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๖) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง 

  

   

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

 

   

 มาตรา ๘๗  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา 
 รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญนี ้
 บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 

 มาตรา ๙๐  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา 
 รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๙๕  บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 

 คงหลักการเดิม แตนําหลักการหามเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันตามมาตรา ๙๕ 
ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาบัญญัติไวเปนวรรคสาม 

   

 มาตรา ๘๘  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา 
 ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธาน 
รัฐสภาแทน 

 มาตรา ๙๑  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา 
 ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธาน 
สภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธาน
รัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน 

ไมมีการแกไข 



 ๕๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุม
รวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 

 ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุม
รวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 

 

 ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภา
ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 
 รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

 ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภา
ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 
 รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 

 

   

 มาตรา ๘๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภา 
ที่ตนเปนสมาชิกวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหง
สภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
(๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) (๕)  (๗) หรือ (๘) 
แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารอง
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิก 
ผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับ 
คํารองตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๙๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่
ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภา
นั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) 
หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) 
แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น
สิ้นสุดลงหรือไม 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญ 
แจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตาม 
วรรคหนึ่ง 

 คงหลักการเดิม แตเพิ่มความในวรรคสาม เพื่อให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสงเรื่องใหประธานสภา 
เพื่อเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติได 
เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรตรวจสอบ 
คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
จึงมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบและเสนอความเห็นเพื่อมี 
การวินิจฉัยในเรื่องนี้ได 

   

   

   



 ๕๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมี
เหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ 
ผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  

   

 มาตรา ๙๐  การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือน
กิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น 
กอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหง
สภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้น
ไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหคืนเงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจากการ
ดํารงตําแหนงดังกลาว 

 มาตรา ๙๗  การออกจากตําแหนงของสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือน 
กิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนที่
สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผู
นั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แลวแต
กรณี เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับ
เลือกตั้งมาโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหคืน
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับ
มาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว 

 คงหลักการเดิมแตมีการแกไขถอยคําเล็กนอย ให
สอดคลองกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

   

   

   



 ๕๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๒ 

สภาผูแทนราษฎร 
   

สวนที่ ๒ 
สภาผูแทนราษฎร 

   

 

   

 มาตรา ๙๑  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก
จํานวนสี่รอยคน  
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง 
ไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 
 ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งใดมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงสี่รอยคน แตมี
จํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบ
เปนสภาผูแทนราษฎร และตองมีการเลือกตั้งจนครบจํานวน 
สี่รอยคนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน และใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูไดรับเลือกตั้งเขามานั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู  

 มาตรา ๙๘  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก
จํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙ จํานวนหนึ่งรอยคน และสมาชิก 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ 
จํานวนสี่รอยคน 
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง 
ไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 

 แกไขโดยปรับลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จากเดิมจํานวนหารอยคนเปนจํานวนสี่รอยคนเพื่อใหการประชุม
และการดําเนินการของสภาผูแทนราษฎรมีความเหมาะสมและ 
คลองตัวยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากภาระหนาที่หลักในการทําหนาที่
ดานนิติบัญญัติ และทําใหสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตอประชาชนมีจํานวนมากพอสมควรที่จะเปนตัวแทนของกลุม
ประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนจํานวนมาก ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย  รวมทั้ง
เพิ่มกรณีที่มีเหตุการณใดทําใหการเลือกตั้งทั่วไปมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงจํานวนสี่รอยคน ยังสามารถ 
เรียกประชุมสภาฯ เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ได  เพื่อใหงานดานนิติบัญญัติสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง 

   

   

    

   

   



 ๕๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๙๒  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ตามมาตรา ๙๑ ใหดําเนินการตามวิธีการดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งจํานวนสามรอยยี่สิบคน โดยการนําจํานวน
ประชาชนทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ
ในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรสามรอยยี่สิบคน เพื่อเปนฐานในการ 
คํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในแตละ
จังหวัด แลวใหแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดโดยใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตเลือกตั้งละสามคน  ในกรณี 
ที่จังหวัดใดไมอาจจัดใหเขตเลือกตั้งใดมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไดครบจํานวนสามคน ใหแบงเขตเลือกตั้ง 
ตามวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา 
 (๒) ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนจํานวนแปดสิบคน โดยใหแบงเปนสี่เขตเลือกตั้ง โดยให
แตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนประชาชนที่ใกลเคียงกันและมีพื้นที่
ติดตอกัน  ในแตละเขตเลือกตั้งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนยี่สิบคนโดยใชวิธีการคํานวณหาสัดสวนจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจากสัดสวนคะแนนตามบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองจัดทําขึ้น  บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองไดจัดทําขึ้น 
จะมีสัดสวนที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 มาตรา ๙๙  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยให
เลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือ
เขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 
 บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง และ 
ใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนวันเปดสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะตอง 
 (๑) ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาค
ตาง ๆ อยางเปนธรรม 
 (๒) ไมซ้ํากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทํา
ขึ้น และไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ และ 
 (๓) จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข 
 
 มาตรา ๑๐๐  บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด 
ไดคะแนนเสียงนอยกวา ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรับ
เลือกตั้ง และมิใหนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณ 
เพื่อหาสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสอง 
 วิธีคํานวณสัดสวนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับ อันจะถือวาบุคคลซึ่งมีรายชื่อ
อยูในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกตั้งตามสัดสวน 

 ปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  
เปนดังนี้ 
 (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓๒๐ คน มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามที่เปนอยูตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตปรับปรุงเขต
เลือกตั้งใหใหญขึ้น โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๓ คน เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและ 
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการซื้อเสียงจะกระทําไดยากยิ่งขึ้น 
และทําใหผูเลือกตั้งสามารถใชสิทธิเลือกบุคคลที่เห็นเหมาะสม
จะใหปฏิบัติหนาที่ไดมากขึ้นแทนที่จะเลือกไดเพียงคนเดียว โดย
คะแนนเสียงของประชาชนจะมีความหมายขึ้นจากการเฉลี่ยการ
ลงคะแนนไปตามผูสมัครซึ่งมีได ๓ คนในเขตเลือกตั้ง มิใช
แบบเดิมที่มีไดเพียงคนเดียว ที่ทําใหคะแนนเสียงของประชาชน
ที่เลือกผูสมัครในลําดับที่ ๒ หายไปทั้งหมด  
 (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๘๐ คน มาจาก
การเลือกตั้งแบบสัดสวน ซึ่งจะนํามาใชแทนแบบบัญชีรายชื่อ 
โดยแบงเขตเลือกตั้งเปน ๔ เขตตามภูมิภาค และมีจํานวนเทากัน
เขตละ ๒๐ คน เพื่อใหมีการกระจายบุคคลตามรายชื่อที่พรรค
การเมืองจัดทําขึ้น ซึ่งตองเปนบุคลที่ประชาชนในภาคนั้นยอมรับ 
และใชการคํานวณสัดสวนคะแนนของแตละภาค ซึ่งจะทําให 
การลงคะแนนของประชาชนมีความหมายตามการใชสิทธิเฉลี่ย
กันไปตามรายชื่อของแตละพรรคการเมืองที่ประชาชนเห็นควร 
ใหปฏิบัติหนาที่ มิใชคะแนนเสียงหายไปเพราะเหตุที่มีพรรค 



 ๖๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
จํานวนเทาใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
 การแบงเขตเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และวิธีคํานวณสัดสวน 
ในการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ที่คํานวณได ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 ใหถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อของแตละพรรคการเมือง ไดรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับ 
จากหมายเลขตนบัญชีลงไปตามจํานวนสัดสวนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดสําหรับบัญชีรายชื่อนั้น 

การเมืองชนะการเลือกตั้งพรรคเดียว ตามคะแนนเสียง 
ทั่วประเทศตามแบบเดิม ซึ่งโดยวิธีนี้จะทําใหประชาชนแตละ
กลุมมีตัวแทนของตนในการทําหนาที่นิติบัญญัติอยางทั่วถึง 

   
  มาตรา ๑๐๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณี 

ที่มีเหตุใด ๆ ทําใหระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดรับ
เลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไมเกินหนึ่งรอย
คน  ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 

   

  มาตรา ๑๐๒  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละหนึ่งคน 
 การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 
ใหคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง 
เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน 

 

   



 ๖๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึง 

มี ใหนําจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนที่คํานวณไดตาม 
วรรคสองมาเฉลี่ยจํานวนราษฎรในจังหวัดนั้น จังหวัดใดมีราษฎร
ไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง  
ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัด
ใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 
ทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 
 เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
จังหวัดตามวรรคสามแลว ถาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ยังไมครบสี่รอยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม
วรรคสามมากที่สุด ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
วิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณตามวรรค
สามในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสี่รอยคน 

  

   

 มาตรา ๙๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ 
มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ 

 มาตรา ๑๐๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ 
มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๖๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว 
เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ 
(๑) ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 
ในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือ
มีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ 

 (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว 
เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ 
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่น 
ที่อยูนอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๙๔  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง 
เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ 

 มาตรา ๑๐๖  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวัน
เลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ 

 ไมมีการแกไข แตเรียงลําดับอนุมาตราใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

 (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๒) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
 (๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 (๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่
ชอบดวยกฎหมาย 
 (๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

   

   

 มาตรา ๙๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๐๗  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

 แกไขคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้ 
 ๑. ไมระบุคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อใหโอกาสบุคคล 
ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือ 

   



 ๖๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง  เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบ
สภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง 
 (๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ดวย คือ 
       (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง 
       (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น 
       (ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง 
       (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัด 
ที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา 
       (จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สองป 

 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
 (๔) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
 (๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ดวย คือ 
        (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง 
        (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นในจังหวัดนั้น 
        (ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
        (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา 
        (จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป 

ประสบการณ แตไมมีวุฒิการศึกษาไดมีโอกาสสมัครรับเลือกตั้ง  
 ๒. แกไขระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมือง เปนกรณี

การเลือกตั้งปกติ ใหสมาชิกตองสังกัดพรรคการเมืองกอนสมัคร
รับเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน และกรณีมีการยุบสภา ใหสมาชิก
ตองสังกัดพรรคการเมืองกอนสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา  
๓๐ วัน เพื่อใหมีโอกาสตัดสินใจไดทันการเลือกตั้งใหม 
 ๓. เพิ่มกรณีที่ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
ตามเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

   
   



 ๖๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๕) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

  

   

 มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร คือ 
 (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริต 
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ของศาล 
 (๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายัง
ไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ
ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ 

 มาตรา ๑๐๙  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร คือ 
 (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี 
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 
 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ของศาล 
 (๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดย
ไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอัน
ไดกระทําโดยประมาท 
 (๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือ
วากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ 

 ปรับปรุง (๒) ใหสอดคลองกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การลมละลาย และปรับปรุง (๕) โดยไมกําหนดโทษขั้นตน ๒ ป 
เพื่อใหบุคคลที่ถูกจําคุกไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใด ถายังไมเกิน 
๕ ป จะถูกตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไมประสงค 
ใหผูมีเหตุมัวหมองปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



 ๖๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
นอกจากขาราชการการเมือง 
 (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภา  
 (๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
 (๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ 
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 (๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๕๔ 
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ให 
ถอดถอนออกจากตําแหนง 

 (๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
นอกจากขาราชการการเมือง 
 (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่
อื่นของรัฐ 
 (๑๒) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 (๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๙๕ 
 (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน
ออกจากตําแหนงและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่วุฒิสภามี
มติจนถึงวันเลือกตั้ง 

 

   

 มาตรา ๙๗  พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะสงผูสมัครรับ
เลือกตั้งไดไมเกินจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมี 
ในเขตเลือกตั้งนั้น 

 มาตรา ๑๐๘  พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใด จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น 

 แกไขเพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงระบบ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ที่จะกําหนดใหใชพื้นที่เขตเลือกตั้งใหญขึ้นและในแตละเขต 
มีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งไดมากกวาหนึ่งคน 

   

   



 ๖๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๙๘  เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัคร
รับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรบัเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งมิได 

  กําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ใน
ระหวางการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งถอน
การสมัครออก ทําใหไมอาจจัดการเลือกตั้งหรือเปนการชวยเหลือ
พรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลอืกตั้งอื่นไดประโยชน 

   

 มาตรา ๙๙  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราว
ละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร  ถามีการ
ดําเนินการเพื่อควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหการควบรวมพรรคการเมืองนั้นมีผล
เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง 

 มาตรา ๑๑๔  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนด 
คราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 

 เพิ่มกรณีมิใหมีการควบรวมพรรคในระหวางอายุของ
สภาผูแทนราษฎร เพื่อปองกันการที่พรรคใหญหรือพรรคที่มีทนุ
คอนขางสูงซื้อตัวสมาชิกฯ เขาสังกัด อันเปนการทําลายระบบ 
พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองเล็ก ๆ หรือพรรค
การเมืองที่มีทุนคอนขางนอย รวมทั้งเพื่อใหพรรคการเมืองนั้นคง
อยูปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน ตลอด
อายุของสภาผูแทนราษฎร 

   

 มาตรา ๑๐๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๐๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 

 มาตรา ๑๑๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือ 
มีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 

 แกไขใหสอดคลองกับการใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมตองพนจาก
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   



 ๖๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๕ 
 (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๕๖ หรือ
มาตรา ๒๕๗ 
 (๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 
ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก 
ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือ
พรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นได
อุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
การเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๔ 
วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมี
ลักษณะตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย 
 

 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗ 
 (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)  
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑๑ 
 (๗) ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี
 (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 
ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก 
ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือ
พรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นได
อุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรค
การเมืองมีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ 
วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมี
ลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย 

 

   



 ๖๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัด
จากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 
 (๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิก
ภาพตามมาตรา ๘๙ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  
แลวแตกรณี 
 (๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ
วันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 
 (๑๑) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอ
การลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

 (๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 
 (๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจาก
สมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย 
แลวแตกรณี 
 (๑๑) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ
วันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 
 (๑๒) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตาม (๗) ใหมีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแตวันที่มี
พระบรมราชโองการแตงตั้ง 

 

   

 มาตรา ๑๐๒  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง 
พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง 

 มาตรา ๑๑๕  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎร 
สิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกา 
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้ง 

ไมมีการแกไข 



 ๖๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
กําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภา
ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปน 
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตอง
กําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 

   

 มาตรา ๑๐๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  
 การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวาสี่สิบหา
วันแตไมเกินหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 
ในเหตุการณเดียวกัน 

 มาตรา ๑๑๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรใหม 
 การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 
ในเหตุการณเดียวกัน 

ไมมีการแกไข 

   
 มาตรา ๑๐๔  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหา 

 มาตรา ๑๑๙  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๙๙ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใน 

 แกไขใหสอดคลองกับระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน 
รวมทั้งปรับปรุงถอยคําเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

   



 ๗๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง  เวนแตอายุของสภาผูแทน 
ราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้น เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง  โดยตองประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทน
ตาม (๑) ใหเริ่มนับแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สวน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๒)  
ใหเริ่มนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  และ 
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น อยู
ในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

ราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
ใหผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับถัดไป 
เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน 
 (๒) ในกรณีที่ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๒ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทน
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวนแตอายุของ
สภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทน
ตาม (๑) ใหเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูเขามาแทนนั้นไดรับการ
ประกาศชื่อ สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขา 
มาแทนตาม (๒) ใหเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

 

   

 มาตรา ๑๐๕  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหาร
ราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทน 
ราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมือง 
ที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวา 
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎรในขณะแตงตั้งเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

 มาตรา ๑๒๐  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหาร
ราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทน 
ราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมือง 
ที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตร ีแตไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎรในขณะแตงตั้ง เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ไมมีการแกไข 



 ๗๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎร 
มีลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุน 
ขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิก
ในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนํา 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน  
ใหใชวิธีจับสลาก 
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้ง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
 ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนง
เมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม ใน
กรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง 

 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมี
ลักษณะที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัด
ของพรรคนั้น มิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับ
สลาก 
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
 ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนง
เมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎรแทนตําแหนงที่วาง 

 

   

สวนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

   

สวนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

   

 

   

 มาตรา ๑๐๖  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่ง
รอยหกสิบคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลที่ไดรับ 

 มาตรา ๑๒๑  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎร
เลือกตั้งจํานวนสองรอยคน 

 ๑. แกไขจํานวนสมาชิกวุฒิสภาจากเดิมเพื่อให
สอดคลองกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามหลักเกณฑ 

   
   



 ๗๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
การสรรหา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา 
 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุ 
ใด ๆ และยังมิไดมีการสรรหาขึน้แทนตําแหนงที่วาง ใหวุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู 
 ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหมีสมาชิกวุฒิสภา 
ไมครบจํานวนหนึ่งรอยหกสิบคนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 
๑๐๗  แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ใหถือวาวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
จํานวนดังกลาว แตตองมีการสรรหาใหไดสมาชิกวุฒิสภาครบ
จํานวนหนึ่งรอยหกสิบคนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา  
๑๐๗  ในกรณีนี้ ใหสมาชิกวุฒิสภาผูไดรับการสรรหาเขามานั้น 
อยูในตําแหนงเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 

 ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุ
ใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหนง 
ที่วาง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู 
  

จํานวนสมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวนสองในหาของจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร  
 ๒. เปลี่ยนวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนวิธีการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยเห็นวา
วิธีการสรรหานี้จะไดบุคคลที่เหมาะสมมาทําหนาที่ ซึ่งวิธีการ
เลือกตั้งโดยตรงนั้น สมาชิกวุฒิสภาจะตองอิงกับฐานเสียงของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และโดยขอเท็จจริงทําใหไดทั้งสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนบุคคลกลุมเดียวกันมา
ทําหนาที่ ซึ่งทําใหการปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาเกิดความไมโปรงใสหรืออยูภายใตการครอบงําของพรรค
การเมือง โดยที่ภาระหนาที่ของวุฒิสภาเปนองคกรกลั่นกรอง 
รางกฎหมาย  ตรวจสอบการกระทําของฝายการเมือง และ
คัดเลือกผูทําหนาที่ในองคกรอิสระ ผูปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิก
วุฒิสภาจึงตองเปนผูเปนกลางทางการเมืองมีอิสระในการ
ตัดสินใจ และจะตองเปนผูที่ผานการกลั่นกรองคุณสมบัติวา 
มีความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองประกอบดวยบุคคลที่มีความ
หลากหลายอาชีพและมาจากกลุมบุคคลตาง ๆ เพื่อใหการ
กลั่นกรองเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนไปดวย 
ความรอบคอบและมีความสมดุลในเหตุผลในการดําเนินการ 
ที่จะมีผลกระทบตอประชาชนเปนสวนใหญ 

   



 ๗๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
   ๓. ไดนําหลักการเดียวกันกับกรณีสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรในกรณีที่มีเหตุการณใดทําใหการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ครั้งแรกมีจํานวนไมถึงรอยหกสิบคน ยังสามารถเรียกประชุม 
เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ได  
ถามีจํานวนสมาชิกฯ ไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวน
สมาชิกฯ ทั้งหมด แตตองมีการเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกฯ
ตอไปภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน และใหสมาชิกฯ ที่เขามานั้น 
มีอยูในตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู ทั้งนี้ เพื่อมิให 
เกิดความลักลั่นกันระหวางผูมีอยูเดิมกับผูเขามาใหม 

   
  มาตรา ๑๒๒  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหใช 

เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
 การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละ
จังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณตามวิธีที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๒ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่โดยอนุโลม 

 

   

  มาตรา ๑๒๓  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ไดหนึ่งคน 
 การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
และลับ 

 

   

   



 ๗๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา 

หนึ่งคน ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงตาม 
ลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีไดในจังหวัดนั้น 
เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 

   

  มาตรา ๑๒๔  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และ
มาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม 

 

   

 มาตรา ๑๐๗  ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษา 
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่
ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคน และตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหา
บุคคลตามมาตรา ๑๐๘  ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๙  แลวจัดสงใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

  รางมาตรา ๑๐๗ และรางมาตรา ๑๐๘ ไดเพิ่มขึ้นใหม 
เพื่อกําหนดวิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 
 ๑. กําหนดใหมีองคกรในการทําหนาที่สรรหาสมาชิก
วุฒิสภา ประกอบดวย ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี้ 
และผูแทนศาลทั้งสามศาล ซึ่งถือไดวาเปนบุคคลซึ่งมีความอิสระ
และมีความยุติธรรม นาเชื่อถือ และไววางใจในการที่จะทําการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา และกําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎร 
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิก
วุฒิสภา เนื่องจากเปนองคกรทางนิติบัญญัติเชนเดียวกัน  
 ๒. กําหนดกระบวนการในการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดยแบงออกเปนสองประเภท ไดแก  
      (๑) การสรรหาจากผูสมัครรับการสรรหาในแตละ
จังหวัด ๆ ละหนึ่งคน รวมกรุงเทพมหานครดวยจํานวนเจ็ดสิบ
หกคน เพื่อใหมีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการ  



 ๗๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู  
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 ปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิกวุฒิสภา จากบุคคลที่อยูในพื้นที่ซึ่งจะ
ทราบสภาพการดํารงชีวิตและความตองการพื้นฐานของชุมชน
ในพื้นที่และมีความรูเพียงพอไมวาจะเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
ผูมีประสบการณในพื้นที่ ปราชญชาวบานหรือผูที่ประชาชน 
นับถือ ซึ่งจะไดนําความรูหรือประสบการณนั้นมาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับการดําเนินการที่จะเปนประโยชน 

  แกสวนรวมของทั้งประเทศและยอมรับไดในพื้นที่ของจังหวัด   
 มาตรา ๑๐๘  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูสมัคร 
เขารับการสรรหาในแตละจังหวัด เพื่อใหไดบุคคลที่สมควรเปน
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน 
 (๒) ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับ
การเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา เพื่อใหไดบุคคลที่
สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนที่เหลืออยูจนครบจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมี 
 ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรู 
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่จะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ  และใหคํานึงถึงองคประกอบ
จากบุคคลที่มีความรูในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน  ความเทาเทียม
กันทางเพศ รวมทั้งการใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย 

 นอกจากนี้ โดยหลักการแลวการสรรหาจะมีการกลั่นกรองบุคคล
ที่มีประวัติดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีความรูของชุมชนในพื้นที่
แตละจังหวัด  ฉะนั้น แนวทางการสรรหาจะตองมีการรับฟง
ความเห็นทั่วไปของประชาชนในจังหวัดอยูดวย ซึ่งจะทําใหการ
สรรหาบุคคลที่เปนกลางในทางการเมืองไดดียิ่งขึ้น 
      (๒) การสรรหาจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกร
ตาง ๆ เพื่อจะไดมีผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ และหลากหลายที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาจํานวนแปดสิบสี่
คน  ซึ่งจะทําใหสมาชิกวุฒิสภามีความครบถวนในองคประกอบ
ที่มาจากบุคคลในพื้นที่จังหวัดและบุคคลที่เปนตัวแทนจากกลุม
องคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ 
และภาคอื่น ๆ ในสังคม  และสามารถใชความรูที่มีความ
หลากหลายนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดโดยคํานึงถึงบุคคล
ทุกกลุมที่มีอยูในสังคม  
 



 ๗๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา 

  องคประกอบที่มีความครบถวนเชนนี้จะกระทํามิได ถา
ใชระบบเลือกตั้งแบบเดิม และหนาที่ของวุฒิสภาไดกําหนดไว
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแลว ผูเขามาปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิก
วุฒิสภาจึงแตกตางจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยตองการ 
ผูที่เปนกลางและมีความรูเปนหลัก มิใชผูที่เสนอนโยบาย 
การบริหารประเทศและรับผิดชอบในทางการเมือง 

   

 มาตรา ๑๐๙  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในการรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาตามมาตรา 
๑๐๘ (๑) การรับรายชื่อบุคคลที่องคกรตาง ๆ เสนอตามมาตรา 
๑๐๘ (๒)  การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม รวมทั้ง
ประวัติ และความประพฤติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ
และนําเสนอคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

  กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองคกรใน
การควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา ทําหนาที่ในการรับสมัครบุคคลเขารับการ
สรรหาและรับรายชื่อบุคคลที่องคกรตาง ๆ เสนอ เพื่อตรวจสอบ
เบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเพื่อทํา
การสรรหาตอไป 

   

 มาตรา ๑๑๐  บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการ
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครหรือ
วันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 (๔) มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙๕ (๔) 
ในกรณีที่เปนผูสมัครตามมาตรา ๑๐๘ (๑)  

 มาตรา ๑๒๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปน 
ผูมีสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ 
เทียบเทา 
 (๔) มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕) 

 เพิ่มกรณีหามมิใหผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ 
เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา มีความของเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองในฐานะที่เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใน
พรรคการเมือง โดยกรณีที่เคยเปนตองพนจากตําแหนงมาแลว
เกินกวาสองปนับถึงวันรับสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและไมถูกครอบงําจากพรรคการเมือง 
ในการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 



 ๗๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือ
เคยดํารงตําแหนงและพนจากการดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรค
การเมืองมาแลวยังไมเกินสองปนับถึงวันสมัครหรือวันที่ไดรับ
การเสนอชื่อ 
 (๖) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาแลวไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครหรือวันที่ไดรับการ
เสนอชื่อ 
 (๗) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

  

   
 มาตรา ๑๑๑  สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือ
ขาราชการการเมืองอื่นมิได 
 บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งป จะเปนรัฐมนตรีหรือ
ขาราชการการเมืองอื่นมิได    

 มาตรา ๑๒๗  สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรีหรือ
ขาราชการการเมืองอื่นมิได 
 บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งป เวนแตสมาชิกภาพสิ้น 
สุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการ
การเมืองอื่นมิได 

 เพื่อมิใหสมาชิกวุฒิสภาเขามาเกี่ยวของในฝายบริหาร
อันเปนการขัดกันในหลักการใชอํานาจอธิปไตย และกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดดวย เพื่อปองกัน 
มิใหมีการใชอํานาจหนาที่ที่ฝกใฝในทางการเมือง โดยไดรับ 
ประโยชนตอบแทนหลังการพนจากตําแหนง การลาออกจาก
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อเขาสูตําแหนงทางบริหาร  

   
  มาตรา ๑๒๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และ

มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับกับการกระทําอันตองหามของสมาชิก
วุฒิสภาดวย โดยอนุโลม 

 ยายไปบัญญัติรวมกับการหามกระทําการที่ขัดตอ
ผลประโยชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   



 ๗๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  มาตรา ๑๒๙  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

นี้ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตาม 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 เพื่อประโยชนในการแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยเทา
เทียมกัน ใหรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
ผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 (๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อแนะนําผูสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 (๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนด 
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง  
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 การแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้ง
เองหรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่มีบัญญัติไวใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเทานั้น 

 ยกเลิกเพราะใชระบบสรรหาแทนการเลือกตั้ง 

   



 ๗๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๑๒  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต
วันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง 
 อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันแตงตั้ง 
โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระ
ไมได 
 ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ  
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีพระบรมราช
โองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม 

 มาตรา ๑๓๒  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 
เริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๓๐  อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกป
นับแตวันเลือกตั้ง 

 แกไขเพิ่มเติมใหผูซึ่งเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถ
เขารับการสรรหาได แตตองเวนระยะเวลาออกไปหนึ่งวาระของ 
สมาชิกวุฒิสภา นับแตวันที่ผูนั้นพนจากสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ โดยไม
มุงหวังจะใหไดรับการสรรหาใหมที่ติดตอกัน 

   
  มาตรา ๑๓๑  เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 

พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวัน
เลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
และวันเลือกตั้งตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘  
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุของวุฒิสภา
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 ยกเลิกเพราะใชระบบสรรหาแทนเลือกตั้ง 

   

 มาตรา ๑๑๓  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามป
นับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให
สมาชิกวุฒิสภาประชุมกันเพื่อใหมีการจับสลากใหสมาชิก 

  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ของวุฒิสภา
เกิดความตอเนื่อง รวมทั้งเปนองคกรในการปฏิบัติหนาที่รัฐสภา
ไดในขณะที่ไมมีสภาผูแทนราษฎร กําหนดใหเมื่อครบสามป 

   



 ๘๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
วุฒิสภาจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาแตละประเภท
พนจากตําแหนง และใหถือวาการพนจากตําแหนงโดยการจับ
สลากดังกลาวเปนการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ 

 หลังจากการที่มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ใหสมาชิกวุฒิสภาจํานวนครึ่งหนึ่งของแตละ
ประเภทตองสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยการจับสลาก เพื่อใหมีการ
สรรหาบุคคลเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาใหมและเริ่มนับวาระใหม
สําหรับสมาชิกวุฒิสภานั้น 

   

   

 มาตรา ๑๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๑๐ 
 (๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๑ มาตรา 
๒๕๖ หรือมาตรา ๒๕๗ 
 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิก
ภาพตามมาตรา ๘๙ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  
แลวแตกรณี 

 มาตรา ๑๓๓  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 
สิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕ 
 (๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๖ 
 (๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๗ 
 (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๒๘ 
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิก
ภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  
แลวแตกรณี 

 ปรับปรุง (๑๐) เดิมเปน (๘) เพื่อแกไขปญหากรณี 
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
แตมิไดถูกจําคุกจริงเนื่องจากศาลสั่งใหรอการลงโทษไว ก็จะตอง
สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากมีลักษณะที่ไมเหมาะสมในการ 
ที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป และเปนการเสื่อมเสียแกสภาฯ  
อันเปนสถาบันที่มีความสําคัญ และเพิ่มขอยกเวนในกรณีที่เปน
ความผิดลหุโทษ 
 

   
   



 ๘๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
 (๘) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอ
การลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

 (๙) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
 (๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

 

   
 มาตรา ๑๑๕  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะ
เหตุตามมาตรา ๑๑๓  หรือมาตรา ๑๑๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ มาใชบังคับกับการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง 
 

 มาตรา ๑๓๔  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของวุฒิสภาจะเหลือไมถึงหนึ่งรอย
แปดสิบวัน 
 สมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนง 
ไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 

 แกไขใหสอดคลองกับเหตุการณพนจากตําแหนง 
ของวุฒิสภา เชน กรณีการจับสลากออกเมื่อครบสามป หรือ 
พนดวยเหตุอื่นตามมาตรา ๑๑๔ 

   

 มาตรา ๑๑๖  ในการพิจารณาเลือก แตงตั้ง ให
คําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตาม
บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญนี ้ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
อันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป 

 มาตรา ๑๓๕  ในการพิจารณาเลือก แตงตั้ง  
ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด
ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙  
มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ 
มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ 
และมาตรา ๓๑๒ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น 
คณะหนึ่ง ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวม 

 คงหลักการเดิมแตมีการแกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น 



 ๘๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภา
เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 
 การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 

   
 สวนที่ ๔ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   

 

   
  มาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๘ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

นําไปบัญญัติไวเปนมาตรา ๒๒๔ ถึงมาตรา ๒๓๔ ของ 
หมวด ๑๑ 

 

   

สวนที่ ๔ 
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง 

   

สวนที่ ๕ 
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง 

   

 

   

 มาตรา ๑๑๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย  โดยไมอยูในความ
ผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวม 
ของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากผลประโยชนทับซอน 

 มาตรา ๑๔๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชน 
ชาวไทย 

 เพิ่มกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายหรือความครอบงํา
ใด ๆ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
หรือประเทศเปนหลัก 

   

   



 ๘๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๑๘  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภา
ที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศ
และประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๑๕๐  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภา
ที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจา 
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวม
ของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๑๙   สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา 
มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน  
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ  
ตามมติของสภา 

 มาตรา ๑๕๑  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา 
มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติ
ของสภา 

 นําหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มากําหนดรวมกัน และการแกไข (๔)  
ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๑๑๔ (๘) 
 

 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารง
ตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึง
วันกอนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งตอง
กระทําทุกสามป 
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอน
วาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
 (๒) ลาออกจากตําแหนง 

 มาตรา ๑๕๒  ประธานและรองประธานสภาผูแทน 
ราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา 
 ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนง 
จนถึงวันกอนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม 
 ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ยอมพนจากตําแหนงกอน
วาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
 (๒) ลาออกจากตําแหนง 

 กําหนดหลักการใหมเพื่อประกันความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาและรองประธานสภา โดยมิให
เปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองขณะปฏิบัติหนาที่ 

   



 ๘๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ขาราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  
 ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนกรรมการบริหารหรือดํารง
ตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 

 (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี หรือ 
ขาราชการการเมืองอื่น 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 

 

   

 มาตรา ๑๒๐  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไป
ตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธาน
มอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทํา
หนาที่แทน ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 
 เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือ
ประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิก
แหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุม
นั้น 

 มาตรา ๑๕๓  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ใหเปนไป
ตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธาน 
มอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยู 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และ 
ผูทําหนาที่แทน ตองวางตนเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 
 มาตรา ๑๕๔  เมื่อประธานและรองประธานสภา 
ผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยูใน 
ที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปน
ประธานในคราวประชุมนั้น 

ไมมีการแกไข 

   

   

   



 ๘๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๒๑  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการ
ประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองค
ประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตาม
มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๓ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะ
กําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได 

 มาตรา ๑๕๕  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและ 
การประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองค
ประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตาม
มาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
จะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได 

ไมมีการแกไข 

 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปน
ประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 
 สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่
ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเปนการลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบให
บุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระ 
และไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบให
บุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติ 

 มาตรา ๑๕๖  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
ในรัฐธรรมนูญนี้ 
 สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และ
ประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ 
ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียง 
ลงคะแนนเปนการลับ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบ 
ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระ
และไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

 

   



 ๘๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระ และ
ไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด 

  

   

 มาตรา ๑๒๒  ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญทั่วไป สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติ
บัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่การเริ่ม
ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่ง
รอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับป
นั้นก็ได 
 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภาดําเนินการ
ประชุมไดเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูหรอืรางพระราชบัญญัติ 
การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการ
ประกาศสงคราม การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบ
สนธิสัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง 
ตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม 
และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติให 

 มาตรา ๑๕๙  ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
 วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญทั่วไป สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติ 
บัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่การเริ่ม
ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึงหนึ่ง
รอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับป
นั้นก็ได 
 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภาดําเนินการ
ประชุมไดเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศ
สงคราม การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการ
ใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวย 

 คงหลักการเดิม โดยแกไขถอยคําใหสอดคลองกับ
หลักการทําสนธิสัญญาตองจัดใหมีการชี้แจงตอรัฐสภา 

   



 ๘๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
พิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ของทั้งสองสภา 

 

 สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมี
กําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 
 การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนดเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 มาตรา ๑๖๐  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ 
ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตพระมหากษัตริย 
จะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 
 การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่ง
รอยยี่สิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 

   

 มาตรา ๑๒๓  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา 
ทรงเปดและทรงปดประชุม 
 พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐ
พิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา 
๑๒๒ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใด 
ผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได 

 มาตรา ๑๖๑  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา 
ทรงเปดและทรงปดประชุม 
 พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํา 
รัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา 
๑๕๙ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลา 
โปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือ 
ผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็ได 

 ไมมีการแกไข แตนํามาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ และ
มาตรา ๑๖๔ มาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

 เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหา 
กษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ 
ก็ได 

 มาตรา ๑๖๒  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ 
พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัย
วิสามัญก็ได 

  

 ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๔ การเรียกประชุม การขยาย
เวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๖๔  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียก
ประชุม การขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา  
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

  

   
   



 ๘๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๒๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปน
การประชุมสมัยวิสามัญได 
 คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธาน
รัฐสภา 

 มาตรา ๑๖๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบ 
บังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญได 
 คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธาน 
รัฐสภา 

ไมมีการแกไข 

 ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

 ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

   

 มาตรา ๑๒๕  ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่
ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะ
กลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือ
ออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไป
เปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาว
ถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก 
บริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิด 

 มาตรา ๑๕๗  ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  
ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใด
จะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใด 
จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาว
ถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก 
บริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิด 

 ไมมีการแกไข แตนํามาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘  
มาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

   
   
   



 ๘๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจ
เปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น
ไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณา 
คําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล 

ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่น ซึ่งมิใช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 
 ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจ
เปนเหตุใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น
ไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณา
คําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่
กําหนดในขอบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล 

 

 เอกสิทธิ์ที่บัญญตัิไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึง 
ผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมตามขอบังคับของสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี และคุมครอง 
ไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผูดําเนินการ
ถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน
ที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม   

 มาตรา ๑๕๘  เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗  
ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมตาม
ขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 
และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาต 
ใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตลอดจน
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสถาบัน ดวย  
โดยอนุโลม 

 

   

 มาตรา ๑๒๖  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ  
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหา
ในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

 มาตรา ๑๖๕  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ  
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหา 
ในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

 ไมมีการแกไข แตนํามาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ และ
มาตรา ๑๖๗ มาบัญญัติรวมไวดวยกัน 

   



 ๙๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยังประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหงสภา 
ที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยังประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหงสภา 
ที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

 

 ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัย
ประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดี
อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่
สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอาง
วาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ยอมเปนอันใชได 
 ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูก 
คุมขังในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม  
เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี  
ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกได 
รองขอ 
 คําสั่งปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวัน
สุดทายแหงสมัยประชุม 

 มาตรา ๑๖๖  ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอก 
หรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัย
ประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก 
หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้น
จะมาประชุมสภา 
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคํา 
อางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ยอมเปนอันใชได 
 มาตรา ๑๖๗  ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล  
แลวแตกรณี ตองสั่งปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิกไดรองขอ 
 คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่ง 
ปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 

 



 ๙๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๒๗  ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภา
มิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตาม
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา 
๑๘๕ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 
 (๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก แตงตั้ง ให
คําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและ 
มีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 

 มาตรา ๑๖๘  ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภา 
มิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตาม 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 
 (๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก แตงตั้ง  
ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด 
ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา 
๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา 
๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา 
๓๑๒ 
 (๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและ 
มีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง 

 คงหลักการเดิม แตมีการแกไขถอยคําเล็กนอย 
ใหชัดเจนขึ้น 

   

 มาตรา ๑๒๘  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การ
ประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการ
เปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละ
สภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวน
สมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอ 
ใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 มาตรา ๑๘๘  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การ
ประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา ยอมเปน 
การเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุม 
แตละสภา แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา  
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง 
ในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือ
จํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี 
รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

ไมมีการแกไข 



 ๙๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๒๙  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจ
ตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ
หนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การ
เสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย 
การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการลงมติ การตั้ง
กระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความ
เรียบรอย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และ
กิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๑๙๑  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีอาํนาจ
ตราขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ 
หนาที่และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติและราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา 
การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปดเผยการ 
ลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย ประมวลจริยธรรมของสมาชิก 
และกรรมาธิการและกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๓๐  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจ
เลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมี
อํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา แลว
รายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุ
กิจการหรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน 
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรยีกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง 

 มาตรา ๑๘๙  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจ
เลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และ 
มีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา แลวรายงาน
ตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการ
หรือเรื่องใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน 
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรยีกบุคคลใด มาแถลงขอเท็จจริง  

ไมมีการแกไข 

   



 ๙๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรือ่งที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงให
รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้น
สังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคสอง 
เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง 
 เอกสิทธิ์ที่บัญญตัิไวในมาตรา ๑๒๕ นั้น ใหคุมครอง
ถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือ
กลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 
 ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๙ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
ผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได 
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการพนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงให 
รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้น
สังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคสอง 
เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง 
 เอกสิทธิ์ที่บัญญตัิไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ 
นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับ
อัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรค 
การเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 
 ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทน 
ราษฎรตามมาตรา ๑๙๑ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปน 
ผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

 

   

   

   

   

   



 ๙๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
   

สวนที่ ๖ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   

 

   

 มาตรา ๑๓๑  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุม
รวมกัน 
 (๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามมาตรา ๑๙ 
 (๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
 (๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล 
วาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตาม
มาตรา ๒๒ 
 (๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการ
สืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓ 
 (๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตามมาตรา ๑๒๒ 
 (๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตาม
มาตรา ๑๒๒ 
 (๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๓ 
 (๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 
๑๓๒ 

 มาตรา ๑๙๓  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุม 
รวมกัน 
 (๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองคตามมาตรา ๑๙ 
 (๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
 (๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล 
วาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตาม 
มาตรา ๒๒ 
 (๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบ 
ราชสมบัติตามมาตรา ๒๓ 
 (๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหมตามมาตรา ๙๔ 
 (๖) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติไดตามมาตรา ๑๕๙ 
 (๗) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตาม
มาตรา ๑๖๐ 
 (๘) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑ 

 แกไข (๑๕) เพื่อสอดคลองกับการแกไขในมาตรา ๑๘๖ 
ซึ่งตองมีการชี้แจงตอรัฐสภาในการทําสนธิสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ๙๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราช 
บัญญัติติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตาม 
มาตรา ๑๔๑ 
 (๑๐) การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรอืรางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๔๗ 
 (๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ 
รางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๔๙ วรรคสอง 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๒ 
 (๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๕ 
 (๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
ตามมาตรา ๑๘๕ 
 (๑๕) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบ
สนธิสัญญาตามมาตรา ๑๘๖ 
 (๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๒ 

 (๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม 
มาตรา ๑๗๓ 
 (๑๐) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 
 (๑๑) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตาม 
มาตรา ๑๙๔ 
 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑ 
 (๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓ 
 (๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
ตามมาตรา ๒๒๓ 
 (๑๕) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตาม 
มาตรา ๒๒๔ 
 (๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓ 

 

   

 มาตรา ๑๓๒  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใช
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการ
ประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
โดยอนุโลมไปพลางกอน 

 มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
ใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
โดยอนุโลมไปพลางกอน 

 ไมมีการแกไข แตนํามาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๕ มา
บัญญัติรวมไวดวยกัน 

 ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแก
สภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้ง
คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของ 

 มาตรา ๑๙๕  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต 
ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่ง 

 



 ๙๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
แตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของ
จํานวนสมาชิกของแตละสภา 

เปนสมาชิกของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียง 
กับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

 

   
 สวนที่ ๗ 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
   

 

   
  มาตรา ๑๙๖ ถึงมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นําไปบัญญัติไวใน
มาตรา ๒๓๕ ถึงมาตรา ๒๓๘ ของหมวด ๑๑ 

 

   
 สวนที่ ๘ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   

 

   
  มาตรา ๑๙๙ ถึงมาตรา ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นําไปบัญญัติไวใน
มาตรา ๒๔๗ ถึงมาตรา ๒๔๘ ของหมวด ๑๑ 

 

   
   
   
   
   



 ๙๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๖ 

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   

  กําหนดขึ้นใหมโดยแยกออกจากการตราพระราช 
บัญญัติปกติ  เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ถือเปนสวนขยายรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดยหลัก  

  กฎหมายจะอยูในฐานะเหนือกวาพระราชบัญญัติปกติ จึงตอง  
 มาตรา ๑๓๓  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา 
 ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การออกเสียงประชามติ 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 กําหนด วิธีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว 
เปนพิเศษที่ทําใหการแกไขกระทําไดยากรองจากรัฐธรรมนูญ 
เพื่อรักษาเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว และ 
ตองมีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนการ 
ใชบังคับดวย 
 กําหนดรายชื่อของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่จะตราขึ้นเพื่อใชบังคับตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 เพื่อใหชัดเจนวาพระราชบัญญัติใดเปนพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

   



 ๙๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดิน 

  

   

 มาตรา ๑๓๔  รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 
 (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง
สองสภา หรือ 
 (๒) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น 

  กําหนดองคกรที่จะสามารถเสนอใหรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตามจํานวนที่กําหนด และศาลหรือองคกรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนผูรักษาการตามรัฐธรรมนูญนั้น โดยมิได 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีเสนอ เพราะพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญสวนใหญจะเปนเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

   

 มาตรา ๑๓๕  การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาให
กระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี้ 
 (๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ และในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือ
เสียงขางมากของแตละสภา 

  กําหนดกระบวนการการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูใหมกีระบวนการที่สาํคัญและแกไขไดยากกวา
กระบวนการตราพระราชบัญญัติปกติ ในขั้นตอนการพิจารณา
และลงมติ  อยางไรก็ตาม สําหรับวิธีการในรายละเอียดของ
กระบวนการพิจารณายังคงใหเปนไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การตราพระราชบัญญัติซึ่งใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลมทั้งหมด 

   



 ๙๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 
 ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตรา
พระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

 ไมวาจะเปนกรณีกฎหมายการเงิน การพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา การตั้งกรรมาธิการรวมกัน การนําขึ้น
ทูลเกลาฯ 

   

 มาตรา ๑๓๖  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป  ในกรณี
ที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปน 
กฎหมายที่ขยายรายละเอียดของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
จึงกําหนดใหมีกระบวนการที่จะตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอน
นําทูลเกลาฯ ใหสงศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกฎหมายไมใหมี
บทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญกอน และในกรณีที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการขัดหรือแยงในขอความใด 
ใหขอความนั้นตกไป หากเปนสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นตกไปทั้งฉบับ 

   
   
   



 ๑๐๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๗ 

การตราพระราชบัญญัติ 
   

  

   

 มาตรา ๑๓๗  รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปน
กฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
 

 มาตรา ๙๒  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

 คงหลักการเดิมแตแยกการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไปบัญญัติไวตางหากเปนสวนที่ ๖ 

   
 มาตรา ๑๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๔ ราง
พระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี 
 (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 
ยี่สิบคน 
 (๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้น 
เปนผูรักษาการ หรือ 
 (๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน
เขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๕๙ 
 ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) (๓) 
หรือ (๔) เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินจะเสนอ 
ไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 

 มาตรา ๑๖๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๐ รางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได
ก็แตโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แตราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 การเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกระทําได
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัด มีมติ
ใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวายี่สิบ
คนรับรอง 
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงราง
พระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตอไปนี้ 
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน 
หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

  

   



 ๑๐๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งตองมีบันทึก
วิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอม
กับรางพระราชบัญญัติดวย 
 รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยให
ประชาชนทราบและใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
รายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก 

 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือ
การโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรอืการใชเงินกู 
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติหรือ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
หรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภา
ผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย 
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุม
รวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีกรณีดังกลาว 
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสี่ใหใชเสียงขางมาก
เปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานสภาผูแทน 
ราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

   

 มาตรา ๑๓๙  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข 
ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

  

   



 ๑๐๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือ
การโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือ 
การดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ 
 (๔) เงินตรา 
 ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปน 
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของ
นายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย 
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุม
รวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสองภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีกรณีดังกลาว 
 มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสองใหใชเสียง 
ขางมากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

   

   
 มาตรา ๑๔๐  รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนราง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไข
เพิ่มเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติม
นั้นทําใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 มาตรา ๑๗๑  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน 
ผูเสนอและในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติม และประธานสภา
ผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนราง 

 

   



 ๑๐๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวาการ
แกไขเพิ่มเติมนั้น ทําใหรางพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
สงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่
นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการ
แกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน 
 

พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
สั่งระงับการพิจารณาไวกอน และภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี
กรณีดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไป 
ใหที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปน 
ผูวินิจฉัย ถาที่ประชุมรวมกันวินิจฉัยวาการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
ทําใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปใหนายกรัฐมนตรี
รับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง ใหสภาผูแทน 
ราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน 

  

   

 มาตรา ๑๔๑   รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุ
ไวในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๒ วาจําเปนตอ
การบริหารราชการแผนดิน หากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมให
ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู 
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกครั้ง
หนึ่ง หากรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบ ใหตั้งบุคคลซึ่งเปน 

 มาตรา ๑๗๓  รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุ
ไวในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ วาจําเปนตอ
การบริหารราชการแผนดิน หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใด หากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบ 
และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู คณะรัฐมนตรีอาจ
ขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภา 

 



 ๑๐๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวนเทากันตามที่
คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกัน
ของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น และให
คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภารายงานและเสนอราง
พระราชบัญญัติที่ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา ถารัฐสภามีมติ
เห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น ใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๑๔๖ ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

มีมติใหความเห็นชอบ ใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก
ของแตละสภามีจํานวนเทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 
ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภา 
เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภา
รายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา ถารัฐสภา 
มีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓  
ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

 

   

 มาตรา ๑๔๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๔ เมื่อสภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา 
๑๓๘ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถาราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตอง
พิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลง
มติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 
กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับ
แตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

 มาตรา ๑๗๔  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมติ
เห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติ 
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตอวุฒิสภา 
วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายใน 
หกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภา 

 

   



 ๑๐๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวม
ระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๔๕ 
 ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความ
เห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจง
ไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎร
ใหถือเปนเด็ดขาด 
 ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวาราง
พระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ให
ถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน 
 

จะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษซึ่งตองไมเกิน
สามสิบวันกําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และ
ใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา 
 ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวม
ระยะเวลาที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา ๑๗๗ 
 ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมเสร็จภายในกําหนด 
เวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ
ในรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจง
ไปดวยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 
 ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

 

   



 ๑๐๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๔ เมื่อวุฒิสภาได
พิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว 
 (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๖ 
 (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้ง
รางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืน
ไปยังสภาผูแทนราษฎร 
 (๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่
แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎร
เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๑๔๖ ถาเปนกรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือ
มิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภา
ผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อ
พิจารณารางนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและ
เสนอรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณา
แลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราช 
บัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๔๖ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย  
ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน 
 คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว 

 มาตรา ๑๗๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อวุฒิสภา
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเสรจ็แลว 
 (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๓ 
 (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้ง
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
นั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
 (๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติหรือ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้น
ไปยังสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับ 
การแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถาเปน
กรณีอื่น ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก 
แหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด 
ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และ 
ใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตาง
เห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว  

 

   



 ๑๐๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ในมาตรา ๑๒๕ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย 
 การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการ
ของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภา
ผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๒ ใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น  และ 
ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๔๖ ตอไป 

ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถาสภาใดสภาหนึ่งไม
เห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไวกอน 
 คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญได และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทํา 
หนาที่ตามมาตรานี้ดวย 
 การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการ
ของสภาทั้งสองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

   

 มาตรา ๑๔๔   รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตาม
มาตรา ๑๔๓ นั้น สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมได
ตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภา
สงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับ
กรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๓ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภา
หนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๓ 
(๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม
หรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง 

 มาตรา ๑๗๖  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวตามมาตรา ๑๗๕ นั้น 
สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอย
แปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยัง
สภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๒) 
และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณี
การยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทน 

 

   



 ๑๐๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 
๑๔๖ 
 ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราช 
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราช 
บัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวาราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และ
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๖ 

ราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวาราง 
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไป
ตามมาตรา ๙๓ 
 ถารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจารณาใหมได
ทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม
หรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ 
ของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ 

 

   

 มาตรา ๑๔๕  ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราช 
บัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๓ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือ
คลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได 

 มาตรา ๑๗๗  ในระหวางที่มีการยับยั้งราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด
ตามมาตรา ๑๗๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ 

 

   

   



 ๑๐๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราช 
บัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนราง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับ
หลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว  ใหรางพระราช 
บัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

รัฐธรรมนูญที่มหีลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไวมิได 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นวาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่เสนอหรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอยางเดียวกัน 
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว ใหประธาน 
สภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

 

   

 มาตรา ๑๔๖  รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลง 

 มาตรา ๙๓  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
แลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 

 

   



 ๑๑๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  
ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหา 
กษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

  

   

 มาตรา ๑๔๗  รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อ
พนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษา
รางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําราง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืน
มาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติ 
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือน
หนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
 

 มาตรา ๙๔  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบ
ดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวัน 
แลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราช 
บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม  
ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง 
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว 
ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราช บัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรี 
นําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือน
หนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 

   

 มาตรา ๑๔๘  การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่
ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
สตรี และคนชรา หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภา 

 มาตรา ๑๙๐  การพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
สตรี และคนชรา หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทน 

 

   



 ๑๑๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภา
ผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

  

   
 มาตรา ๑๔๙  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา 
ใหเปนอันตกไป 
 ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได 
ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอ
ภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการ
เลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรี
มิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือราง
พระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในขอบังคับการประชุมรัฐสภา 

 มาตรา ๑๗๘  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย 
หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปน 
อันตกไป 
 ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ 
มีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทน 
ราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได 
ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอ
ภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการ 
เลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรี
มิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

 



 ๑๑๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราช 

บัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตาม
วรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการประชุม
รัฐสภา 

 

   

สวนที่ ๘ 
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

   

  

   

 มาตรา ๑๕๐  รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๑๔๖ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติ
ยืนยันตามมาตรา ๑๔๗ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําราง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง 
 (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหง
สภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาล 

 มาตรา ๒๖๒  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว 
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ หรือ
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๔ กอนที่นายกรัฐมนตรี 
จะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง 
 (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง 
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง 

 นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการตรากฎหมาย 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาบัญญัติรวมไวดวยกัน  สวนการ
ตรวจสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมบัญญัติไว
ในมาตรา ๒๖๒ (๒) นั้น ไดเปลี่ยนหลักการใหมเปนให
ตรวจสอบกอนการใชบังคับเสมอ และนําไปบัญญัติในราง 
มาตรา ๑๓๖ แลว 

   



 ๑๑๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไม
ชักชา 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้น 
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็น
เชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธาน 
สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 
 ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให
นายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราช 
บัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้น 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้น 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตาม 
วรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และ 
ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๔๖ หรอืมาตรา ๑๔๗ 
แลวแตกรณี ตอไป 

รัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวให
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้น 
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไมชักชา 
 (๒) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวา 
ยี่สิบคน เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธาน
รัฐสภา แลวแตกรณ ีแลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็น
ดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 
 (๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติ 
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทน 
ราษฎรและประธานวุฒิสภา ทราบโดยไมชักชา 
 ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการเพื่อประกาศใชราง 

 

   



 ๑๑๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี ้และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญของราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 
 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัด
หรือแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี ตอไป 

 

   

 มาตรา ๑๕๑   บทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ ใหนํามาใช
บังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ราง
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุม
รัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 
ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๖๓  บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒)  
ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุม
รัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 
ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดวย โดยอนุโลม 

 

   
   



 ๑๑๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๙ 

การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
   

  

   

 มาตรา ๑๕๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ 
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

 มาตรา ๑๘๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ 
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๕๓  การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปน
ปญหาสําคญัที่อยูในความสนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบ 
ถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เปนเรื่อง
เรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษร
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้นวาจะถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ
แผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น 
 การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําได
สัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นตั้ง
กระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้นได 
เรื่องละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร 

 มาตรา ๑๘๔  การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปน
ปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน เปนเรื่องที่
กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เปน
เรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณ
อักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอนเริ่มประชุมในวันนั้น 
วาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการแผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม และใหประธาน 
สภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น 
 การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําได
สัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น 
ตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้นได 
เรื่องละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร 

ไมมีการแกไข 



 ๑๑๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๕๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อ
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผู
สมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปนบุคคลตาม
มาตรา ๑๖๗ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอญัตติแลว จะ
มีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือ
การลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถา
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ
ร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝา
ฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมี
การยื่นคํารองขอตามมาตรา ๒๖๒ กอนมิได และเมื่อไดมีการ
ยื่นคํารองขอตามมาตรา ๒๖๒ แลว ใหดําเนินการตอไปไดโดย
ไมตองรอผลการดําเนินการตามมาตรา ๒๖๓ 
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผาน
ระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทํา
ในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมี
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

 มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 
ไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อ 
ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปซึ่งเปนบุคคลตาม
มาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอญัตติแลว 
จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือ
การลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 
 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  
ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ
ร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจ 
ฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมี
การยื่นคํารองขอตามมาตรา ๓๐๔ กอน มิได และเมื่อไดมีการ
ยื่นคํารองขอตามมาตรา ๓๐๔ แลว ใหดําเนินการตอไปได 
โดยไมตองรอผลการดําเนินการตามมาตรา ๓๐๕  
 เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติให 
ผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้ มิใหกระทํา
ในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมี
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

 แกไขจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี จาก
จํานวนสองในหา เปน หนึ่งในสี่ เพื่อใหกระบวนการในการ
ตรวจสอบนี้สามารถกระทําการไดสะดวกและงายขึ้น รวมทั้งใน
ทางตรงกันขามนายกรัฐมนตรีตองระมัดระวังในการบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  

   

   



 ๑๑๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายนั้น 
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 
เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อตามวรรค
หนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป และมิใหนํามาตรา 
๑๖๘ มาใชบังคับ 

 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายนั้น 
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 
เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 
 ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อตาม
วรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป และมิใหนํา
มาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับ 

 

   

 มาตรา ๑๕๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๕๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูก
อภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตามวรรคหนึ่งตอไป 

 มาตรา ๑๘๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาเชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี ่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันกรณีที่เมื่อมีการ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีคนใดหรือ
ทราบวากําลังจะมีการยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจ มีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงเสียกอนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอภิปราย 
ไมไววางใจ โดยใหรัฐมนตรีผูนั้นยังคงถูกอภิปรายไมไววางใจ 
อยู เพื่อใหรัฐมนตรีตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ 

   
   



 ๑๑๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับแกรัฐมนตรี 
ผูซึ่งพนจากตําแหนงเดิมไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่งแตยังคงเปนรัฐมนตรี 
ในตําแหนงอื่นดวยโดยอนุโลม 

  

   
 มาตรา ๑๕๖  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
มิไดอยูในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๔ หรือมาตรา ๑๕๕  ให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๔ หรือ
มาตรา ๑๕๕ ได เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมา
เกินกวาสองปแลว 

  กําหนดขึ้นเพื่อใหสามารถมีการเขาชื่อเสนอญัตติ 
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได  
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานมีจํานวนไมถึง 
เกณฑการเขาชื่อเพื่อญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจตามปกติได 
โดยจะกระทําไดเมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดิน 
มาเกินกวาสองปแลว ทั้งนี้ เพื่อใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผนดินมาแลวระยะเวลาหนึ่ง จะตองถูกตรวจสอบได 

   

 มาตรา ๑๕๗  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาสาม
ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิ
เขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 
 การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทําได
ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 

 มาตรา ๑๘๗  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาสาม
ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิ
เขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 
 การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทํา 
ไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๑๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๕๘   ในกรณีที่มีการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทูถามในเรื่องใดเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใด ใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู
นั้นตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
หรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขาชี้แจงหรือตอบกระทู แตตอง
แจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบ
กอนหรือในวันประชุมสภาในเรื่องดังกลาว   
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมือง
ในการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปราย
ไมไววางใจ 

  กําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทูถามในการปฏิบัติ
หนาที่หรือถูกการเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ  
มีหนาที่ตองเขารวมประชุมสภาฯเพื่อชี้แจงหรือตอบกระทู 
ดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนแตตองแจงใหประธานสภา 
ของแตละสภาทราบกอนหรือในวันประชุมสภาฯ 

   

หมวด ๗  
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

   

  

   

 มาตรา ๑๕๙  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
สองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อให
รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด 
๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติ
เสนอมาดวย 

 มาตรา ๑๗๐  ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหาหมื่นคน มี
สิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แหง
รัฐธรรมนูญนี้ 
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราช 
บัญญัติเสนอมาดวย 

 คงหลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยแกไขจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อจาก
เดิมหาหมื่นคนเปนสองหมื่นคน เพื่อใหการดําเนินการตาม
หลักการนี้ กระทําไดงายและคลองตัวยิ่งขึ้น 

   



 ๑๒๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ  
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ  
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๑๖๐  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม
นอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา ๒๖๑ ออกจากตําแหนงได   
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหา
วาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชน 
จะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

 มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 
ไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงได  คํารองขอดังกลาวตอง 
ระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทํา
ความผิดเปนขอๆ ใหชัดเจน 
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อ 
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ 
ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชน 
จะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  

   

 มาตรา ๑๖๑  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ 
 การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ 
ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการ 
ในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 เพิ่มสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในทาง
การเมืองโดยตรงดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะมีการ
ดําเนินการใน ๒ เหตุ คือ 



 ๑๒๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 
 (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียง
ประชามติ  
 การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัด 
ใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ 
หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได  
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 
 การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียง
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบในกิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 
จะกระทํามิได 
 กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการให
ขอมูลอยางเพียงพอ และใหบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบ
กับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทา
เทียมกัน 

อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา 
 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 
 การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชน 
ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาจะเห็นชอบหรือ 
ไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง 
ซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียง
ประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใด
คณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดวันใหประชาชน
ออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออก
เสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ  
รัฐตองดําเนินการใหบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับ
กิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน 
 บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมี
สิทธิออกเสียงประชามติ 
 ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใช
สิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไมมากกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหถือวาประชาชนโดยเสียง 
ขางมากไมเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แตถามีผูมาใช 

 ๑. คณะรัฐมนตรีเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ 
 ๒. มีกฎหมายบัญญัติใหเรื่องใดตองมีการออกเสียง
ประชามติ 
 ในการออกเสียงประชามติของประชาชนอาจใหมีผล
เปนขอยุติหรือเปนการใหคําปรึกษาก็ได ซึ่งจะขึ้นอยูกับเรื่อง 
ที่จะดําเนินการใหออกเสียงประชามติ แตกตางจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ที่ใหมีผลเปนการ
ใหคําปรึกษาเทานั้น 

   

   



 ๑๒๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวน
เสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ 

สิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติและปรากฏวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียง
ขางมากใหความเห็นชอบ ใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมาก
เห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น 
 การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียง
การใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 
 หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

 

   

หมวด ๘ 
การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

   

  

   

 มาตรา ๑๖๒  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทํา
เปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้น 
ไปพลางกอน 

 มาตรา ๑๗๙  งบประมาณรายจายของแผนดิน 
ใหทําเปนพระราชบัญญัติถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้น 
ไปพลางกอน 

 เพิ่มขึ้นใหมทั้งหมวดเพื่อใหการจัดทํางบประมาณและ
การใชจายเงินภาครัฐมีหลักเกณฑชัดเจน โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดไดวาเปนการใชจายที่เปนไปตามวินัย 
ทางการเงินการคลัง และทําใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  
โดยมีหลักการดังนี้ 
 ๑. กําหนดใหการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตองแสดงขอมูลรายรับและสถานะทางการเงิน
การคลังที่ผานมาอันกระทบถึงการจายเงินและภาระผูกพันทาง
ทรัพยสิน สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ 

   



 ๑๒๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  รายจายประจําปยังคงเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 ๒. ใหมีการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อ
เปนหลักเกณฑเกี่ยวกับกรอบการใชจายของรัฐ และแนวทางการ
จัดทํางบประมาณ 
 ๓. ใหมีการชี้แจงเงินรายไดที่ไมตองนําสงคลังตอ
รัฐสภา เพื่อใหสามารถตรวจสอบการใชจายเงินนอกงบประมาณ
ใหเปนไปโดยโปรงใส 

   
 มาตรา ๑๖๓  ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับประมาณการรายรับ และกําหนดวัตถุประสงค กิจกรรม 
แผนงาน และโครงการในแตละรายจายงบประมาณ รวมทั้งตอง
แสดงฐานะทางการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมจากการใช
จายและการจัดหารายได การขาดรายไดจากการยกเวนภาษี
เฉพาะรายในรูปแบบตาง ๆ  ความจําเปนในการตั้งงบประมาณ
ผูกพันขามป การกอหนี้ของรัฐและฐานะทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ 
 ถารายจายใดที่ไมสามารถจัดสรรเปนรายจายใน
รายการใดได ใหจัดสรรไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตอง
แสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบ
กลางนั้นดวย 

  เพิ่มขึ้นใหมเพื่อใหมีการชี้แจงรายละเอียดประกอบราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และใหมีกฎหมาย
การเงินการคลังของรัฐเปนกรอบควบคุมการใชจายเงินของรัฐ 

   



 ๑๒๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดหารายได การกําหนดรายจาย การกอ
หนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หลักเกณฑการ
กําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่น
ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะใชเปนกรอบในการกํากับการใชจายเงินตาม
แนวทางการรักษาวินัยการเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน รวมทั้งเปนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจายของแผนดิน 

  

   

 มาตรา ๑๖๔  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภาผูแทนราษฎร
จะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแต
วันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 
 ถาสภาผูแทนราษฎรพจิารณารางพระราชบัญญัตินั้นไม
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภา
ผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นและให
เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ราง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิม่เติมใด ๆ มิได 
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ 

 มาตรา ๑๘๐  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภา
ผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับ
แตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 
 ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น 
ไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภา
ผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และ
ใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 
 ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ราง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ มิได 
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ 

 คงหลักการเดิม แตไดนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณใหแกองคกรตามรัฐธรรมนูญมาบัญญัติรวมไว
ดวยกัน และเพิ่มหลักการใหองคกรเหลานั้นสามารถเสนอคําขอ
แปรญัตติตอกรรมาธิการไดโดยตรง เพื่อเปนหลักประกัน 
ความเปนอิสระจากคณะรัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณ 
ใหพอเพียงกับการปฏิบัติหนาที่ 

   



 ๑๒๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ในรางพระราชบัญญัตินั้นในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภา 
ใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๔๖ 
 ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย  
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวน
ในรายการมิได แตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจาย
ซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) เงินสงใชตนเงินกู 
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
 (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
ของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
การใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝน
บทบัญญัติตามวรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภา 
ใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ 
 ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวน 
ในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอน
รายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) เงินสงใชตนเงินกู 
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
 (๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรหรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทําดวย
ประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตาม 

 

   



 ๑๒๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
เพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก  
ใหการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 
 รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการ
บริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  
 ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล 
และองคกรตามวรรคแปด หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอใหสามารถเสนอคํา
ขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

วรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการเสนอการ  
แปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

 

   

 มาตรา ๑๖๕  การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็
เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอน
งบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปน
เรงดวนจะจายไปกอนก็ไดแตตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้จะตองตั้งงบประมาณ
รายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติ 

 มาตรา ๑๘๑  การจายเงินแผนดินจะกระทําได 
ก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอน 
งบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี 
จําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณ
รายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติ 

 ความในวรรคหนึ่งคงเดิม แตไดเพิ่มความเปน 
วรรคสอง เพื่อใหคณะรัฐมนตรีสามารถแกไขปญหากรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินได โดยการโอนงบประมาณไปใชในการแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นไดทันทีแลวแจงใหรัฐสภาทราบ 



 ๑๒๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป  ทั้งนี้ ใหกําหนด
แหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไป
กอนแลวดวย 
 ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน คณะรัฐมนตรีมี
อํานาจโอนหรือนํารายจายที่กําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจใด ไปใชในกิจการที่แตกตางจากที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดทันที และให
รายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป หรือเวนแต 
เปนกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง 

 

   

 มาตรา ๑๖๖  เงินรายไดของหนวยงานใดของรัฐที่ไม
ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน ใหหนวยงานของรัฐนั้น
ดําเนินการจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกปและให
คณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ตอไป 

  เพิ่มขึ้นใหมเพื่อใหสามารถตรวจสอบการใชจายเงิน
นอกงบประมาณ 

   

   

   

   

   

   

   



 ๑๒๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๙ 

คณะรัฐมนตรี 
   

  

   

 มาตรา ๑๖๗  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายก 
รัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 
ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
 นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๖๘ 
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
หรือเกินกวาแปดปมิได สุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
กรณีใดจะยาวกวากัน 

 มาตรา ๒๐๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายก 
รัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 
 นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตพนจากสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน 
 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
 

 คงหลักการเดิมในเรื่ององคประกอบและจํานวน
รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี โดยกําหนดใหนายกรัฐมนตรีตอง
ไดรับการแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งกําหนด
วาระการดํารงตําแหนงของบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนั้นจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระหรือจะเกินกวาแปดปมิได เพื่อมิใหมีการดํารงตําแหนง
อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสรางอิทธิพลหรือเขาครอบงําการบริหาร 
ประเทศโดยไมชอบได 

   

 มาตรา ๑๖๘  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปน
ครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ 
 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 มาตรา ๒๐๒  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปน
ครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙ 
 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๒๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรรับรอง 
 มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง
บุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดย
เปดเผย 

ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ของสภาผูแทนราษฎรรับรอง 
 มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง
บุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนน
โดยเปดเผย 

 

   

 มาตรา ๑๖๙  ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๖๘ วรรคสาม ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความ
ขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ดังกลาวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๐๓  ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวัน 
นับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ 
วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว  
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรง
มีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
เปนนายกรัฐมนตร ี

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๗๐  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 มาตรา ๒๐๖  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 แกไขความใน (๕) โดยยกเลิกคําวาตั้งแตสองปขึ้นไป
ออก และเพิ่มความผิดโดยลหุโทษ เนื่องจากบุคคลที่ศาล
พิพากษาใหไดรับโทษจําคุกใหถึงที่สุดแลว โดยพนโทษมายัง 
ไมถึงหาป ในวันไดรับการแตงตั้งไมสมควรจะไดรับการแตงตั้ง 
เพราะการถูกลงโทษจําคุกไมวาจะจําคุกระยะเวลาเทาใด ถือไดวา  

   



 ๑๓๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษ
มายังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนรัฐมนตรี 

 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองป 
ขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 (๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 
๑๓๓ (๑) 

ผูนั้นมีเหตุมัวหมองในการที่จะปฏิบัติหนาที่ เพราะจะทําใหเกิด
ความเสื่อมเสียแกตําแหนง ซึ่งความผิดยกเวนเฉพาะความผิด 
ลหุโทษหรือโดยประมาท 

   
 มาตรา ๑๗๑  กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวาย
สัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณ
วา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศ
และประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 มาตรา ๒๐๕  กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวาย
สัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณ
วา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและจะปฏิบัติ 
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๗๒  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา ๗๔ โดยไมมีการ 

 มาตรา ๒๑๑  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมมีการลงมติ 
ความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ 

 กําหนดใหในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ
รัฐสภา จะตองชี้แจงการดําเนินการตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ดวย รวมทั้งเมื่อเขารับหนาที่ 

   
   



 ๑๓๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ลงมติความไววางใจ  ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับ
หนาที่ และเมื่อเขารับหนาที่แลวตองจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแตละป
ตามมาตรา ๗๕ 
 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมี
กรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับ
หนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หาก 
มีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไป 
จะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรี 
ที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

แลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน ที่จะกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการแตละป เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐตาง ๆ และประชาชน
สามารถตรวจสอบได  ทั้งนี้ ในการปรับปรุงบทบัญญัตินี้เปนการ
กําหนดมาตรการเพื่อใหบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐไดมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลขึ้นอยางแทจริง 

   

 มาตรา ๑๗๓  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณี
ที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด 
รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม  และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันดวย  หามมิให
รัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 

 มาตรา ๒๑๐  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แตไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามี
มติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม 
 เอกสิทธิ์ที่บัญญตัิไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ 
ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 กําหนดขึ้นเพื่อปองกันกรณีที่รัฐมนตรีผูใดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่อง
ใดหรือมีเรื่องใดที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแลว มิให
ใชสิทธิลงคะแนนในการประชุมสภาผูแทนราษฎร อันอาจทําให
เกิดกรณีการใชอํานาจขัดกันในการดํารงตําแหนงหลายตําแหนง
ในขณะเดียวกัน 

   

 มาตรา ๑๗๔  ในการบริหารราชการแผนดิน รฐัมนตรี
ตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๗๒ และตองรับผิดชอบตอ 

 มาตรา ๒๑๒  ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรี
ตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
นโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๒๑๑ และตองรับผิดชอบตอ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๓๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบ
รวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

สภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบ
รวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

 

   

 มาตรา ๑๗๕  ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชน
วานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

 มาตรา ๒๑๓  ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับ 
การบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณี 
เชนวานี้ รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๗๖  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๗๘ 
 (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
 ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) 
ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ โดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๑๕  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๒๑๖ 
 (๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร 
 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
 คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขา
รับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม (๒) จะใชอํานาจ
แตงตั้งหรือยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให 

 แกไขอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนงแตตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีชุดใหม
จะเขารับหนาที่ เพื่อมิใหใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่เกินกวา 
ที่จําเปนหรือกระทําการใด ๆ อันทําใหเกิดความเสียหายตอ 
การบริหารราชการแผนดิน การงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ หรือกระทําการใด ๆ อันมีผลตอการเลือกตั้ง 
โดยไดแยกไปบัญญัติเปนรางมาตรา ๑๗๗ และกําหนดกรณี 
ตาง ๆ ที่หามมิใหดําเนินการใหชัดเจน ซึ่งโดยหลักการนี้จะมีผล
ทําใหคณะรัฐมนตรีชุดเดิมยังคงรักษาการอยูชั่วคราว เพื่อปฏิบัติ
หนาที่งานประจําที่มิใชนโยบาย และมีผูปฏิบัติหนาที่เปน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง  แตจะถูกจํากัดการ 

   
   



 ๑๓๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง มิได เวนแตจะไดรับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง 
และมาตรา ๒๐๔ มาใชบังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงและอยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง 
 ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘)  
ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม 

กระทําใด ๆ ที่จะมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดตอไป หรือใช
อํานาจในฐานะฝายบริหารกระทําการเพื่อประโยชนในการหา
เสียงเลือกตั้งจะกระทํามิได 

   
 มาตรา ๑๗๗  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยู 
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง 
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม 
มาตรา ๑๗๖ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ 
ไดเทาที่จําเปน ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
 (๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือยาย
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ เงินเดือนประจํา หรอืพนักงานของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนเปนสวน
ใหญ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจาก
ตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 
 (๒)ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจาย
งบประมาณสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแต 
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

  



 ๑๓๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือ
โครงการ หรือมีผลเปนการสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรี
ชุดตอไป 
 (๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ 
เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง และไมกระทําการ
อันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 

  

   

 มาตรา ๑๗๘  ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา 
๑๕๔ หรือมาตรา ๑๕๕ 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๗๐ 
 (๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปน
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๙ 
 (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๕๘ มาตรา 
๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๐ 

 มาตรา ๒๑๖  ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 
เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๒๐๖ 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
 (๕) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา 
๑๘๕ หรือมาตรา ๑๘๖ 
 (๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๐๘ หรือ
มาตรา ๒๐๙ 
 (๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗ 
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง 

 แกไขควานใน  (๔) เดิม เปน (๓) เพื่อกําหนดให
รัฐมนตรีที่ศาลพิพากษาใหไดรับโทษจําคุกแมจะไมถึงที่สุด 
หรือมีการรอการลงโทษ ก็จะตองพนจากตําแหนง เนื่องจาก 
เปนบุคคลที่มีเหตุมัวหมองและไมเหมาะสมในการบริหาร
ราชการแผนดิน เวนแตเปนกรณีความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดหมิ่นประมาท 



 ๑๓๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ มาใช
บังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) 
หรือ (๗) 

 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใช
บังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) 
หรือ (๖) 

 

   

 มาตรา ๑๗๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

 มาตรา ๒๑๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘๐  ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถา
อยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปน
การชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราช 

 มาตรา ๒๑๘  ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา  
ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ 
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

ไมมีการแกไข 



 ๑๓๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
กําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภา
ผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราช
กําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราช
กําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับ
แตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด
นั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมี
ผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ให
นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ 
ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและ
ของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตอง
กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

พระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภา 
ผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทน 
ราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  
ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน 
กิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 
 หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราช
กําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับ
แตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด
นั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้น 
มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายก 
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผล
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎร 
และของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตอง
กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 

 

    



 ๑๓๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๘๑   กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะ
ไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๐ วรรคสาม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มี
สิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อ
วินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจง
คําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 
 เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
ไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว
กอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรค
หนึ่ง 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใด
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราช
กําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใด 
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 มาตรา ๒๑๙  กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
จะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มี
สิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง 
และใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็น
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน
แหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 
 เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
ไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว
กอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตาม 
วรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนด 
ใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้น
ไมมีผลบังคับมาแตตน 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใด 
ไมเปนไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 

 แกไขเหตุที่จะเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดที่ตราขึ้น โดยให
สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาเหตุแหงการตรา 
พระราชกําหนดนั้นเปนกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนหรือไม 
เพื่อเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีใหเปนไป
ตามหลักนิติธรรมยิ่งขึ้น 

   



 ๑๓๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๘๒  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความ
จําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตอง
ไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
 พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๐ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒๐  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความ
จําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตอง
ไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 
 พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตอง
นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวันนับแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

 มาตรา ๒๒๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะ
และวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําได
ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

 มาตรา ๒๒๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะ
และวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึก
เฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําได
ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 

 มาตรา ๒๒๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา 

ไมมีการแกไข 



 ๑๓๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ของทั้งสองสภา 
 ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ของทั้งสองสภา 
 ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา
ผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 
เทาที่มีอยู 

 

   

 มาตรา ๑๘๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการทําสนธิสัญญาสันติภาพ สนธิสัญญาสงบศึก และ
สนธิสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศ 
 สนธิสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ 
เขตอํานาจแหงรัฐ หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามสนธิสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ  จะตองออกระราชบัญญัติเพื่อให 
การเปนไปตามสนธิสัญญา หรอืมีผลกระทบตอความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางรายแรง ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

 มาตรา ๒๒๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ
เขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

 เพิ่มความในวรรคสาม และวรรคสี่  โดยกําหนดขึ้น
เพื่อใหรัฐตองใหขอมูลแกประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา 
และจัดใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในสนธิสัญญา 
ที่รัฐจะเขาทํากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
รวมทั้งรัฐตองชี้แจงตอรัฐสภาใหทราบดวยเพื่อที่รัฐจะไดนํา
ขอมูลมาประกอบการตัดสินใจกอนเขาทําสนธิสัญญา ตลอดจน
ตองจัดใหประชาชนเขาตรวจสอบและขอดูรายละเอียดของ
สนธิสัญญาได และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติ 
ตามสนธิสัญญาอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรมดวย 
เพื่อเปนหลักประกันมิใหรัฐทําสนธิสัญญาที่มีผลกระทบตอ
ประเทศหรือทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนเสียหาย 

   

   

   



 ๑๔๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 กอนการดําเนินการเพื่อทําสนธิสัญญากับนานาประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและ 
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอ
รัฐสภาเกี่ยวกับสนธิสัญญานั้น  
 เมื่อลงนามในสนธิสัญญาใดแลว  คณะรัฐมนตรีตอง
ใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของสนธิสัญญานั้น และ
ในกรณีที่การปฏิบัติตามสนธิสัญญากอใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยา 
ผูไดรบัผลกระทบอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม   

  

   

 มาตรา ๑๘๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

 มาตรา ๒๒๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราช 
อิสริยาภรณ 

 มาตรา ๒๒๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราช 
อิสริยาภรณ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการ
ฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย 

 มาตรา ๒๒๗  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการ
ฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย  

ไมมีการแกไข 

   

   



 ๑๔๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๙๐  ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง จะ
เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นมิได 

 มาตรา ๒๒๘  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมือง
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น มิได 

 เพื่อใหครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐดวย 

   
  มาตรา ๒๓๐  การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม  

ขึ้นใหม โดยมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางเพิ่มขึ้น ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
 การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเปน
การจัดตั้งเปนกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม หรือการรวม 
หรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มิไดมีการจัดตั้งเปน
กระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม ทั้งนี้ โดยไมมีการกําหนด
ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น หรือ 
การยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 ภายในสามปนับแตวันที่มีการรวมหรือการโอน
กระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกําหนดตําแหนงหรือ
อัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือในกระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือ 
โอนไป มิได 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ใหระบุอํานาจหนาที่
ของกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม การโอนอํานาจ
หนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งหนวยราชการหรือ 
เจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอนขาราชการและลูกจาง 
งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สิน เอาไวดวย 

 ๑. ปรับปรุงมาตรา ๒๓๐ ใหมโดยยกเลิกรายละเอียด 
ที่บัญญัติไว เนื่องจากการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม เปนไป 
ตามรายละเอียดที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินอยูแลว และการกําหนดใหตราพระราชกฤษฎีกา
แกไขพระราชบัญญัติได ทําใหเกิดความสับสนในการใชบังคับ
กฎหมาย และไมอาจกําหนดขอบเขตไดชัดเจนวาจะแกไข 
ไดเพียงใด 
 ๒.  แนวทางปรับปรุงใหมในเรื่องนี้ ไดนําไปกําหนด
ไวในแนวนโยบายแหงรัฐ รางมาตรา ๗๗ เพื่อใหสามารถ
ปรับปรุงสวนราชการใหเหมาะสมกับการบริการสาธารณะ 
ตามความตองการของสังคม โดยจะมีการกําหนดขอบเขต 
อํานาจหนาที่ใหชัดเจน แตสามารถปรับตัวตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได และในการปฏิบัติราชการนั้นตองดําเนินการ 
โดยมุงเนนวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมควบคู
ไปกับการกําหนดรูปแบบของสวนราชการดวย 
  
 



 ๑๔๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม 

ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นแลว ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
โดยใหถือวาพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผล 
ใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของดวย 

 

   

 มาตรา ๑๙๑  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระ
บรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยาง
อื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๒๓๑  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา  
และพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมี
รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

ไมมีการแกไข 

 บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือ
เสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 

 มาตรา ๒๓๒  บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธย
แลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว  
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 

 

   

 มาตรา ๑๙๒  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝาย
คานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
องคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน 

 มาตรา ๒๒๙  เงินประจําตําแหนงและประโยชน 
ตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนํา 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น 
ขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร  

ไมมีการแกไข 

   
   



 ๑๔๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
และรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งพนจากตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพนจากตําแหนง ใหกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

 

   

หมวด ๑๐ 
ศาล 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

หมวด ๘ 
ศาล 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

 

   

 มาตรา ๑๙๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจ
ของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย 
 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทํามิได เวนแตเปน
การโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อน 

 มาตรา ๒๓๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตาม
กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
 มาตรา ๒๔๙  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย   
 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษา 
และตุลาการไมอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 การจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพื่อใหเปนไปตามหลักการพิจารณาคดีที่ดีที่ตอง
เปนไปโดยยุติธรรมและยายขอความจากมาตรา ๒๔๙ และ
มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญเดิม โดยแกไขใหใชหลักความ
ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรมเปนลักษณะสําคัญทางการดําเนิน
กระบวนพิจารณาที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแกไขถอยคํา
เพื่อใหเหตุยกเวนเกี่ยวกับการโยกยายผูพิพากษาและตุลาการ
ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ไดตัดบทบัญญัติใน
รายละเอียดที่เปนระเบียบวิธีปฏิบัติตามปกติของศาลอยูแลว 
 

   



 ๑๔๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการทาง
วินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญาเปนกรณีที่กระทบกระเทือน
ตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี มีเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 

 การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี  
จะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือนตอ 
ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทํามิได เวนแต 
เปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อน 
ตําแหนงใหสูงขึ้น เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการ 
ทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา 

 

  มาตรา ๒๕๐  ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการ
การเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 

 

   

 มาตรา ๑๙๔  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แต
โดยพระราชบัญญัติ 
 การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง
หรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตาม
กฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได 
 การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อ
ใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

 มาตรา ๒๓๔  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แต
โดยพระราชบัญญัติ 
 การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง
หรือคดีที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตาม
กฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได 
 มาตรา ๒๓๕  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือ
วิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได 

  

   

   

   

   



 ๑๔๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๑๙๕  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น  
ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสี่
คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 
 หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๔๘  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น  
ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก 
ไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 
 หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๙๖  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษา
และตุลาการ และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย 
 การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาล
อื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ
ศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและ 
วิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลนั้น 

 มาตรา ๒๕๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษา 
และตุลาการ และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย 
 การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการใน 
ศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ
ศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและ 
วิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การจัดตั้งศาลนั้น 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๙๗  กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลา
การตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา
ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๒๕๒  กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและ 
ตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา
ดังตอไปนี้ 

ไมมีการแกไข 

   

   



 ๑๔๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณ
วา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะ
ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน 
และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายทุกประการ” 

 “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณ
วา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะ
ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน 
และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายทุกประการ” 

 

   

 มาตรา ๑๙๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับกับกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือ 
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับกับกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงิน
แผนดินดวยโดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๑๙๙  บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได  

 มาตรา ๒๕๔  บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการ 
ในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๔๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการโดยตําแหนง
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

   

สวนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

   

สวนที่ ๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

   

 

   

 มาตรา ๒๐๐  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก
แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
โดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสามคน 
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือก 
โดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลง 
คะแนนลับ จํานวนสองคน 
 (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับเลือกตาม
มาตรา ๒๐๒ จํานวนสองคน 
 (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการ 

 มาตรา ๒๕๕  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 
สิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
โดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน 
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือก 
โดยที่ประชุมใหญ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ 
จํานวนสองคน 
 (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตาม
มาตรา ๒๕๗ จํานวนหาคน 
 (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตาม
มาตรา ๒๕๗ จํานวนสามคน 
 

 กําหนดจํานวนและสัดสวนขององคคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขขอบเขตอํานาจ
หนาที่และการลดจํานวนลงเพื่อใหมีจํานวนจํากัดซึ่งจะทําใหมี
การสรรหาบุคคลที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญในระดับสูง 
ไดอยางแทจริงเพื่อทําหนาที่ไดตรงตามความรับผิดชอบอยาง 
มีประสิทธิภาพ   สําหรับในสวนของผูทรงคุณวุฒินั้นได แกไข
ใหชัดเจนวาตองมีความเชี่ยวชาญอยางแทจริง และผูทรงคุณวุฒิ
ใหสามารถสรรหาไดจากสาขารัฐประศาสนศาสตรและ
สังคมศาสตรอื่นเพื่อใหไดบุคคลที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

   



 ๑๔๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
บริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 
๒๐๒ จํานวนสองคน 
 ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกตาม (๑) หรือ (๒) ใหที่
ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด แลวแตกรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑ และมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) 
แลวแตกรณี 
 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเอง
ใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธาน
วุฒิสภาทราบ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเอง
ใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธาน 
วุฒิสภาทราบ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

 

   

 มาตรา ๒๐๑  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๐ (๓) และ 
(๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ 
 (๓) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาล
ทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ  

 มาตรา ๒๕๖  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ 
(๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ 
 (๓) เคยเปนรฐัมนตร ีกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการ 

 เพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิใน (๓) เพื่อเปดโอกาส
ใหสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 



 ๑๔๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
รัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการ
สูงสุด อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการที่มี
อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ศาสตราจารย หรือเคยเปนทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการ
เสนอชื่อ 
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา 
๙๖ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๖) ไมเปนหรอืเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่น
ของพรรคการเมือง ในระยะสามปกอนดํารงตําแหนง 
 (๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน หรือเคยรับราชการในตําแหนง 
ไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย 
 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือ 
มาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่น
ของพรรคการเมือง ในระยะสามปกอนดํารงตําแหนง 
 (๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

   

   

   

   

   



 ๑๕๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๐๒  การสรรหาและการเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๐๐ (๓) และ (๔) ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง 
สูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือหนึ่งคน เปนกรรมการทําหนาที่สรรหาและ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๐ (๓) และ (๔) ใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือก
บุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว แลวใหเสนอรายชื่อผูไดรับเลือก
พรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา  มติในการ
คัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนน 
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู   
ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 
 (๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ
ใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการคัดเลือกตาม (๑) ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ  การลงมติใหใชวิธี
ลงคะแนนลับ ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป  ในกรณีที่ 

 มาตรา ๒๕๗  การสรรหาและการเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร 
หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตรหรือเทียบเทาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 
ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน เปน
กรรมการ คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จํานวนสิบคน และ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จํานวนหกคน เสนอตอ
ประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับ
การเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําให
ตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอ
ชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 (๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ
เลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ใหหาคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชี 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งไดรับคะแนน 

 เปลี่ยนแปลงองคประกอบและกระบวนการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกันความเปนอิสระ เนื่องจาก
เปนบุคคลที่อยูในระดับสูงที่มีความรับผิดชอบในตําแหนง 
ที่ดํารงอยู ซึ่งนาจะสามารถสรางความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญ
ประสบการณและเปนอิสระในการสรรหา 

   



 ๑๕๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
วุฒิสภาไมเห็นชอบ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบนั้นกลับไปยัง
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผล  
หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นดวยกับ
วุฒิสภา ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม  แตหากคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นชอบกับมติของวุฒิสภา
และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 
 ในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) ได 
ภายในเวลาที่กําหนด ไมวาดวยเหตุใด ๆ  ใหที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน  และใหที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดจํานวนสองคน เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการ 
ตาม (๑) แทน 

สูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวจากบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไมครบหาคน หรือจาก 
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) มีไมครบสามคน 
ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาให
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกัน
ไป และในกรณีนี้ ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับ
จนครบจํานวน เปนผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับ
เลือกเกินหาคนหรือสามคน แลวแตกรณี ใหประธานวุฒิสภา 
จับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและ 
วรรคสาม มาใชบังคับ 

 

   

 มาตรา ๒๐๓  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตอง 
 (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา 
 (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ 

 มาตรา ๒๕๘  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตอง 
 (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา 
 (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานของรัฐ 

ไมมีการแกไข 



 ๑๕๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน
กัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
 (๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคล หรือวุฒิสภาใหความ
เห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อ
ตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
แสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบ แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือ
เลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้น
มิไดเคยรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ และมาตรา 
๒๐๒ แลวแตกรณี มาใชบังคับ 

 (๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน
กัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
 (๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ 
ศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี เลือกบุคคลตาม 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น  
ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจาก 
การเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐาน 
ใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว 
ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถา 
ผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลา 
ที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ มาใชบังคับ 

 

    

 มาตรา ๒๐๔  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ
เดียว 

 มาตรา ๒๕๙  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง 
วาระเดียว 

ไมมีการแกไข 

   

   



 ๑๕๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 

   

 มาตรา ๒๐๕   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๒๐๑ 
 (๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐๓ 
 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนออก
จากตําแหนง 
 (๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๑๑ 

 มาตรา ๒๖๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๒๕๖ 
 (๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๕๘ 
 (๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอน 
ออกจากตําแหนง 
 (๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๖๗ 

 แกไข (๗) เพื่อกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหนาที่ยิ่งขึ้น 



 ๑๕๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๐๖  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกัน
ทั้งหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๒๐๐ และมาตรา ๒๐๒ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๐ 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 (๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๐๐ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่พนจากตําแหนง 
 (๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
๒๐๐ (๓) หรือ (๔) ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนนอกสมัยประชุมของรัฐสภา  
ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปด
สมัยประชุมของรัฐสภา 
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ วรรคสาม มาใชบังคับ 

 มาตรา ๒๖๑  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกัน
ทั้งหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ใหนํามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใช 
บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 (๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด ใหนํามาตรา ๒๕๕ 
(๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 (๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม 
มาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) ใหนํามาตรา ๒๕๗ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อผูสมควรเปนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔)  
เปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงตอประธานวุฒิสภา 
และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 

 แกไขใหสอดคลองกับกระบวนการสรรหาตาม 
รางมาตรา ๒๒๐ 



 ๑๕๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง 

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุม 
ของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 
 ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใชบังคับ 

 

   

 มาตรา ๒๐๗  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหง
กฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอม
ดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตาม
ทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวาง
นั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของ
คูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรบัการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง 
แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

 มาตรา ๒๖๔  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหง
กฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖  
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว 
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ 
จะไดพิจารณาวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความ
ตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาล
รัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง 
แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

 แกไขถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อมิใหเกิดการ
ประวิงคดี จึงใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปไดในระหวาง
รอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  แตจะมีการพิพากษาคดีกอน
มิได 

   

   

   



 ๑๕๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๐๘  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รบัรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมี
คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ได 
 การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใช
สิทธิโดยวิธีการอื่นได  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

  เพิ่มหลักการใหมเพื่อใหประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีที่มีกฎหมายละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของตน และประชาชนเห็นวาเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

   
 มาตรา ๒๐๙   ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการ
พิจารณาได 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

 มาตรา ๒๖๕  ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนใหศาล พนักงานสอบสวน 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหประธาน
รัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 มาตรา ๒๖๖  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธาน
รัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 ปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรณีการเสนอ 
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความขัดแยงขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญตั้งแตสององคกรขึ้นไป โดยกําหนดถึงองคกร
เหลานั้นใหชัดเจนวา ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  หรือองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลและกําหนดหลักเกณฑการรับ 

   



 ๑๕๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  เรื่องวินิจฉัยใหชัดเจนวาตองเปนเรื่องที่มีขอขัดแยงตั้งแต 

สององคกรขึ้นไป สวนความขัดแยงภายในองคกรเดียวกัน  
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับไววินิจฉัย 

   
 มาตรา ๒๑๑  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
การนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๒๖๗  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเกาคน คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้ 

 ปรับปรุงองคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให
สอดคลองกับจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีล่ดลง และ
กําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งแตกตางจากเดิมที่กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ 

 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตอง
ทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจา
ตอที่ประชุมกอนการลงมติ 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการ
วินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ใหประกาศใน 

 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตอง
ทําคําวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุม
กอนการลงมติ 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนผูกําหนดเอง เพื่อใหมีหลักประกันการพิจารณาที่เปดเผย 

ราชกิจจานุเบกษา 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตอง
ประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมา
จากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ 

 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตอง
ประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริง 
ที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหา 
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 

 

ยกขึ้นอางอิง 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผล
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 

 มาตรา ๒๖๘  คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปน
เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐ 

 

   



 ๑๕๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๒๖๙  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ใหเปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทําโดยมติ
เอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  
อยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดย
เปดเผย การใหโอกาสคูกรณีแสดงความเห็นของตนกอนการ
วินิจฉัยคดี การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน 
การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการ
ใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญดวย 

 

   

 มาตรา ๒๑๒  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๗๐  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 

 กําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอ
แตงตั้ง เพื่อใหมีความชัดเจนในการกําหนดหนาที่ของผูที่ 
จะเสนอใหแตงตั้งซึ่งจะสอดคลองกับกรณีของศาลยุติธรรม 

 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตอง
มาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความ
เห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

และศาลปกครอง 

   

   



 ๑๕๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๓ 

ศาลยุติธรรม 
   

สวนที่ ๓ 
ศาลยุติธรรม 

   

 

   

 มาตรา ๒๑๓  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยู
ในอํานาจของศาลอื่น 

 มาตรา ๒๗๑  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยู
ในอํานาจของศาลอื่น 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๑๔  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน 
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีที่
อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนหรือศาล
อุทธรณ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวา
ขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไมเปนสาระ
อันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณา
พิพากษาได  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด  
 ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณา
และวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น  

 มาตรา ๒๗๒  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน 
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
ในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวน 
เกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี   
 อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นี้และในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 กําหนดหลักการใหมเรื่องอํานาจของศาลฎีกาในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ทั้งนี้ เพื่อใหศาลฎีกาพิจารณาพิพากษา
เฉพาะคดีที่มีความสําคัญเทานั้นซึ่งจะทําใหปริมาณคดีไมคาง 
พิจารณาเปนจํานวนมาก และกําหนดหลักการใหมใหศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแทนหลักการเดิมที่ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   



 ๑๖๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่
ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและ
เปนไปโดยรวดเร็ว 
 ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษา 
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวน
เกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลง 
คะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี 
 อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นี้และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  

   

 มาตรา ๒๑๕   การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาใน
ศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบ
บังคมทูล 
 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ผูพิพากษาในศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ใหคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละ 

 มาตรา ๒๗๓  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษา 
ในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบ
บังคมทูล 
 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ผูพิพากษาในศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ใหคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๖๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อประกอบ 
การพิจารณา 

หนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อประกอบ 
การพิจารณา 

 

   

 มาตรา ๒๑๖  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ไดแก 
ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณสี่คน และศาลชั้นตนสองคน ซึ่งเปน
ขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล และไดรับเลือกจาก
ขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปน
หรือเคยเปนขาราชการตุลาการ และไดรับเลือกจากวุฒิสภา 

 มาตรา ๒๗๔  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ชั้นศาล 
ละสี่คน รวมเปนสิบสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละ
ชั้นศาล และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในทุกชั้นศาล 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปน
หรือเคยเปนขาราชการตุลาการ และไดรับเลือกจากวุฒิสภา 
 

 เปลี่ยนแปลงสัดสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
โดยเพิ่มจํานวนศาลฎีกาเปนหกคน และลดจํานวนศาลชั้นตน 
เปนสองคน เพื่อใหผูพิพากษาศาลสูงที่มีประสบการณมากกวา
ศาลลางมีบทบาทในการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ตุลาการ 

 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๒๑๗  ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาล
ยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปน
ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา 
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตองมา
จากการเสนอของประธานศาลฎีกาและไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๒๗๕  ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาล
ยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปน
ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกาการแตงตั้งเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดใหประธานศาลฎีกาซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูเสนอแตงตั้งซึ่งจะ
สอดคลองกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 

   



 ๑๖๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

  

   

สวนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

   

สวนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

   

 

   

 มาตรา ๒๑๘  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อัน
เนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ
เนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่
รัฐธรรมนูญหรอืกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาล
ปกครอง 
 ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และ
จะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวยก็ได 

 มาตรา ๒๗๖  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยู
ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือ
ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาท 
อันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่ 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 กําหนดลักษณะคดีที่อยูอํานาจของศาลปกครอง 
ใหชัดเจนและเพิ่มเติมหนวยงานอื่นของรัฐใหอยูในอํานาจ 
ศาลปกครองเพื่อใหครบถวน 



 ๑๖๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และ

จะมีศาลปกครอง ชั้นอุทธรณดวยก็ได 
 

   

 มาตรา ๒๑๙  การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาล
ปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน 
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 
 ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการ
บริหารราชการแผนดินอาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลว
จึงนําความกราบบังคมทูล 

 มาตรา ๒๗๗  การแตงตั้งและการใหตุลาการใน 
ศาลปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน 
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 
 ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการ
บริหารราชการแผนดินอาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด ใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน  
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

 เพิ่มความเปนวรรคสุดทาย เพื่อใหศาลปกครองมีอิสระ
ในการกําหนดจํานวนตุลาการศาลปกครองอันจะเปนการรับรอง
ความเปนอิสระของศาลปกครอง 

 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ตุลาการในศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํานวนเทาใด  
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด 

 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ตุลาการในศาลปกครอง ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

   

   



 ๑๖๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๒๐  การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองให
ดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภา
แลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง
ตอไป 

 มาตรา ๒๗๘  การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครอง 
ใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภา
แลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง
ตอไป 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๒๑  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปน 
ตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองดวยกันเอง 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา
สองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๗๙  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 
 (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปน 
ตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจากตุลาการในศาล
ปกครองดวยกันเอง 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา
สองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๒๒  ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาล
ปกครองที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปน
ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด 

 มาตรา ๒๘๐  ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาล
ปกครองที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปน
ผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด 

 กําหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูเสนอ
แตงตั้ง ซึ่งจะสอดคลองกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญและศาล
ยุติธรรม 

   
   



 ๑๖๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองมา
จากการเสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง  
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 

   

สวนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

   

สวนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

   

 

   

 มาตรา ๒๒๓  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและ
คดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจาก
ตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๘๑  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจาก
ตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 เพื่อใหอํานาจของศาลทหารมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับภาระหนาที่ยิ่งขึ้น 

   

   

   

   

   

   



 ๑๖๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๑๑ 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
   

สวนที่ ๑ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   

สวนที่ ๔ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   

 

   

 มาตรา ๒๒๔  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น 
อีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภาจากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจาก 
ผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริต 
เปนที่ประจักษ 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๒๕   กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 (๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๒๐๑ (๑) (๔) (๕) และ (๖) 

 มาตรา ๑๓๗  กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 

 แกไขคุณสมบัติและลักษณะตองหามใหมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับของศาลรัฐธรรมนูญ 



 ๑๖๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๓ มาใชบังคับกับ
กรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา 
๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 (๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่น
ของพรรคการเมืองในระยะหาปกอนดํารงตําแหนง 
 (๗) ไมเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 
ศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

   

 มาตรา ๒๒๖  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนหาคน ซึ่งประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร 
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการทําหนาที่สรร
หาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒๕ ซึ่งสมควรเปนกรรมการการ
เลือกตั้ง จํานวนสามคน เสนอตอประธานวุฒิสภา  โดยตองเสนอ
พรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น  มติในการสรร
หาดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนง 

 มาตรา ๑๓๘  การสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนสิบคน ซึ่งประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 
ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ทําหนาที่
พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเปน
กรรมการการเลือกตั้ง จํานวนหาคน เสนอตอประธานวุฒิสภา 
โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 

 ยังคงหลักการเดิมแตปรับเปลี่ยนจากการสรรหา 
เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกมาเปนการ
สรรหาใหไดตามจํานวนที่จะพึงมีแลวเสนอใหวุฒิสภาใหความ
เห็นชอบเพื่อกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
โดยในการสรรหานั้นจะกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา
ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรโดยทําหนาที่สรรหาผูซึ่งไดรับ 
การเสนอชื่อเปน คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสามคน   
และที่ประชุมใหญศาลฎีกาสรรหาผูไดรับการเสนอชื่อเปน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสองคน เพื่อเสนอตอวุฒิสภา 

   



 ๑๖๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยู
นั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหา
กรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 
 (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๒๕ ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง
จํานวนสองคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอม
ความยินยอมของผูนั้น 
 (๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหกระทําภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารง
ตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุที่ทําใหไมอาจดําเนินการสรร
หาไดภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจสรรหาไดครบจํานวน
ภายในเวลาที่กําหนดตาม (๑) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณา
สรรหาแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดตาม (๑) 
 (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ
ใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  
ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  
 (๕) ในกรณีที่วุฒิสภามีมติไมเห็นชอบผูไดรับการสรร
หาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งหมดหรือบางสวน ใหประธาน
วุฒิสภาสงชื่อผูไดรับการสรรหาที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบ
ใหคณะกรรมการสรรหาตาม (๑) หรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ตาม (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากคณะกรรมการสรรหาหรือ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็นดวยกับมติของวุฒิสภา ใหนํา (๑)  

มติในการเสนอชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม 
ในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควร
เปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวนหาคน เสนอตอประธาน
วุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ชื่อนั้น 
 (๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ใหกระทําภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารง
ตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑)  
ไมอาจเสนอชื่อไดภายในเวลาที่กําหนด หรือไมอาจเสนอชื่อ 
ไดครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนด ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา
พิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ครบกําหนดตองเสนอชื่อตาม (๑) 
 (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ
เลือกผูไดรับการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งตองกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ใหหาคนแรกซึ่งไดรับคะแนน
สูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการการเลือก
ตั้งแตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบหาคน ใหนํา
รายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออก
เสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ 
ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบ 
หาคน เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ 

ใหความเห็นชอบ โดยในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมสามารถ
สรรหาได หรือไมมีคณะกรรมการสรรหา ใหที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาเปนผูเสนอรายชื่อตามจํานวนที่คณะกรรมการสรรหาจะตอง
เสนอแทน เพื่อแกไขปญหาการสรรหาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไมได และการแกไขใหวุฒิสภาเห็นชอบ มิใชเสนอ
จํานวนสองเทาเพื่อใหวุฒิสภาเลือก จะทําใหเกิดความโปรงใส  
ที่จะไมมีการกําหนดตัวบุคคลและวิ่งเตนเพื่อใหไดรับการ
คัดเลือกดังที่เคยเกิดปญหา 



 ๑๖๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
(๒) (๓) หรือ (๔)  มาใชบังคับ แลวแตกรณี ถาคณะกรรมการ
สรรหาหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา ไมเห็นดวยกับมติของ
วุฒิสภาและยืนยันดวยมติเอกฉันทของคณะกรรมการสรรหา
หรือดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของที่ประชุมใหญศาล
ฎีกา แลวแตกรณี ใหสงใหประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตาม 
(๖) ตอไป 
 (๖) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) 
ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 

ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับ
เลือกเกินหาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับ
เลือก 
 (๕) ใหผูไดรับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเอง
ใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลให
ประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภานําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป 

 

   

 มาตรา ๒๒๗   กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารง
ตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) 
(๗) และการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๒๒๕ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการ
เลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๐  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารง
ตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ 
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 แกไขเหตุแหงการพนจากตําแหนงของกรรมการ 
การเลือกตั้งตามวาระใหมีลักษณะเชนเดียวกับตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญโดยนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

   

   



 ๑๗๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๒๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้ง
คนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทํา
การอันตองหามตามมาตรา ๒๒๕ และใหประธานรัฐสภาสงคํา
รองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํา
รอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๐ มาใชบังคับกับการพน
จากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๔๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการ
เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๓๙ และ
ใหประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งผูนั้นพนจากตําแหนงหรือไม 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาล
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับกับการพน 
จากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งดวย โดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   
 มาตรา ๒๒๙  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจาก
ตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งคณะ ใหดําเนินการตามมาตรา 
๒๒๖ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการสรรหาและ
แตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๒๖ ใหแลวเสร็จ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว และใหผูไดรับความ
เห็นชอบอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 มาตรา ๑๔๓  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง 
พนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด ใหดําเนินการ 
ตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีการพนจาก
ตําแหนง 
 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหนํามาตรา ๑๓๘ มาใช
บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ใหเสนอชื่อผูสมควร 

 เพื่อใหสอดคลองกับระบบการสรรหาและการแตงตั้ง
กรรมการการเลือกตั้งตามรางรัฐธรรมนูญใหม 

   



 ๑๗๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 เปนกรรมการการเลือกตั้งตอประธานวุฒิสภา เปนจํานวนสอง

เทาของผูซึ่งพนจากตําแหนง และใหวุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้  
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีการพน
จากตําแหนง และใหผูไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระ 
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 

   

 มาตรา ๒๓๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุม
และดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียง
ประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 มาตรา ๑๔๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งเปน 
ผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียน
พรรคการเมือง 

ไมมีการแกไข 

   

   

   

   

   



 ๑๗๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๓๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลาย
อันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง 
รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดําเนินการ 
ใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้ง
มีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง   
 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๑๗๗ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ 
และคํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาส
ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
 (๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน
ใหแกพรรคการเมืองการสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช
จายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และ
การควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  
 (๔)  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน 

 มาตรา ๑๔๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแก 
การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
 (๒) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง 
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลาย 
อันจําเปนตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
 (๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัย 
ชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา 
๑๔๔ วรรคสอง 
 (๔) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติ
ใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวย
เลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออก
เสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 
 (๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ 
 (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือ 
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ  

 แกไขเพิ่มเติมอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
โดยใหมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการ
ดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนการ
เลือกตั้งใหมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหา
เสียงเลือกตั้ง นอกจากนั้น ไดกําหนดใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับขอหาม การปฏิบัติ
หนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะที่อยูในตําแหนง 
เพื่อใหปองกันการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตหรือ
การใชอิทธิพลที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผลใหการบริหาร
ราชการแผนดินไมเปนไปดวยความถูกตองและเที่ยงธรรม   
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอํานาจใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
กําหนดระเบียบในเรื่องตาง ๆ ที่จะสามารถครอบคลุมการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น 

   



 ๑๗๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง 
 (๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัย 
ชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตาม 
มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง 
 (๖) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติ
ใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวย
เลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออก
เสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 
 (๗) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ 
 (๘) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการ
ปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล  
คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
มอบหมาย 

พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการ
ปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล  
คณะบุคคล หรือผูแทน องคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
มอบหมาย 

 

   



 ๑๗๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๓๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมี
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรค
การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดย
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับ
เลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดไดกระทําการ 
ใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือ
ไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคล
หรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป โดยฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียง
ประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใด
เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 มาตรา ๑๔๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมี
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรค
การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไป 
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 (๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ผูใดไดกระทําการใดๆ โดยไม
สุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไม
สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา 
ลงไป ทั้งนี้ อันเปนการฝาฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น 
 (๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียง
ประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใด
เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
 เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 แกไขถอยคําเล็กนอย เพื่อใหสอดคลองกับระบบ 
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบใหมที่มาจากการสรรหา 



 ๑๗๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอน
การประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูเสียหายมี
สิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่ออุทธรณคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได 
 ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถา
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการเลือกตั้งใหมหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหเสนอ
ความเห็นตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย 
 ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให
ยื่นตอศาลอุทธรณเพื่อวินิจฉัย 

  เพิ่มขึ้นใหม โดยแกไขหลักการเดิมในการใชอํานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและ
การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง โดยจํากัดอํานาจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งใหใชไดเฉพาะกรณีที่กอนประกาศผลการเลือกตั้ง 
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยรวดเร็ว โดยหากเปนกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแลว 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพียงทําการสอบสวน
ขอเท็จจริงเพื่อสงสํานวนใหศาลฎีกาวินิจฉัยสั่งการตอไป สําหรับ
ในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
คณะกรรมการมีอํานาจเชนเดียวกัน แตการสงเรื่องตอศาล 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ใหสงตอศาลอุทธรณ เพื่อใหกระบวนการ
การเลือกตั้งเกิดความรวดเร็ว  สําหรับการแกไขหลักการนี้  
เพื่อใหการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมี
ผลกระทบตอบุคคลไดมีการตรวจสอบและกลั่นกรองความ
ถูกตองโดยศาลเสียกอน 

   

 มาตรา ๒๓๔  ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือประกาศใหมีการ
ออกเสียงประชามติ มีผลใชบังคับ หามมิใหจับคุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทําการสอบสวน เวนแต
ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือใน
กรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

 มาตรา ๑๔๘  ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหม ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบังคับ หามมิใหจับ 
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทําการ
สอบสวน เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

 แกไขเล็กนอยเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติ
เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งถูกจับในระหวางทําหนาที่ 

   



 ๑๗๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทํา
ความผิด หรือจบั หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น 
ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได  แตถา
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูถูกจับหรือคุมขัง ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่มีอยูเปนผูดําเนินการ 

 ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทํา
ความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น  
ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

 

   

 
๒. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

   

สวนที่ ๗ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

   

 

   
 มาตรา ๒๓๕  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีจํานวน
สามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบ
รูและมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ 
หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมี
ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 
 ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 มาตรา ๑๙๖  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
มีจํานวนไมเกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของ
ประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณในการบริหาร
ราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกัน
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือก
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 กําหนดใหมีประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เพื่อทําหนาที่เปนผูแทนของคณะผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ในการดําเนินการตาง ๆ อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่กรณี
จะตองมีมติของคณะผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาหรือกรณีใด
ที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะทํางานเปนอิสระ จะตอง
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



 ๑๗๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนง
หกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนง
หกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 

   

 มาตรา ๒๓๖  การสรรหาและการเลือกผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ และมาตรา 
๒๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหคณะกรรมการสรรหา
ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร  
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

  เพื่อใหการสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาเปนไปโดยอิสระและเปนกลาง โดยใชวิธีการเชนเดียวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

   

 มาตรา ๒๓๗   ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํา
รองเรียนในกรณี 
      (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

 มาตรา ๑๙๗  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตาม 
คํารองเรียนในกรณี 
       (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น 

 เพิ่มอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาให
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และ
องคกรในกระบวนการยุติธรรมไดดวยเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไขในกรณีที่มีบุคคลไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ
ขององคกรดังกลาว และเพิ่มอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามี
บทบาทครบถวนในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ใช
อํานาจรัฐ 



 ๑๗๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
      (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไม
วาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 
      (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่
หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม 
      (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗๑ 
 (๓) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรัฐสภา ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราช
กิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 
 การใชอํานาจหนาที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค)  
ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาดําเนินการเมื่อมีการรองเรียน
จากผูเสียหาย  เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหาย
ของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม
มีการรองเรียนได 

       (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไม
วาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 
       (ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๒) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรัฐสภา 

 

   

   



 ๑๗๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๓๘  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจ
เสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได เมื่อเห็นวามี
กรณีดังนี้ 
 (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม 
ชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใด 
ตามมาตรา ๒๓๗ (๑) (ก) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรอืกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอ
ศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 มาตรา ๑๙๘  ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใด
ของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาล 
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง 
แลวแตกรณี 
 ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอตาม
วรรคหนึ่งโดยไมชักชา 

 ปรับปรุงถอยคําเพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

   

 
๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   

 

   

 มาตรา ๒๓๙  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

 มาตรา ๒๙๗  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตไวใน
รัฐธรรมนูญโดยตรง สวนการสรรหาใชแนวทางเดียวกับศาล
รัฐธรรมนูญ 



 ๑๘๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษและมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑ โดยเคยเปนรัฐมนตรี 
กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเคยรับ
ราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาขาราชการพลเรือนระดับเกา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย ผูแทนองคกรเอกชน หรือประกอบวิชาชีพที่มี
องคกรวิชาชีพตามกฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวาสิบป ซึ่ง
องคกรเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนั้นใหการรับรองและเสนอชื่อ
เขาสูกระบวนการสรรหา 
 การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ 
วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการ 
สรรหาใหเปนไปตามมาตรา ๒๓๖ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕๖ การสรรหาและการ
เลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ โดยใหมี คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวนสิบหาคน 
ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
การเมืองที่สมาชิกในสังกัดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองให
เหลือหนึ่งคน และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปน
นิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหกคน เปนกรรมการ 
 ในกรณีที่มีเหตุทําใหตองมีการสรรหากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แตมีกรรมการ 
สรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ไมครบองคประกอบตามวรรคสาม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

 



 ๑๘๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรม 

ราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

   

 มาตรา ๒๔๐  กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง 
วาระเดียว 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแทนตําแหนง
ที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙๘  กรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง 
วาระเดียว 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 การพนจากตําแหนง การสรรหาและการเลือก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแทน
ตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ 
มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๔๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสอง
หมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาด
ความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือม ี

 มาตรา ๒๙๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทํา
การขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารง 

 เพิ่มสิทธิประชาชนในการเขาชื่อเพื่อตรวจสอบ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   



 ๑๘๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
พฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารง
ตําแหนงอยางรายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง
ได 
 มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา 

ตําแหนงอยางรายแรง และขอใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง
ได 
 มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา 

 

    

 มาตรา ๒๔๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหา
วาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอๆ ให
ชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับ
คํารองแลวใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิไดจนกวาจะมี 

 มาตรา ๓๐๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหา
วาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ  
ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภา
ไดรับคํารองแลวใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิไดจนกวาจะมี 

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๘๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

 

    

 มาตรา ๒๔๓  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทํา
ความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภา
ตามมาตรา ๒๖๓  
 (๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทํา
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๖๖ 
 (๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแต
ผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐในระดับต่ํากวาที่รวม
กระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวย เพื่อดําเนินการตอไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๓๐๑  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้ง 
ทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕ 
 (๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้ง 
ทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ 
 (๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรอืกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 
 (๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสาร
ประกอบที่ไดยื่นไว 
 (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่
พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป 

 กําหนดใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจเฉพาะที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐในระดับสูง ซึ่งการกระทําผิดมีผลตอประเทศชาติ
อยางมาก เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกระทําไดรวดเร็วและสามารถ
ลงโทษผูกระทําความผิดไดทันตอเหตุการณ สวนเจาหนาที่อื่น
ใหเปนไปตามกระบวนการตรวจสอบโดยปกติของรัฐ 



 ๑๘๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๒๕๐ และมาตรา ๒๕๕ ตามบัญชีและเอกสาร
ประกอบที่ไดยื่นไว 
 (๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่
พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป 
 (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ มาใชบังคับกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติและกรรมการการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕  
มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย โดยอนุโลม 

 

   

 มาตรา ๒๔๔   คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ และมีหนาที่กํากับ
ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 มาตรา ๓๐๒  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีหนวยธุรการของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดหลักการใหม 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติจะตองกํากับการปฏิบัติตามคุณธรรมและ 
จริยธรรมดวย 

   



 ๑๘๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
วุฒิสภา 

 การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
วุฒิสภา 

 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   

หมวด ๑๑ 
การตรวจเงินแผนดิน 
   

 

   

 มาตรา ๒๔๕  การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งจากผูมีความชํานาญและประสบการณดานการ 
ตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน 
การคลัง และดานอื่น 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจ
เงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาอยูในการกํากับของประธาน 

 มาตรา ๓๑๒  การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทําโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินที่
เปนอิสระและเปนกลาง 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความชํานาญและ
ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และดานอื่น 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการ 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการ 

 ลดจํานวนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยเหตุผล
เดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหผูวาการตรวจเงิน
แผนดินปฏิบัติงานในกํากับของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
เพื่อใหชัดเจนในบทบาทหนาที่ และใหศาลปกครองมีอํานาจ
วินิจฉัยคําสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินได 

   



 ๑๘๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ 
วรรคสามและวรรคสี ่มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรร
หาใหเปนไปตามมาตรา ๒๓๖ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนด
หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผนดิน  โดยมีอํานาจวินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
วินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ  และใหคดีที่
พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินใน
เรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง 
 ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
การใชจายเงินภาครัฐ โดยเปนอิสระและเปนกลาง และอยูในการ
กํากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความชํานาญและ
ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง หรือดานอื่น 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ 
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก 
และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวา
การตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมและมีความซื่อสัตยสุจริต และเพื่อใหไดหลักประกัน 

 



 ๑๘๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวา
การตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ให
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
เงินแผนดิน 
 การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเพื่อใหได
หลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคล
ดังกลาว 

ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว  

   

สวนที่ ๒ 
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

   
๑. องคกรอัยการ 

   

  

   

 มาตรา ๒๔๖  พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณา
สั่งคดีและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย 

  เพิ่มใหมเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่ของอัยการเปนอิสระ มิใชเปนสวนราชการของฝายบริหาร 
ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ของอัยการที่ตองให 

   
   



 ๑๘๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนง
ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ และไดรับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งอัยการสูงสุด 
 องคกรอัยการมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมี
อัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 พนักงานอัยการตองหามมิใหดํารงตําแหนงหรือกระทํา
กิจการใด ๆ เชนเดียวกับที่กําหนดไวในเรื่องวินัยหรือลักษณะ
ตองหามของผูพิพากษาหรือตุลาการ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๔ วรรคแปดและวรรคเกา 
และมาตรา ๑๙๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ความยุติธรรมอยางเปนกลางและตองดําเนินคดีกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยซึ่ง
จะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
อัยการใหมีความอิสระและเปนกลางตามรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกับผูพิพากษาและตุลาการตอไป 

   

 
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   

สวนที่ ๘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   

 

   

 มาตรา ๒๔๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหก
คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ  ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึง 

 มาตรา ๑๙๙  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 
สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึง 

 ลดจํานวนกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อใหมีจํานวน
จํากัดซึ่งจะทําใหสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม 
อยางแทจริงเปนผูปฏิบัติหนาที่ไดตรงกับเจตนารมณและทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  โดยใชระบบการสรรหา
เชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ 

   



 ๑๘๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
การมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน
ดวย 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การถอดถอน และการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ วรรคสาม มาตรา ๒๐๒ 
มาตรา ๒๐๓ และมาตรา ๒๐๕ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๓๖ 

การมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิ 
มนุษยชนดวย 
 ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 
 คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก  
การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ 
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 

   

 มาตรา ๒๔๘  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลย
การกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตาม 
พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือ 
หนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ 

 มาตรา ๒๐๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลย
การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนไป 
ตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคล 
หรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว 

 เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เพื่อใหสามารถยื่นคําฟองตอศาลไดโดยตรงในกรณีที่มีผูรองวามี
กฎหมายที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและขัดตอรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง 
มีการกระทําที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและเปนการขัดกฎหมาย  
เพื่อเปนชองทางในการคุมครองประชาชนเพิ่มขึ้นไดอีกทางหนึ่ง 
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสามารถดําเนินคดีในศาลแทน 
ประชาชนผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 



 ๑๙๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอ
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 
 (๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 (๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาล
ปกครอง ในกรณีที่ เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ 
คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิ
มนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย 
 (๔) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 
 (๕) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร
ความรูดานสิทธิมนุษยชน 
 (๖) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวาง
หนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิ
มนุษยชน 
 (๗) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 
 (๘) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่
เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 
 (๒) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 (๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรู
ดานสิทธิมนุษยชน 
 (๔) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวาง
หนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิ
มนุษยชน 
 (๕) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 
 (๖) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและ
ประชาชนประกอบดวย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   



 ๑๙๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและ
ประชาชนประกอบดวย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  

   
๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   
  

   

 มาตรา ๒๔๙  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 
 องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงาน
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๘๙  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวด
นี้ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี
หนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 
 องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงาน
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 เพิ่มอํานาจสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในการใหความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่อง
เศรษฐกิจและสังคมไดดวย เพื่อใหการเสนอกฎหมายของ 
คณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวไดมีการรับฟงความคิดเห็น 
อยางรอบคอบยิ่งขึ้น 

   

   



 ๑๙๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๑๒ 

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   

สวนที่ ๑ 
การตรวจสอบทรัพยสิน 

   

หมวด ๑๐ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

   
สวนที่ ๑ 

การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
   

 

   
 มาตรา ๒๕๐  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ 
มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือ
พนจากตําแหนง 
 (๑) นายกรัฐมนตรี 
 (๒) รัฐมนตรี 
 (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕) ขาราชการการเมืองอื่น 
 (๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบ 
ซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและ
หนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา   

 มาตรา ๒๙๑  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ 
มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน 
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับ
ตําแหนงหรือพนจากตําแหนง 
 (๑) นายกรัฐมนตรี 
 (๒) รัฐมนตรี 
 (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๔) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕) ขาราชการการเมืองอื่น 
 (๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบ 
ซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและ
หนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยื่นจะตองลงลายมือ 

 เพิ่มวรรคสามเพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินที่มอบหมายใหอยูในความครอบ 
ครองของบุคคลอื่น เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงโดยโอนทรัพยสิน
ไปไวที่บุคคลอื่น เพื่อไมตองแสดงในรายการทรัพยสิน ซึ่งหาก
ตรวจสอบพบในภายหลังจะถือวาเปนการปกปดหรือไมแจง
รายการทรัพยสินใหครบถวน 

   



 ๑๙๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตาม
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมดวย 

ชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐาน 
ที่ยื่นไวทุกหนาดวย 

 

   
 มาตรา ๒๕๑  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๒๕๐ ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยู
จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองยื่นภายในกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน
สามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง 
 (๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายใน
สามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง 
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๐ ซึ่งไดยื่นบัญชี
ไวแลว ตายในระหวางดํารงตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจาก
พนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้น
ตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูดํารงตําแหนงตาย 
 ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ใหมี
หนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่ง 

 มาตรา ๒๙๒  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตามมาตรา ๒๙๑ ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยู
จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองยื่นภายในกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน
สามสิบวันนับแตวันเขารับตําแหนง 
 (๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหยื่นภายใน
สามสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง 
 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งไดยื่นบัญชีไว
แลว ตายในระหวางดํารงตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพน
จากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้น
ตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูดํารงตําแหนงตาย 
 ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรอืผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองยื่นบัญชีตาม (๒) แลว ใหมี
หนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่ง 

ไมมีการแกไข 

   



 ๑๙๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวเปน
เวลาหนึ่งปดวย 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวมาแลว 
เปนเวลาหนึ่งปดวย 

 

   

 มาตรา ๒๕๒  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาใหเปดเผยให
สาธารณชนทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่น
จะเปดเผยไดตอเมื่อการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการ
พิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอ
จากศาลหรือผูมีสวนไดเสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว  
 
 

 มาตรา ๒๙๓  เมื่อไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบแลว ใหประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมอบหมาย ลงลายมือชื่อกํากับ
ไวในบัญชีทุกหนา 
 บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปดเผยใหสาธารณชนทราบโดยเร็ว 
แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชี
ดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นหามมิใหเปดเผยแกผูใด 
เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาล
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 

 ตัดความในวรรคหนึ่ง เพราะเปนเรื่องวิธีการปฏิบัติ 
ที่ไมตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเพิ่มการเปดเผยบัญชี
ทรัพยสินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อใหมีการ
ตรวจสอบได 

   

   

   



 ๑๙๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๕๓  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุ 
ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย  
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใด 
มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให
ทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไปและ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๓ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙๔  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุ 
ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใด 
มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาล 
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสิน
ที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   

 มาตรา ๒๕๔  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจ
ไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นตาม 

 มาตรา ๒๙๕  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจ
ไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี ้หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นตาม 

 คงหลักการเดิม แตแกไขใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยแทน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะจะตองมีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด ซึ่งตองมีการพิสูจนเจตนาตามหลักคดีอาญา 

   

   



 ๑๙๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
มาตรา ๒๕๑ หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว 
แลวแตกรณี  
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตอไป 
และเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วินิจฉัยชี้ขาดแลว ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๐ มาใชบังคับโดย
อนุโลม และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย 

มาตรา ๒๙๒ หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว 
แลวแตกรณี และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใด ๆ เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดตอไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแลว 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

   

 มาตรา ๒๕๕  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ 
มาตรา ๒๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง ใหใช
บังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบที่มีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถาเปน
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด 
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๒๙๖  บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ 
มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙๕  
วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับเจาหนาที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัติ 
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตดวยโดยอนุโลม 

 เพิ่มวรรคสองเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้นในการเปดเผยขอมูล
ของบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน 
 

   

   



 ๑๙๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๒ 

การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
   

  

   

 มาตรา ๒๕๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตอง 
 (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น   
 (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับ
สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสญัญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจาก 
ที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับ
บุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
 (๔) ไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเขาเปน
คูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว  

 มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง 
 (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 
นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี 
 (๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ
ดังกลาว 
 (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจาก 
ที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรม
วงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับ
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหนง 

 เพิ่มการควบคุมการดําเนินการที่เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน โดยหามการเปนหุนสวนในกิจการสื่อสารมวลชน 
เพื่อมิใหมีการครอบงําการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบ
โดยอิสระ  นอกจากนั้น การหามมิใหมีการกระทําที่แทรกแซง
หรือไดรับประโยชนจากรัฐยังหามเพิ่มขึ้น โดยใหรวมถึงคูสมรส 
บุตร และบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใหดําเนินการดวย  เพื่อใหมีการใชอํานาจหนาที่ 
โดยโปรงใสและสุจริต หรือไมอาจแสวงหาประโยชนจาก 
การปฏิบัติหนาที่ได 

   



 ๑๙๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน  
 ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับ 
คูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตร 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น  
ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับ 
มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย   

กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการ
แผนดิน ในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช
รัฐมนตรี 

 

   

 มาตรา ๒๕๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่
ประจําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  

 มาตรา ๑๑๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปกาว
กายหรือแทรกแซงการบรรจ ุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง 
และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 
ใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง 

 กําหนดเพิ่มเติมเปนขอหามมิใหผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใชตําแหนงหนาที่กระทําการเพื่อประโยชนของตนเอง
หรือพรรคการเมือง ทั้งกรณีการแทรกแซงการปฏิบัติราชการ 
หรือการบริหารงานบุคคลตามปกติของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเปน
การปองกันมิใหมีการใชอํานาจหนาที่ไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ โดยใชเจาหนาที่ของรัฐเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการ 

   



 ๑๙๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนเปนสวนใหญ 
หรือราชการสวนทองถิ่น 
 (๒) การบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และ
เงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและ
มิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนเปนสวนใหญ 
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 
 (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน
เปนสวนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง 

  

   

 มาตรา ๒๕๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๖ มาใช
บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  เวนแตเปนการดํารง
ตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะ
ดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนิน
ธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปน
ลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

   แกไขใหสอดคลองกับมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ 
 

   

 มาตรา ๒๕๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทํา
การใดที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๗  มิได  เวนแตเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลง
ตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 มาตรา ๒๐๘  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือ 
กระทําการใดตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได เวนแตตําแหนง
ที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใด
ในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหา 

 แกไขใหสอดคลองกับมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ 



 ๒๐๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

ก็มิไดดวย 
 

   

 มาตรา ๒๖๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่ง
ความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป 
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป 
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่ง
จัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 หามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการ
ใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับ
หุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว 
 บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย 
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ วรรคสามมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๒๐๙  รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือ 
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ทั้งนี้  
ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงค 
จะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหรัฐมนตรีผูนั้น 
แจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และ 
ใหรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว 
ใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะ 
เปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการ
ของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว 

 เพิ่มการควบคุมการถือหุนของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี ใหรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
เพื่อใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ โดยไมมีการกระทํา 
ที่มีสวนไดสวนเสียเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ทั้งทางตรงและ
ทางออม 
 

   

   



 ๒๐๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
สวนที่ ๓ 

การถอดถอนจากตําแหนง 
   

สวนที่ ๓ 
การถอดถอนจากตําแหนง 

   

 

   

 มาตรา ๒๖๑  ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ
อัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริต
ตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจ
หนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภา
มีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 (๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือ 
ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๓๐๓  ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ
อัยการสูงสุด ผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริต
ตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจ 
ใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 
 (๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ  
หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทัง้นี้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ไมมีการแกไข 

   
   
   



 ๒๐๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๖๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา ๒๖๑ ออกจากตําแหนงได คํารองขอดังกลาวตองระบุ
พฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิด
เปนขอ ๆ ใหชัดเจน 
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอด
ถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 
 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่น
คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๖๑ ออก
จากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๖๐ 
 

 มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 
ไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนงได  คํารองขอดังกลาวตอง 
ระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทํา
ความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให 
ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชน 
จะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 หลักการคงเดิม แตปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนขึ้นและ
สอดคลองกับการลดจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อถอดถอน 

   

 มาตรา ๒๖๓  เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๒๖๒ 
แลว ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
 

 มาตรา ๓๐๕  เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๓๐๔ 
แลว ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนโดยเร็ว 
 เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดย 
ในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอ
ขอใดมีมูลหรือไมเพียงใด พรอมทั้งระบุเหตุแหงการนั้น 

ไมมีการแกไข 



 ๒๐๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดย
ในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารอง
ขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อได
อยางไร พรอมทั้งระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใดเปนเรื่อง
สําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหประธานวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งเพื่อใหพิจารณาไปกอนก็ได 
 ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู วาขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวัน
ดังกลาว ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิได
จนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยู
พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตาม
มาตรา ๒๖๔ และอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา
ขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป 
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และ
ความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใด 
เปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหวุฒิสภา
พิจารณาไปกอนก็ได 
 ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวันดังกลาว ผูดํารง
ตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภา
จะมีมติ และใหประธานกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๐๖ 
และอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา
ขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป 
 ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และ
ความเห็นที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได 
ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบ ุ
ขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้  
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติและ
อัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทน 

 

   



 ๒๐๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
แหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได  
ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุ 
ขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้  
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติและ
อัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากแตละ
ฝายจํานวนเทากัน เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให
สมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุด เพื่อฟองคดีตอไป ในกรณีที่
คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟอง
คดีได ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความ 
ใหฟองคดีแทนก็ได 

จากแตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพื่อดําเนินการรวบรวม 
พยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดี
ตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการ
ดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้ง
ทนายความใหฟองคดีแทนก็ได 

 

   

 มาตรา ๒๖๔  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๒๖๓ 
แลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
กรณีดังกลาวโดยเร็ว 
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธาน
วุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุม
สมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

 มาตรา ๓๐๖  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แลว 
ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณี
ดังกลาวโดยเร็ว 
 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติสงรายงานใหนอกสมัยประชุม ใหประธาน
วุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุม
สมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

ไมมีการแกไข 

   



 ๒๐๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๖๕  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอน
ผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
 ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอด
ถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการ
รองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได 
แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 มาตรา ๓๐๗  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอน 
ผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
หาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
 ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอด
ถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 
 มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการ
รองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได 
แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ไมมีการแกไข 

   

สวนที่ ๔ 
การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

   

สวนที่ ๔ 
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

   

 

   

 มาตรา ๒๖๖  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการ
การเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 

 มาตรา ๓๐๘  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการ
การเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่นใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 

 แกไขความในวรรคสองเพื่อใหใชบังคับถึงบุคคลอื่น 
ที่มีสวนรวมกระทําความผิดเพิ่มขึ้นดวย เพื่อเปนการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดใหไดผลดียิ่งขึ้น 



 ๒๐๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้ง
ผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
บุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ 
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย 

 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนดวย 

 

   

 มาตรา ๒๖๗  ผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา 
๒๖๖ มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา ๒๔๓ (๒) ได
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และ
วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐๙  ผูเสียหายจากการกระทําตาม 
มาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตาม 
มาตรา ๓๐๑ (๒) ไดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่  
และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   
 มาตรา ๒๖๘  ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวนของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
หลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ มาใชบังคับกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๑๐  ในการพิจารณาคด ีใหศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวน 
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองดวยโดยอนุโลม 

ไมมีการแกไข 

   

   



 ๒๐๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๖ มิใหนํามาใชบังคับ
กับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

 บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗  
มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

   

 มาตรา ๒๖๙  การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดย
ผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัย
คดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการ
ลงมติ 
 คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด เวนแตกรณี
ตามวรรคสาม 
 ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทํา
ใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญอาจยื่นอุทธรณตอที่
ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
 หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกากําหนด 

 มาตรา ๓๑๑  การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดย
ผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัย
คดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการ
ลงมติความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย 
 (๑) ชื่อผูถูกกลาวหา 
 (๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา 
 (๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการ
พิจารณา 
 (๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมาย 
 (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
 (๖) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี 
 คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด 

 เพิ่มหลักการในวรรคสามโดยใหมีสิทธิอุทธรณตอ 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาได ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหมทําให
ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสิทธิแกผูตองคําพิพากษา 
ขอทบทวนคําพิพากษาใหมไดตามเหตุที่กําหนด  สวน
รายละเอียดของคําวินิจฉัยวาจะมีขอความอยางไร เปนเรื่อง 
ในวิธีปฏิบัติของศาล ซึ่งไมจําเปนตองบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
และบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

   

   

   



 ๒๐๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
หมวด ๑๓ 

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
   

  

   

 มาตรา ๒๗๐  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไก
และระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา 
 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภารายงานตอรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี  และ
หากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ 
โดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๖๑  
 การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด 
เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการ
โยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ 

  กําหนดขึ้นเพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหรือหามมิใหปฏิบัติ ในอันที่จะทําให
การบริหารราชการแผนดินและการดําเนินการทางการเมือง 
ไมเปนไปโดยสุจริตและเปนธรรมแกองคกรของรัฐ เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภทขึ้น รวมทั้งกลไกและระบบการดําเนินการที่จะ
บังคับการและบทลงโทษ ที่จะใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมดังกลาว 
 กําหนดกลไกของการบังคับใชและการลงโทษผูซึ่ง 
ไมปฏิบัติการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น ใหถือวาเปน 
การกระทําผิดทางวินัย ในการที่จะสั่งลงโทษตามบทลงโทษ 
ของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทนั้น สําหรับในกรณีของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กําหนดใหเปนอํานาจของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะทําหนาที่รายงานตอรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่น แลวแตกรณี  โดยหากการกระทํา
นั้นเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการ 

   



 ๒๐๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
บุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

 ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ 
โดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนง 
 นอกจากนั้น เพื่อใหการไดมาซึ่งบุคคลเขาสูตําแหนง 
ที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ ใหไดมาซึ่งบุคคลที่มี
คุณธรรมและมีจริยธรรม ใหตองดําเนินการใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว
ดวย 
 ในการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของ
บทบัญญัติในเรื่องจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐนี้ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาในการที่จะเสนอแนะหรือใหคําแนะนําใน
การจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และรณรงคสงเสริม
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึก 
ในดานจริยธรรม รวมทั้งรายงานการฝาฝนประมวลจริยธรรม
เพื่อใหมีการบังคับการอยางมีประสิทธิภาพดวย 

   

 มาตรา ๒๗๑  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
หมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาที่
เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๐  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดาน
จริยธรรม  รวมทั้งรายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวล 

  

   



 ๒๑๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
จริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรม 
 ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการ
ดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะไตสวนและเปดเผยผลการไต
สวนตอสาธารณะก็ได 

  

   

หมวด ๑๔ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

   

หมวด ๙ 
การปกครองสวนทองถิ่น 

   

 

   

 มาตรา ๒๗๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 
   ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมี
สิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 

 มาตรา ๒๘๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 
 มาตรา ๒๘๓  ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครอง
ตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทํา
เทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของ
ประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหง 

 หลักการคงเดิมแตขยายความใหชัดเจนขึ้น เพื่อใหเห็น
แนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเปน
หนวยงานจัดทําบริการสาธารณะและการแกไขปญหาในพื้นที่ 
โดยรัฐมีหนาที่สงเสริมการดําเนินการใหมีความอิสระเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
 

   



 ๒๑๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได 
 

   

 มาตรา ๒๗๓  การกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ และสอดคลอง
กับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองเปนไปเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหง
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได 
 ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีมาตรฐานกลาง
ในการดําเนินงานเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติได
เอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และตองสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการ รวมทั้งจัดใหมี
กลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 

  กําหนดหลักการใหมในการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นวาตองกําหนดเปนมาตรฐานกลางเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง มิใชการกํากับ
ในแตละกิจกรรม  ทั้งนี้ มาตรฐานกลางนั้นสามารถนําไปใช 
ในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความแตกตางกันได 
และใหประชาชนเปนผูตรวจสอบการดําเนินงาน 
 

   

 มาตรา ๒๗๔  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย
ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ 

 มาตรา ๒๘๔  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย
ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง  
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ 
มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

 ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นใหมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดและ
ประเทศ แตตองมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีความเขมแข็งทั้งการบริหารและการคลัง และรวมกันปฏิบัติงาน 

   



 ๒๑๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนา
ของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย 
 การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ 
 ใหมีการสงเสริมและชวยเหลือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหสามารถ
จัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่  และ
ดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันจัดตั้งองคการ
บริการสาธารณะ เพื่อใหเกิดความคุมคาและเปนประโยชนใน
การบริการประชาชนอยางทั่วถึง 
 ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่การบริการสาธารณะ การ
จัดสรรภาษีอากร ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง รวมทั้งการ
กําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล  ซึ่งตองคํานึงถึงความ
แตกตางกันตามขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละรูปแบบ  โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทน
หนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึง 
การกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ 
 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่น
อยางตอเนื่อง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 (๑) การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 
 (๒) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ 
 (๓) การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่
ตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวน
เทากัน 
 ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่และการ
จัดสรรภาษีและอากรตาม  (๑) และ (๒) ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใดแลว คณะกรรมการตาม (๓) จะตองนําเรื่อง 

ได สําหรับกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
นั้น เนื่องจากในปจจุบันมีกฎหมายนี้อยูแลว จึงกําหนดเปน
หลักการที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจไวใหมีการดําเนินการ
ตอไป เพื่อใหทองถิ่นมีความเขมแข็ง และเพิ่มการตรวจสอบ 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   



 ๒๑๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย 

ดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป 
นับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรร
ภาษีและอากร แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
การกําหนดอํานาจและหนาที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได
กระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น
ใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ 
 การดําเนินการตามวรรคสี ่เมื่อไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลว ใหมีผลใชบังคับได 

 

   

 มาตรา ๒๗๕  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภา
ทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 
 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาทองถิ่น 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ 

 มาตรา ๒๘๕  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี 
สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง 
 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาทองถิ่น 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
 คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปน
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ 

 หลักการคงเดิมแตเพิ่มใหมีการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมีโครงสรางการบริหารที่แตกตาง
ไปจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบปกติได 

   



 ๒๑๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับ
การดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติมิได 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะ
ผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิก
สภาทองถิ่นพนจากตําแหนงทั้งคณะตามมาตรา ๒๗๖ และตอง
มีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการ
ชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก 
มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ อาจจัดโครงสรางการบริหารรูปแบบอื่นที่แตกตาง
จากบทบัญญัตินี้ได 

ลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่น มิได 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิก
สภาทองถิ่นพนจากตําแหนงทั้งคณะตามมาตรา ๒๘๖ และ 
ตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปน
การชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรค
หก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

   

 มาตรา ๒๗๖  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ การ
เขาชื่อและการลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๘๖  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 หลักการคงเดิมแตไมกําหนดจํานวนผูเขาชื่อไวใน
รัฐธรรมนูญ โดยใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อใหสามารถปรับ 
ใหแตกตางกันไดตามขนาดและจํานวนประชาชนในแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 ๒๑๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
  การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งตองมีผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งหมด 

 

   

 มาตรา ๒๗๗  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภา
ทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได 
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๒๘๗  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาชื่อ 
รองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออก
ขอบัญญัติทองถิ่นได 
 คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางขอบัญญัติ
ทองถิ่นเสนอมาดวย 
 หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ  
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หลักการเชนเดียวกับรางมาตรา ๒๗๖ 

   

 มาตรา ๒๗๘  ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวม
ในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมี
สวนรวมดังกลาวไดดวย 
 ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใน
สาระสําคัญ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํา
นั้น และตองใหประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติเพื่อ  

   เพิ่มขึ้นใหมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใกลชิดยิ่งขึ้น และ
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชน
อยางแทจริง โดยประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบริหาร การ
แสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ และการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ไดเพิ่มหลักการในเรื่อง
การงบประมาณของทองถิ่นโดยใหนําหลักการเชนเดียวกับการ
พิจารณางบประมาณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา  

   



 ๒๑๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ตัดสินใจในกิจการที่มีความสําคัญดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการ
ดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
 ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๔ วรรคหกมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีหามการแปรญัตติที่จะทําใหตนมีสวนในการใช
งบประมาณมาใชดวย เพื่อมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นนํา
งบประมาณไปใชเพื่อผลในการหาเสียงของตนเองดวย 

   

 มาตรา ๒๗๙  การแตงตั้งและการใหขาราชการและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตอง
เปนไปตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่นโดยอาจไดรับการ
พัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกันได และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน
ทองถิ่น เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

 มาตรา ๒๘๘  การแตงตั้งและการใหพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตอง
เปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่น
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน 
สวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
จะตองประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน 
 การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 หลักการเดิมแตแกไขพนักงานสวนทองถิ่นเปน
ขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อใหเขาใจชัดเจนวาการปฏิบัติหนาที่
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการปฏิบัติราชการอยางหนึ่ง 
และใหมีการแลกเปลี่ยนขาราชการสวนทองถิ่นในระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได เพื่อเปนการพัฒนา
ขาราชการ รวมทั้งใหมีหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ 
โดยไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารโดยมิชอบจึงใหมีระบบ 
พิทักษคุณธรรมเพื่อดูแลขาราชการดวย 



 ๒๑๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง
จะตองประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น
และผูทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษขาราชการและลูกจางขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  

   

 มาตรา ๒๘๐  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
หนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ   
 การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นดวย 

 มาตรา ๒๘๙  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
หนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  
หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา ๔๓ และมาตรา 
๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นดวย 

 หลักการคงเดิมแตมีการแกไขถอยคําใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของ 
 

   
   
   



 ๒๑๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๘๑  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่  
 (๒) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณี 
ที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
 (๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ
หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

 มาตรา ๒๙๐  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 
 (๒) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณี 
ที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
ของตน 
 (๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ
หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

ไมมีการแกไข 
 

   
หมวด ๑๕ 

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
   

หมวด ๑๒ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   

 

   
 มาตรา ๒๘๒  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให
กระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ 

 มาตรา ๓๑๓  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี 
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง 

 หลักการคงเดิม แตไดเพิ่มใหประชาชนสามารถเขาชื่อ
เสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญไดดวย เพื่อใหประชาชนมีสิทธิในการ
มีสวนรวมในทางการเมืองไดโดยตรง ตามความตองการของ
ประชาชน 

   



 ๒๑๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ 
ทั้งสองสภา หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งแสนคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอ
มิได 
 (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไว
สิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ตอไป 
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย 
ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนน 

ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน 
ราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ 
หรือรวมเสนอญัตติดังกลาวไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได 
 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได 
 (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไว
สิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ตอไป 
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย 
ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนน 

 

   



 ๒๒๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
 (๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนําราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
 (๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนําราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

   

บทเฉพาะกาล 
   

  

   

 มาตรา ๒๘๓  ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะองคมนตรีตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

  กําหนดเพื่อรองรับองคมนตรีใหดํารงตําแหนงตอเนื่อง 

   

 มาตรา ๒๘๔  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปน
ครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๖ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๔  มาตรา ๑๐๖ มาตรา 
๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๔ และ  

  กําหนดเพื่อรองรับสภานิติบัญญัติแหงชาติใหปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งเสร็จและมีการประชุม 
รัฐสภาครั้งแรก เพื่อใหมีองคกรนิติบัญญัติปฏิบัติหนาที่ 
โดยตอเนื่อง 

   



 ๒๒๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
มาตรา ๑๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ  แตการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

  

   

 มาตรา ๒๘๕  ใหสภารางรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงอยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปและสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ 
 ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ยังคงมีผลใชบังคับตอไป 

  กําหนดเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ของสภาราง 
รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหคงอยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนเสร็จสิ้น และยังคงใหนําบทบัญญัติ 
ที่หามคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
มาใชบังคับตอไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

   
 มาตรา ๒๘๖  ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอสภา 

  กําหนดเพื่อรองรับการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหเสร็จสิ้นตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ 

   



 ๒๒๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

  

   

 มาตรา ๒๘๗  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๖ มีผลใชบังคับ  
 ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมิไดใหความเห็นชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๒๘๖ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนดระเบียบที่จําเปนขึ้นใชบังคับแทนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม และใหดําเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก 
ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา
สามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

  กําหนดระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และการสรรหาวุฒิสภาครั้งแรกตามรางรัฐธรรมนูญนี้ 
 กําหนดระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
สําหรับผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
กําหนดใหในการเลือกตั้งครั้งแรกตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
เปนระยะเวลาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เพื่อใหผูประสงค 
จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดทัน 
เวลากอนการเลือกตั้ง 
 กําหนดขอหามสําหรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาครั้ง
แรกวา มิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งครั้ง
แรกและครบวาระไปแลวไดรับการสรรหาอีก เพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ที่หามมิใหสมาชิกวุฒิสภาดํารงตําแหนงติดตอกันโดย
ตองเวนไปหนึ่งวาระ ซึ่งตรงกับหลักการตามรัฐธรรมนูญนี้ และ
ผูเคยดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภาไดทราบเงื่อนไขนี้ ตาม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยูแลว  
แตสําหรับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุด 

   

   



 ๒๒๓

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ในวาระเริ่มแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา 
ซึ่งจะมีการสรรหาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  และมิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ วรรคสอง มาใชบังคับกับผูเคยเปน
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุดตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 นั้นยังมิไดมีการเขาปฏิบัติหนาที่และมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปกอน จึงยกเวน 
ใหสามารถไดรับการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ได โดยถือวา 
ยังมิไดปฏิบัติหนาที่ตามวาระการดํารงตําแหนงเดิม 

   

 มาตรา ๒๘๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหพนจากตําแหนง 
ทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ 
เขารับหนาที่ 
 มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง มาตรา 
๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๑๗๘ (๔) (๗) และ (๘)  
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ตามวรรคหนึ่ง 

  กําหนดเพื่อรองรับใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ตอไป 
จนกวามีคณะรัฐมนตรีใหม เพื่อใหมีการใชอํานาจบริหารอยาง
ตอเนื่อง 

   
 มาตรา ๒๘๙  ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง 

  กําหนดเพื่อรองรับผูปฏิบัติหนาที่ในองคกร
รัฐธรรมนูญใหปฏิบัติงานตอเนื่องจนครบวาระ เพื่อใหมี
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญอยางตอเนื่องและวางรากฐานของกฎหมายและ 

   



 ๒๒๔

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๑) กรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 (๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
 (๔) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 (๕) สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับ
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ไปกอน จนกวาจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญนี้ขึน้ใชบังคับ  เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยง 
กับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้แทน 
 ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน
ประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญนี้อยางแทจริง 
 โดยที่ในขณะนี้ไมมีประธานผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา จึงใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่มีอยูเลือก
กันเองเปนประธาน เพื่อทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ 

   

 มาตรา ๒๙๐  ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาล 

  กําหนดรองรับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหทําหนาที่
เปนศาลรัฐธรรมนูญตอเนื่อง จนกวาจะมีการแตงตั้งศาล
รัฐธรรมนูญใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ 

   



 ๒๒๕

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรอง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึน้ใหมตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
นับแตวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ 
 บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของ 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งใหศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรานี้ดําเนินการตอไปและ เมื่อมีการแตงตั้งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว บรรดาคดีหรือการที่คาง
ดําเนินการนั้นโอนไปอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่แตงตั้งขึ้นใหมนั้น 
 ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการ 

  

   



 ๒๒๖

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
ทําคําวินิจฉัยได  แตทั้งนี้ ตองตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  

   

 มาตรา ๒๙๑  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูใชอํานาจหนาที่แทน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

  กําหนดใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามรัฐธรรมนูญนี้ เนื่องจากในขณะนี้ยังไมมี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และในระหวางที่ยังไมมี 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ที่ดํารงตําแหนงอยูใชอํานาจหนาที่แทนไปพลางกอนเพื่อใหมี
ผูปฏิบัติงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกฎหมาย 

   

 มาตรา ๒๙๒  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังตอไปนี้มีผลใชบังคับตอไป 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนผูรักษาการ 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เปนผูรักษาการ 

  กําหนดรองรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ใหยังคงใชบังคับตอไป เพื่อใหองคกร
ตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง แตกําหนดใหตองมี
การปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเหลานั้น 
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญนี้ภายในเวลา 
ที่กําหนด โดยใหเปนหนาที่ของผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนผูดําเนินการ 

   



 ๒๒๗

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการ 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการ 
 ใหผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
ในกรณีที่ยังไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ระยะเวลาหนึ่งป
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น 
 ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 
และใหวุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
 การลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกของแตละ
สภา 

  

   



 ๒๒๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติเพื่อให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหนําความใน
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

   

 มาตรา ๒๙๓  ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดทํา
หรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 
 (๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียด 
เพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐  
มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในสวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพ 
ในการศึกษา สวนที่ ๙ สิทธิในการไดรับการบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและ 
การรองเรียน สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา ๖๐  
วรรคสอง กฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามมาตรา ๘๐ (๖) และกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๖ (๕) 
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๒) กฎหมายตามมาตรา ๘๕ (๑) และมาตรา ๑๖๓ 
วรรคสาม ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  กําหนดระยะเวลาการจัดทํากฎหมายใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

   



 ๒๒๙

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๙๔  ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๐ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

   

   

 มาตรา ๒๙๕  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติ
ดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช
บังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรของรัฐ 
ที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันประกาศ 
ใชรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตราขึ้นตองไมกระทบ 
กระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาซึ่งมีผลสมบูรณ
อยูในขณะที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล 
 (๒) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๖ มาใชบังคับกับ
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๖  
 (๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา มาตรา ๑๖๕ เฉพาะกรณีการ
กําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลัง
จายไปกอน และมาตรา ๑๖๖ มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  โดยที่การปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบาง
เรื่องจําเปนตองมีการเตรียมการหรือดําเนินการตรากฎหมายเพื่อ
รองรับบทบัญญัตินั้นเสียกอน จึงตองกําหนดระยะเวลาที่ยังไมนํา
บทบัญญัติบางเรื่องมาใชจนกวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

   



 ๒๓๐

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 (๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๖ วรรคสาม  
มาใชบังคับกับการจัดทําสนธิสัญญาที่อยูในระหวางการ
ดําเนินการกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และใหนํามาใช
บังคับกับการเริ่มดําเนินการสนธิสัญญาภายหลังจากวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๕) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๒) มาใชบังคับ
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนง 
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๔๖ วรรคสี่และ 
วรรคหา มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ 

  

   

 มาตรา ๒๙๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผูพิพากษาอาวุโสที่
เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๔ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ ไดตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด ทั้งนี้ 
จนกวาจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส 

  โดยที่รางรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดหนาที่ของศาลฎีกา
เพิ่มขึ้นทั้งในคดีเลือกตั้งและคดีอาญา ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง จึงกําหนดใหผูพิพากษาอาวุโสมาปฏิบัติหนาที่ใน 
ศาลฎีกาได เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของศาลฎีกา 

   

   

   

   

   



 ๒๓๑

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๙๗  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระภายในเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหคณะกรรมการ 
ดังกลาวมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดทํากฎหมายที่
จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัตรการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
และใหคณะกรรมการดังกลาวจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกร
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๐ (๕) ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมาย
ดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติกําหนดใหมีหนาที่สนับสนุน
การดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ตองจัดทํากฎหมายในความ
รับผิดชอบ 

  กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
เพื่อเตรียมการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และทําหนาที่
ศึกษาและเสนอแนะการจัดทํากฎหมายเพื่อใหเปนไปตาม 
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีการดําเนินการตรากฎหมายใหการบังคับใช
รัฐธรรมนูญเปนไปอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม หนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่เกี่ยวของก็ยังมีหนาที่
ดําเนินการตอไปเชนเดิม 

   

 มาตรา ๒๙๘  ใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย 
วาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมวลกฎหมายทองถิ่น และ
กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันประกาศ 
ใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  โดยที่รัฐธรรมนูญนี้ไดมีการปรับปรุงการดําเนินการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายประการ จึงกําหนดใหมี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

   
   
   



 ๒๓๒

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผล 
 มาตรา ๒๙๙  บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
การกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลัง 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้น
ชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ 

  กําหนดขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินการใด ๆ  ที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ไดรับรองวาชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ใหยังคงเปน 
การชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป 

   

  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
      ..................................... 
 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




