
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย[1]

_______________

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

๒๔ สิงหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๐
๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั

ศุภมสัดุ พระพทุธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปัจจุบนัสมยั จนัทรคตินิยม สูกรสมพดัสร สาวนมาส
ชุณหปักษ ์เอกาทสิดิถี สุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวสีติมสุรทิน ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหป้ระกาศวา่ ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดน้าํความกราบ
บงัคมทูลวา่ การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไดด้าํเนินวฒันา

(ฉบบั
) พทุธศกัราช ๒๕๔๙

อคาํนึงพิเศษในการยกร่างและพิจารณาแปรญตัติโดย

พระ
เป็นวถีิทางในการปกครองประเทศ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหป้ระชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การปกครองและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐอยา่งเป็นรูปธรรม การกาํ



ชาชนทราบและจดัใหมี้การออกเสียง

บญัญติัแห่งชาติจึ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยสืบไป ทรงพระราชดาํริวา่สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมติัตามมติของมหาชน

จึงมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลา้เหนือกระหม่อมใหต้รารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ
ใหใ้ชแ้ทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ๑ ตุลาคม
พทุธศกัราช ๒๕๔๙

ญแห่ง

ราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ

หมวด ๑ (มาตรา ๑ - ๗)
หมวด ๒ พระมหากษตัริย์ (มาตรา ๘ - ๒๕)
หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๒๖ - ๖๙)
หมวด ๔ (มาตรา ๗๐ - ๗๔)
หมวด ๕ (มาตรา ๗๕ - ๘๗)
หมวด ๖ รัฐสภา (มาตรา ๘๘ - ๑๖๒)
หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา ๑๖๓ - ๑๖๕)
หมวด ๘ การเงิน การคลงั และงบประมาณ (มาตรา ๑๖๖ - ๑๗๐)
หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๑ - ๑๙๖)
หมวด ๑๐ ศาล (มาตรา ๑๙๗ - ๒๒๘)
หมวด ๑๑ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙ - ๒๕๘)
หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ (มาตรา ๒๕๙ - ๒๗๘)
หมวด ๑๓ (มาตรา ๒๗๙ - ๒๘๐)
หมวด ๑๔ (มาตรา ๒๘๑ - ๒๙๐)
หมวด ๑๕ (มาตรา ๒๙๑)
บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๙๒ - ๓๐๙)

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ

มีชยั ฤชุพนัธุ์

ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ



หมวด ๑

มาตรา ๑ (รูปแบบรัฐ)

มาตรา ๒ (รูปแบบการปกครอง)

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

มาตรา ๓ (อาํนาจอธิปไตย)

ตามหลกันิติธรรม

มาตรา ๔ ( )

มาตรา ๕ (ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย)

ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่ากาํเนิด เพศ หรือศาสนาใด

มาตรา ๖ (กฎหมายสูงสุดของประเทศ)

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อ

มาตรา ๗ (การอุดช่องว่างในรัฐธรรมนูญ)

ในเ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข



หมวด ๒ พระมหากษตัริย์

มาตรา ๘ (ฐานะของพระมหากษตัริย์)

ผูใ้ดจะละเมิดมิได้

ผูใ้ดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษตัริยใ์นทางใด ๆ มิได้

มาตรา ๙ (พระมหากษัตริย์กบัศาสนา)

พระมหากษตัริยท์รงเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก

มาตรา ๑๐ (จอมทพัไทย)

พระมหากษตัริยท์รงดาํรงตาํแหน่งจอมทพัไทย

มาตรา ๑๑ ( )

มาตรา ๑๒ (คณะองคมนตรี)

สิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี

มาตรา ๑๓ ( )

องคมนตรีพน้จากตาํแหน่ง

จากตาํแหน่ง

มาตรา ๑๔ (ข้อห้ามสําหรับองคมนตรี)



องคมนตรีตอ้งไ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๑๕ (สัตย์ปฏญิาณขององคมนตรี)

"ขา้พระพทุธเจา้ ( ) ขอถวายสตัยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพทุธเจา้จะจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และจะ

แห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ"

มาตรา ๑๖ (การพ้นจากตาํแหน่งองคมนตรี)

มาตรา ๑๗ (ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์)

อธัยาศยั

มาตรา ๑๘ (ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์)

โองการ

มาตรา ๑๙ (ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์)

ในก มาตรา ๑๘

ราชการแทนพระองค์

มาตรา ๒๐ (ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์)



มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหป้ระธาน

๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบติั

ไปพลางก่อน

มาตรา ๒๑ (ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์)

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตอ้งปฏิญาณ

"ขา้พเจา้ ( ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา่ ขา้พเจา้จะจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบติั

ราชอาณาจกัรไทยทุกประการ"

มาตรา ๒๒ (การสืบราชสมบัต)ิ

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบติัใหเ้ป็นไปโดยนยัแห่งกฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสนัตติวงศ์
พระพทุธศกัราช ๒๔๖๗

๒๔๖๗ เป็นพระราชอาํนาจของ

ม

ตามวรรคสอง

มาตรา ๒๓ (การสืบราชสมบัต)ิ



บาลวา่ดว้ยการสืบราชสนัตติวงศ ์พระพทุธศกัราช ๒๔๖๗ แลว้ ใหค้ณะรัฐมนตรีแจง้ใหป้ระธานรัฐสภาทราบ และให้
ป็น

พระมหากษตัริยสื์บไป แลว้ใหป้ระธานรัฐสภาประกาศใหป้ระชาชนทราบ

ใหค้ณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสื้บราชสนัตติวงศต์ามมาตรา ๒๒

ฐสภาประกาศใหป้ระชาชนทราบ

มาตรา ๒๔ ( )

พระมหากษตัริยต์ามมาตรา ๒๓
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือ

มาตรา ๒๐ ใหผู้ส้าํเร็จราชการแทน

องคต์่อไปตาม

ก่อน

นาํบทบญัญติัมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใชบ้งัคบั

มาตรา ๒๕ ( )

มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรี
มาตรา ๒๐ อวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง

องคมนตรีหรือ ๒๐ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แลว้แต่กรณี



หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

๑

มาตรา ๒๖ (การใช้อาํนาจโดยองค์กรของรัฐ)

มาตรา ๒๗ (ความคุ้มครองและผูกพนัของสิทธิและเสรีภาพ)

โดยปริยายหรือโดยคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ยอ่ม

มาตรา ๒๘ ( ทธิและเสรีภาพ)

มาตรา ๒๙ (การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ)

ฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิไดเ้วน้แตโ่ดยอาศยัอาํนาจตาม



ดว้ยโดยอนุโลม

๒ ความเสมอภาค

มาตรา ๓๐ (ความเสมอภาค)

บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถ
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติั แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได้

ม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑ ( )

๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบคุคล

มาตรา ๓๒

บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทาํมิได ้แต่การลงโทษตาม

บญัญติั



มาตรา ๓๓

จะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถาน
โดยปกติสุข

มาตรา ๓๔

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการเดินทางและ

การเนรเทศบุคคลผูมี้สญัชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือหา้มมิใหบุ้คคลผูมี้ สญัชาติไทยเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร จะกระทาํมิได้

มาตรา ๓๕

ยวธีิใดไปยงัสาธารณชน อนัเป็นการละเมิดหรือ

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

มาตรา ๓๖

ดต่อถึงกนั จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง



มาตรา ๓๗

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมในทางศาสนา และยอ่มมีเสรีภาพ

พลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน

ดๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือ

มาตรา ๓๘

การเกณฑแ์รงงานจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจต

กฎอยัการศึก

๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

มาตรา ๓๙

ในคดีอาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด

ความผิดมิได้

มาตรา ๔๐

บุคคลยอ่มมีสิท

(๑)

(๒)
เปิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและตรวจเอกสารอยา่งเพียงพอ การเสนอ ขอ้เทจ็จริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของ



(๓) ตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(๔)
ม และการ

ไม่ใหถ้อ้ยคาํเป็นปฏิปักษต์่อตนเอง

(๕)

(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุหรือผูพิ้การหรือทุพพลภาพ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บ ความคุม้ครองในการดาํเนินกระบวน

(๗) ตอ้ง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม โอกาสในการต่อสูค้ดีอยา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความ

(๘) ในคดีแพง่ บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ

๕ สิทธิในทรัพย์สิน

มาตรา ๔๑

มาตรา ๔๒

การเวนคืนอสงัหาริมทรัพยจ์ะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจ ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของ

บญัญติั

การกาํหนดค่



กฎหมายเวนคืนอสงัหาริมทรัพยต์อ้งระบุวตัถุประสงคแ์ห่งการเวนคืนและกาํหนด ระยะเวลาการเขา้ใช้

การคืนอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้จา้ของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน ค่า

๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

มาตรา ๔๓

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ การแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม

รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชน การจดัระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การผงั

ไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั

มาตรา ๔๔

กนัในการดาํรง

๗

มาตรา ๔๕

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา

หรือสุขภาพของประชาชน



ะกระทาํ

มาตรา ๔๖

ตอ้าณติัของ

ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ ในกิจการวทิยกุระจายเสียง

าของ
กิจการ อนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดง ความคิดเห็นในประเดน็สาธารณะของบุคคลตามวรรค

เป็นไปตามกฎหมาย หรือจริยธรรมแห่งการประกอบวชิาชีพ

มาตรา ๔๗

ประโยชน์สาธารณะ

กิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทร

จดัใ

ล



มาตรา ๔๘

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจา้ของกิจการหรือถือหุน้ในกิจการ หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ หรือโทรคมนาคม มิได ้ไม่วา่ในนามของตนเอง

หรือถือหุน้ ในกิจการดงักล่าว

๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

มาตรา ๔๙

บุคคลยอ่มมีสิ

การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวชิาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง

มาตรา ๕๐

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในทางวชิาการ

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวจิยั และการเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง

๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ

มาตรา ๕๑

ตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บ
การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและทนั
ต่อเหตุการณ์

มาตรา ๕๒



เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูร่อดและไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศกัยภาพใน
ร่วมของเด็ก และเยาวชนเป็นสาํคญั

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ ใหป้ราศจากการใชค้วามรุนแรงและ

การแทรกแซงและการจาํกดัสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทาํมิได ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอาํนาจ

มาตรา ๕๓

มาตรา ๕๔

นเป็น

มาตรา ๕๕

๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

มาตรา ๕๖ (สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ)

บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน

มาตรา ๕๗ ( )

บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้



สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ

การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์การวางผงัเมือง การ
สาํคญัของประชาชน ใหรั้ฐจดัใหมี้

มาตรา ๕๘ (สิทธิมส่ีวนร่วมในกระบวนการพจิารณาของหน่วยงานของรัฐ)

ผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน

มาตรา ๕๙ ( )

มาตรา ๖๐ ( )

มาตรา ๖๑ (สิทธิของผู้บริโภค)

เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียน

การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และให้

ะดงักล่าวดว้ย

มาตรา ๖๒ ( )



๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

มาตรา ๖๓ (เสรีภาพในการชุมนุม)

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ

ศึก

มาตรา ๖๔ (เสรีภาพในการรวมกนั)

บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์าร

การจาํกดัเสรีภาพตามวร

มาตรา ๖๕ ( เมอืง)

การ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

พรรคการเมืองตามจาํ

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยั



ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใหม้ติหรือขอ้บั

๑๒ สิทธิชุมชน

มาตรา ๖๖ ( )

มาตรา ๖๗ (สิทธิอนุรักษ์ บํารุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต)ิ

จะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บาํรุงรักษา และการไดป้ระโยชนจ์าก

นามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวติของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม

งแวดลอ้มและ

กรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ใหค้วามเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการ
ดงักล่าว

๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

มาตรา ๖๘ (การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย)

เป็นไปตามวถีิทาง

ไม่กระทบกระเทือนการดาํเนินคดีอาญาต่อผูก้ระทาํการ ดงักล่าว



ยบุพรรคการเมืองดงักล่าวได้

มาตรา ๖๙ (การต่อต้านโดยสันตวิธีิ)



หมวด ๔

มาตรา ๗๐

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

มาตรา ๗๑

มาตรา ๗๒

บญัญติั

มาตรา ๗๓

บุคคลมีหนา้

มาตรา ๗๔

บุ

ใน
ทางการเมือง



หมวด ๕

๑

มาตรา ๗๕

และกาํหนดนโยบายในการบริหารราชการ

แสดงผลการดาํเนิ

มาตรา ๗๖

ในการบริ
นโยบายและแผนการบริหารราชการแผน่ดิน

๒

มาตรา ๗๗

และตอ้งจดั

ส่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๗๘

(๑) โดย
ตอ้งส่งเสริมการดาํเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคาํนึงถึง ผลประโยชนข์องประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาํคญั

(๒)



(๓)

(๔) พั

ทางในการปฏิบติัราชการ

(๕)
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน

(๖) กบัการดาํเนินงาน ของรัฐตามกฎหมายและ

(๗)
การปฏิบติัตามแผนดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด

(๘)

๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

มาตรา ๗๙

ใหญ่นบัถือมาชา้

มาตรา ๘๐

รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข การศึก

(๑)

จดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้า



(๒)

(๓) พฒันาคุณภาพและมาตรฐ

เรียนมีจิตสาํนึกของความเป็น

เป็นประมุข

(๔)
เอกชน จดัและมีส่วนร่ว

(๕)
ทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ

(๖) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสาํนึก และเผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม

๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

มาตรา ๘๑

(๑)
การใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจดั ระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่ง
กระบวนการยติุธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ โดยใหป้ระชาชน และองคก์รวชิาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม และการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

(๒)
และตอ้งอาํนวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั

(๓)

วย



(๔)

(๕) ฉพาะผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

มาตรา ๘๒

รัฐตอ้งส่งเสริมสมัพนัธไมตรีและความร่วมมือกบันานาประเทศ และพึงถือ หลกัในการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอ

นานาประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ

ผลประโยชนข์องคนไทยในต่างประเทศ

๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกจิ

มาตรา ๘๓

รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

มาตรา ๘๔

(๑) สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนุน ใหมี้การพฒันา

(๒) สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบั การประกอบกิจการ

(๓)
ปลงของสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคม

(๔)



(๕) กาํกบัใหก้ารประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาด ตดัตอนไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค

(๖) ดาํเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม คุม้ครอง ส่งเสริมและขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพ

ใชใ้นการผลิตสินคา้ บริการ และการประกอบอาชีพ

(๗) ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ คุม้ครองแรงงานเด็กและสตรี จดัระบบ แรงงานสมัพนัธ์และระบบ

(๘) คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให ้สินคา้เกษตรไดรั้บ

ผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร

(๙) ส่งเสริม สนบัสนุน และคุม้ครองระบบสหกรณ์ใหเ้ป็นอิสระ และการรวมกลุ่ม การประกอบอาชีพหรือวชิาชีพ

(๑๐)

ผกูขาดของเอกชนอนัอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ

(๑๑)
รัฐอนัจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของประชาช
เจา้ของนอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ จะกระทาํมิได้

(๑๒)

(๑๓)

(๑๔)

๘

มาตรา ๘๕

รัฐตอ้ง



(๑)
อยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย

(๒)
ป
และเหมาะสมแก่การเกษตร

(๓)
ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพย

(๔)

หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล

(๕) ส่งเสริ

ส่ว ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลงังาน

มาตรา ๘๖

(๑)
กา

ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยสีมยัใหม่ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชห้ลกัดา้นวทิยาศาสตร์ในการดาํรงชีวติ

(๒)

(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยั พฒันา และใชป้ระโยชนจ์ากพลงัง

๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน



มาตรา ๘๗

(๑)

(๒) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทาง

(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ ทุกระดบั ในรูปแบบ

(๔)

(๕) ปไตย



หมวด ๖ รัฐสภา

๑

มาตรา ๘๘

รัฐสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา

บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาในขณะเดียวกนัมิได้

มาตรา ๘๙

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวฒิุสภา เป็นรองประธานรัฐสภา

กรณีประชุม
ร่วมกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั

มาตรา ๙๐

ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและร่

มาตรา ๙๑

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษ

มาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลว้แต่



มาตรา ๙๒

งคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ

เงินประจาํตาํแหน่งและประโย

๒ สภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๙๓

บสดัส่วนจาํนวนแปดสิบคน

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๐๙ (๒)
ส่วนประกอบดว้ย



ประกอบเป็นสภาผูแ้ทนร

มาตรา ๙๔

(๑) ให้

(๒) (๑) ใหจ้งั

(๓) (๒)
(๒)

(๒)

(๔)

(๕)

สมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎรสองคน

(๖) ละเขตใหติ้ดต่อกนั และ
ตอ้งใหมี้จาํนวนราษฎรในแต่ละเขตใกลเ้คียงกนั

งเดียวในเขต



บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั ประกอบรัฐธรรม
วฒิุสภา

มาตรา ๙๕

มาตรา ๙๖

(๑)

(๒)
มีจาํนวนราษฎรตามหลกัฐานกา

มาตรา ๙๗

สดัส่วน ใหด้าํเ

(๑)

(๒) (๑)
งและ

ชาย



มาตรา ๙๘

เลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสั

นวณได ้เรียงตามลาํดบั หมายเลขใน

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๙๔ วรรคสาม

ได้

มาตรา ๙๙

บุคคลผูมี้คุณสมบั

(๑) มีสญัชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ ตอ้งไดส้ญัชาติไทย มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี

(๒) ๑

(๓)

มาตรา ๑๐๐

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช

(๒)

(๓)

(๔)



มาตรา ๑๐๑

(๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด

(๒)

(๓) กวา่เกา้สิบวนั

(๔)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(๕) (๔) ดว้ย แต่ลกัษณ
กาํหนดถึงจงัหวดั ใหห้มายถึงกลุ่มจงัหวดั

(๖)

มาตรา ๑๐๒

(๑) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต

(๓) มาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ
(๔)

(๔) ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล



(๕) กระทาํโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖)
หรือถือวา่กระทาํการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) ผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์น

(๘)

(๙)

(๑๐)

(๑๑) เป็นพ

(๑๒)
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๑๓) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓

(๑๔) เคยถูกวฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่ง

มาตรา ๑๐๓

มาตรา ๑๐๔

มิได้



มาตรา ๑๐๕

สมาชิกภาพของสม

มาตรา ๑๐๖

(๑) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๑๐๑

(๕) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๒

(๖) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖

(๗) มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

มาตรา ๖๕ วรรคสาม ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั วา่
มติดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะตามมาตรา ๖๕
ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่มติดงักล่าวมีลกัษณะตามมาตรา ๖๕

(๘)

ศาลรัฐธรรมนู

(๙) วฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญ มีคาํวนิิจฉยัใหพ้น้จาก
สมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ดสมาชิกภาพนบัแต่

(๑๐)



(๑๑) จาํคุก แมจ้ะมีการรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการ รอการลงโทษในความผิดอนัได้

มาตรา ๑๐๗

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการเ

มาตรา ๑๐๘

กสภาผูแ้ทนราษฎร
ใหม่

มาตรา ๑๐๙

(๑) ในกรณี

(๒)

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (๑)
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (๒)

เหลืออยู่



มาตรา ๑๑๐

ภาย

ราษฎรผูเ้ป็นหวัหนา้พรรคกา

เท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก

ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระ

และใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๒๔

๓ วุฒิสภา

มาตรา ๑๑๑

เหตุการณ์ดงักล่าว และ

มาตรา ๑๑๒



ลงคะแนนโดยตรงและลบั

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

มาตรา ๑๑๓

ะธานกรรมการ

มาตรา ๑๑๔
คณะกร
วฒิุสภา

มาตรา ๑๑๔

องคก์รต่างๆ ในภาควชิาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิ
มาตรา ๑๑๑

ใหโ้อกาสกบัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ย



มาตรา ๑๑๕

บุคคลผูมี้คุณสมบติัและไม่มี
เขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภา

(๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด

(๒)

(๓) าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) ยกวา่หา้ปี

(๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผูด้าํรงตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง

(๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิก หรือเคยดาํรงตาํแหน่งและพน้จาก
การเป็นสมาชิกหรือการดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในพรรคการเมื

(๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและพน้จาก การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

(๘) เ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑)
(๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๙)
เป็นแต่พน้จากตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ยงัไม่เกินหา้ปี

มาตรา ๑๑๖



รัฐธรรมนูญ มิได้

บุคคลผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งสมาชิกวฒิุ
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง มิได้

มาตรา ๑๑๗

มาตรา ๑๑๘

ราชอาณาจกัร

มาตรา ๑๑๙

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๕



(๕) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖

(๖) วฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญ มีคาํวนิิจฉยัใหพ้น้จาก
สมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ๒๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔๐

(๗)
ากประธานวฒิุสภา

(๘)

มาตรา ๑๒๐

๑๑๙ ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา
๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘

มาตรา ๑๒๑

ไดรั้บ

ประกอบการพิจารณา ต่อไป

วฒิุสภา

๔ งสอง

มาตรา ๑๒๒

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภายอ่มเป็นผูแ้ทนปวงชน ชาวไทย โดยไม่อยูใ่นความผกูมดัแห่งอาณติั

ไทย โดยปราศจากการขดักนัแห่ง ผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๓



“ขา้พเจา้ ( )
”

มาตรา ๑๒๔

ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรดาํ

ประธานและรองประธานวฒิุสภาดาํรงตาํแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัเลือกประธานและ รองประธานวฒิุสภาใหม่

ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานและรองประธานวฒิุสภา ยอ่มพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ

(๑)

(๒) ลาออกจากตาํแหน่ง

(๓)

(๔)

ในระหวา่งการดาํรงตาํแหน่ง ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะเป็น กรรมการบริหารหรือดาํรง
ตาํแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกนัมิได้

มาตรา ๑๒๕

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒิุสภา และ



มาตรา ๑๒๖

การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและการป

๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗

ขาด

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานวฒิุสภา ตอ้งจดัใหมี้การบนัทึก การออกเสียงลงคะแนน

ลงคะแนนเป็นการลบั

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหค้วามเห็นชอ

ใด

มาตรา ๑๒๗

๒ หรือการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญติั การอนุมติัพระราชกาํหนด การใหค้วามเห็นชอบ

มรัฐธรรมนูญ เวน้แต่

โปรดกระหม่อมใหข้ยายเวลาออกไปก็ได้



รัฐสภา

มาตรา ๑๒๘

พระมหากษตัริยท์รงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม

งแรกตามมาตรา
๑๒๗

มญัก็
ได้

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุม รัฐสภา ใหก้ระทาํโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๙

พระบรมราชโองการประกาศ เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยัวสิามญัได้

ใหป้ระธานรัฐสภานาํความกราบบงัคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๓๐



ศาล

ผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือรัฐสภา แลว้แต่กรณี และคุม้ครอง ไปถึ

มาตรา ๑๓๑

ในระหวา่งสมยัประชุม หา้มมิใหจ้บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา ไปทาํ

าในขณะกระทาํความผดิ ใหร้ายงานไปยงัประธาน

ประชุม

วฒิุสภา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยคณะกร

ถา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาถูกคุมขงัในระหวา่งสอบสวนหรือพิจารณา อยูก่่อนสมยัประชุม

ร้องขอ

ายแห่งสมยัประชุม

มาตรา ๑๓๒

(๑) ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙
โดยถือคะแนนเสียงจากจาํนวนสมาชิกของวฒิุสภา



(๒)

(๓)

มาตรา ๑๓๓

การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร การประชุมวฒิุสภา และการประชุมร่วมกนั ของรัฐสภา ยอ่มเป็นการเปิดเผยตาม

มาตรา ๑๓๔

และองคป์ระชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการ ประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญและ

กระทูถ้าม การเปิดอภิปรา

มาตรา ๑๓๕

สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภามีอาํนาจเลือกสมาชิกของแต่ละส

าร

ดงักล่าวมีผลบงัคั

รัฐธรรมนูญ ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ แลว้แต่กรณี

ปลอดภยัหรือประโยชน์สาํคญัของแผน่ดิน ใหถื้อวา่ เป็นเหตุยกเวน้การปฏิบติัตามวรรคสอง



เอกสิ ๑๓๐

อตัราส่วนของจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ กลุ่มพรรคการเ
ผูแ้ทนราษฎร

๑๓๔ ใหป้ระธาน สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผู ้
กาํหนดอตัราส่วนตามวรรคหา้

๕ การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา

มาตรา ๑๓๖

(๑) การใหค้วามเห็นชอบ ๑๙

(๒) การปฏิญาณตนของผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคต์่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑

(๓) ๒๔๖๗ ตาม
มาตรา ๒๒

(๔) การรับทราบหรือใหค้วามเห็นชอบในการสืบราชสมบติัตามมาตรา ๒๓

(๕) ๑๒๗

(๖) การใหค้วามเห็นชอบในการปิดสมยัประชุมตามมาตรา ๑๒๗

(๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘

(๘) การตราขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗

(๙) การใหค้วามเห็นชอบใหพิ้จารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบญัญติัตามมาตรา
๑๔๕

(๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญติัใหม่ ตามมาตรา ๑๕๑

(๑๑) ติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่างพระราชบญัญติัต่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖



(๑๓) ๑๗๙

(๑๔) การใหค้วามเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙

(๑๕) ๑๙๐

(๑๖) ๒๙๑

มาตรา ๑๓๗

รัฐสภา ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรโดยอนุโลม ไปพลางก่อน

ในการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา

จาํนวนสมาชิกของแต่ละสภา

๖ การตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๓๘

(๑)
วฒิุสภา

(๒)

(๓) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง

(๔) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสียงประชามติ

(๕) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

(๖) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง ทางการเมือง

(๗) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน

(๘) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

(๙) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน



มาตรา ๑๓๙

ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็้แต่โดย

(๑) คณะรัฐมนตรี

(๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษ

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนู

มาตรา ๑๔๐

การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภาใหก้ระทาํเป็นสามวาระ

(๑)
เสียงขา้งมากของแต่ละสภา

(๒)

ใหน้าํบทบญัญติัในหมวด ๖ ๗ การตราพระราชบญัญติั มาใชบ้งัคบักบั การพิจารณาร่างพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญดว้ยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๑

งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอนัตกไปตามวรรค



ดาํเนินการ ตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลว้แต่กรณี ต่อไป

๗ การตราพระราชบญัญัติ

มาตรา ๑๔๒

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบญัญติัจะเสนอไดก็้แต่โดย

(๑) คณะรัฐมนตรี

(๒)

(๓)

(๔) ๑๖๓

(๒) (๓) หรือ (๔)

(๔) แลว้ หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ไดเ้สนอร่าง
๑๖๓

ร่างพระราชบญัญติัใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน

คราะห์สรุปสาระสาํคญั ของร่างพระราชบญัญติั
เสนอมาพร้อมกบัร่างพระราชบญัญติัดว้ย

มาตรา ๑๔๓

(๑)



(๒) การจดัสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผน่ดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่าย ของแผน่ดิน

(๓) การ

(๔) เงินตรา

นายกรัฐมนตรีหรือไม่
สามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรทุกคณะ เป็นผูว้นิิจฉยั

กนัตามวรรคสองใหใ้ชเ้สียงขา้งมากเป็นประมาณ ถา้คะแนนเสียง เท่ากนั ใหป้ระธานสภา

มาตรา ๑๔๔

รับหลกัการไม่เป็นร่างพระราชบญัญติั

หา้ว ั
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรทุกคณะ เป็นผูว้นิิจฉยั

ร่างพ

มาตรา ๑๔๕

๑๗๖ วา่จาํเป็นต่อการบริหาร

จาํนวนสมาชิกสภ

๑๕๐ นเป็น
อนัตกไป



มาตรา ๑๔๖

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖๘ ๑๔๒ และลง

มาตรา ๑๔๙

ความเห็นชอบในร่างพระ

ผูแ้ทนราษฎรใหถื้อเป็นเดด็ขาด

มาตรา ๑๔๗

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖๘

(๑) ถา้เห็นชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ใหด้าํเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐

(๒)

(๓) สภาผูแ้ทนราษฎร ถา้สภา
๑๕๐

พิจารณาแลว้ ใหด้าํเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ก่อน



คณะกรรมาธิการร่วมกนัอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
๑๓๐

๑๓๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ถา้วฒิุสภาไม่ส่งร่างพระราชบญัญติัคืนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรภายในกาํหนดเวลา ตามมาตรา ๑๔๖ ใหถื้อวา่
๑๕๐ ต่อไป

มาตรา ๑๔๘

๑๔๗

๑๔๗ (๒) ๑๔๗ (๓) ใน
ารร่วมกนัพิจารณา ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่

เห็นชอบของรัฐสภา และใหด้าํเนินการต่อไป ตามมาตรา ๑๕๐

ผูแ้ทนราษ
มาตรา ๑๕๐

มาตรา ๑๔๙

๑๔๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะ

ไว ้ใหป้ระธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวฒิุสภาส่งร่างพระราชบญัญติั ดงักล่าวใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่

เป็นอนัตกไป

มาตรา ๑๕๐



ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบั เป็นกฎหมายได้

มาตรา ๑๕๑

เสียงไม่นอ้ยกว่

ราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบั เป็นกฎหมายได้

มาตรา ๑๕๒

ผูสู้งอาย ุหรือผูพิ้การหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแ้ทนราษฎร มิ

มาตรา ๑๕๓

อนัตกไป

ภายหลั

การพิจารณาร่
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือรัฐสภา แลว้แต่กรณี

๘

มาตรา ๑๕๔



๑๕๐
๑๕๑

(๑) หากสมาชิกส

ใหเ้สนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวา่ร่างพระราชบญั

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวฒิุสภาทราบ โดยไม่ชกัชา้

และขอ้ความดงักล่าวเป็น

๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลว้แต่
กรณี ต่อไป มาตรา ๑๕๕ บทบญัญติัมาตรา ๑๕๔ ใหน้าํมาใชบ้งัคบักบัร่างขอ้บงัคบัการประชุม สภาผูแ้ทนราษฎร ร่าง

ความเห็นชอบแลว้ แต่ยงัมิไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ดว้ยโดยอนุโลม

๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๑๕๖

ประโยชน์สาํคญัของแผน่ดิน

มาตรา ๑๕๗

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอาจแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ



วั

ผูแ้ทนราษฎร

มาตรา ๑๕๘

สมาชิกสภาผูแ้ทนรา

๑๗๑ วรรคสอ

๒๗๑ ๒๗๑ แลว้
ใหด้าํเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งรอผลการดาํเนินการ ตามมาตรา ๒๗๒

ใหน้าํ
มาตรา ๑๗๒ มาใชบ้งัคบั

มาตรา ๑๕๙

บทบญัญติัมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง



ใหน้าํความในวรรคสอง

มาตรา ๑๖๐

นดาํรงตาํแหน่ง
๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ให้

ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘
หรือมาตรา ๑๕๙

มาตรา ๑๖๑

เปิดอภิปรา
แผน่ดินโดยไม่มีการลงมติ

มาตรา ๑๖๒

นอนัมิอาจ

และการลงมติในการ
อภิปรายไม่ไวว้างใจ



หมวด ๗ การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยตรงของประชาชน

มาตรา ๑๖๓

๓ และหมวด ๕

สิทธิ

มาตรา ๑๖๔

มีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตาํแหน่งได้

าผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวกระทาํ ความผิดเป็นขอ้ๆ ให้
ชดัเจน

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๑๖๕

อกเสียงประชามติ การจดัใหมี้การออกเสียงประชามติใหก้ระทาํไดใ้นเหตุ

(๑)
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน สภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภา

(๒)



การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒)

เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ

กระทาํมิได้

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบ รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออก



หมวด ๘ การเงิน การคลงั และงบประมาณ

มาตรา ๑๖๖

งบประมาณรายจ่ายของแผน่ดินใหท้าํเป็นพระราชบญัญติั ถา้พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

ก่อน

มาตรา ๑๖๗

ในการนาํเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ประมาณการรายรับ และวตัถุประสงค ์กิจกรรม แผนงาน โครงการ ในแต่ละรายการของการใชจ่้ายงบประมาณใหช้ดัเจน

รายได ้ประโยชน์แ

หากรายจ่ายใดไม่สามารถจดัสร
โดยตรง ใหจ้ดัไวใ้นรายการรายจ่ายงบกลาง โดยตอ้งแสดงเหตผุลและ ความจาํเป็นในการกาํหนดงบประมาณรายจ่ายงบ

วางแผนการเงินระยะปานกลาง การจดัหารายได ้การกาํหนดแนวทางในการจดัทาํ งบประมาณรายจ่ายของแผน่ดิน การ

การเงินของรัฐ หลกัเกณฑก์ารกาํหนดวงเงิ

ธรรม ในสงัคม

มาตรา ๑๖๘

ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ

ร่



๑๕๐

ถา้ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าววฒิุสภาไม่เห็นชอบดว้ย ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม

ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
อ

(๑) เงินส่งใชต้น้เงินกู้

(๒)

(๓)

ในการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญตัติ หรือการกระทาํ

ในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระทาํมิได้

นวนสมาชิก

รัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่มีการกระทาํฝ่า
ไป

รัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอกบัการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยติุธรรม ศาล
ปกครองและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ

ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาล และองคก์รตามวรรคแปด

มาตรา ๑๖๙

ยวดว้ยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน



ประจาํปีไดท้นัที และใหร้ายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชกัชา้

ย

มาตรา ๑๗๐

รีทาํรายงานเสนอต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาต่อไป



หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗๑

อีกไม่เกินสามสิบหา้คนประกอบเป็น

๑๗๒

หากมิมีผูใ้ดไดรั้บคะแนตามวรรค 2
๑๗๒

นายกรัฐมนตรีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่แปดปีมิได้

มาตรา ๑๗๒

๑๒๗

โดยเปิดเผย

มาตรา ๑๗๓

๑๗๒

มาตรา ๑๗๔



(๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด

(๒)

(๓)

(๔) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๕)
กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖)

มาตรา ๑๗๕

“ขา้พระพทุธเจา้ ( ) ขอถวายสตัยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพทุธเจา้จะจงรักภกัดี ต่อพระมหากษตัริย์ และจะ

แห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๗๖

ฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕

ละปีตามมาตรา ๗๖

มาตรา ๑๗๗

มาตรา ๑๓๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ถา้รัฐมนตรีผูใ้ดเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในขณะเดียวกนัดว้ย หา้มมิให้
รัฐมนต



มาตรา ๑๗๘

ไดแ้ถลงไวต้ามมาตรา ๑๗๖ และตอ้งรับผดิชอบต่อ ส

มาตรา ๑๗๙

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา นายกรัฐมนตรีจะแจง้ ไ

มาตรา ๑๘๐

(๑) ๑๘๒

(๒) นสุดลงหรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร

(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก

๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ให้
ดาํเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๘๑

๑๘๐ (๒)

(๑) ไม่กระทาํการอนัเป็นการใชอ้าํนาจแต่

(๒)

(๓) ไม่กระทาํการอนัมีผลเป็นการอนุมติังานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้าง ความผกูพนัต่อคณะรัฐมนตรี
ชุดต่อไป



(๔)

มาตรา ๑๘๒

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓)

(๔) สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ไวว้างใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙

(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๗๔

(๖) มีพระบรมราชโองการใหพ้น้จากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓

(๗) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙

(๘) วฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่ง

๑๗๑

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ (๒) (๓) (๕)
หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหค้ณะกรรมการการเลือก

มาตรา ๑๘๓

คาํแนะนาํ

มาตรา ๑๘๔

นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะ พระมหากษตัริยจ์ะทรงตราพระราชกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่น



ถา้อยูน่อกสมยัประชุมและการรอการเปิดสมยัประชุมสามญัจะเป็นการชกัชา้ คณะรัฐมนตรีตอ้งดาํเนินการใหมี้การเรียก
พระราชกาํหนดโดยเร็ว ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมติั หรือ

ต่

นมีผลใชบ้งัคบัเป็นพระราชบญัญติัต่อไป

การอนุมติัหรือไม่อนุมติัพระราชกาํหนด ใหน้ายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูแ้ทนราษฎรและของวฒิุสภาในกรณียนืยนั การอนุมติัพระ

มาตรา ๑๘๕

๑๘๔ วรรคสาม

สภา มีสิ ๑๘๔

๑๘๔



คาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญวา่พระราชกาํหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔
คะแนนเสียงไม่

มาตรา ๑๘๖

จะทรงตราพระราชกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่น
พระราชบญัญติัก็ได้

วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๘๔ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม

มาตรา ๑๘๗

พระมหากษตัริยท์รงไว้

มาตรา ๑๘๘

กฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก

ตามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก

มาตรา ๑๘๙

งสองสภา

มาตรา ๑๙๐

นานาประเทศหรือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ



หรือมีเขตอาํนาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือจ

จะตอ้งพิจารณา

าวก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อประชาชนหรือผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม คณะรัฐมนตรีตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรือเยยีวยาผู ้

เศรษฐกิจห

มาตรา ๑๕๔ (๑)

มาตรา ๑๙๑

มาตรา ๑๙๒

มาตรา ๑๙๓

หน่ง เพราะความตาย

มาตรา ๑๙๔



มาตรา ๑๙๕

ตอ้งมีรัฐมนตรีลงนามรับ

กิจจานุเบกษาโดยพลนั

มาตรา ๑๙๖

นขององคมนตรี ประธาน และรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
ประธานและรองประธานวฒิุสภา ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา ให้

กฤษฎีกา



หมวด ๑๐ ศาล

๑

มาตรา ๑๙๗

กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย์

ผูพิ้พากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผูพิ้พากษาและตุลาการจะเป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมิได้

มาตรา ๑๙๘

ตามกฎหมายสาํหรับพิจาร

มาตรา ๑๙๙

ใหพิ้จารณา

มาตรา ๒๐๐



เพราะความตาย

ศาลทหาร พน้จากตาํแหน่ง ตลอดจนอาํนาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณา ของศาลดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

มาตรา ๒๐๑

“ขา้พระพทุธเจา้ ( ) ขอถวายสตัยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพทุธเจา้จะจงรักภกัดี ต่อพระมหากษตัริย ์และจะ

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทุกประการ”

มาตรา ๒๐๒

ใหน้าํความ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ดว้ยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๐๓

บุคคลจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง
จะเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งหรือกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ

๒ ศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๐๔

(๑)
(๒) ตุลาการใน

(๓)
๒๐๖



จาํนวนสองคน (๔) ผูท้รงคุณวฒิุสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสงัคมศ
ทางดา้นการบริหารราชการแผน่ดินอยา่งแทจ้ริงและไดรั้บเลือกตามมาตรา ๒๐๖
ในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรั้บเลือก ตาม (๑) หรือ (๒)
ตุลาการใน ๒๐๕ และมี

รัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลว้แต่กรณี ใหผู้ไ้ดรั้บเลื
ศาล รัฐธรรมนูญ แลว้แจง้ผลใหป้ระธานวฒิุสภาทราบ ใหป้ระธานวฒิุสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๐๕

ผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔)

(๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด

(๒)

(๓)
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ

(๔) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)

(๕) าร

(๖)

(๗)
กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๒๐๖

การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔)

(๑)
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานอ



๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้

ไดรั้บเลือกพร้

๑๑๓ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

(๒) (๑) ภายใน
ส

คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นดว้ยกบัวฒิุสภาและมีมติยนืยนัตามมติเดิม ดว้ยคะแนนเอกฉนัท ์ใหส่้ง
มมติเดิมไม่เป็นเอกฉนัท ์ให้

(๑)

(๑) แทน

มาตรา ๒๐๗

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอ้ง

(๑)

(๒)

(๓) เนินธุรกิจโดยมุ่งหา ผลกาํไรหรือรายไดม้า
แบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใด

(๔)

ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรั้บควา
(๑) (๒) หรือ (๓)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบั



มาตรา ๒๐๘

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจา้พนกังานในการยติุธรรม ตามกฎหมาย

มาตรา ๒๐๙

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน้จากตาํแหน่ง

(๑) ตาย

(๒) มีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

(๓) ลาออก

(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐๕

(๕) กระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๗

(๖) วฒิุสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่ง

(๗)

๒๑๖

มาตรา ๒๑๐

๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖

ดาํเนินการดงัต่อไ



(๑)
๒๐๔

(๒)
ดาํเนินการตามมาตรา ๒๐๔

(๓) ๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ใหด้าํเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ใหแ้ลว้

ดาํเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเปิดสมยัประชุม ของรัฐสภา

๒๐๔ วรรคสาม มาใชบ้งัคบั

มาตรา ๒๑๑

บแก่คดีใด ถา้ศาลเห็นเอง หรือคูค่วามโตแ้ยง้พร้อมดว้ยเหตุผลวา่
๖

ได้

แลว้

มาตรา ๒๑๒

วา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญได้

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๓



มาตรา ๒๑๔

มาตรา ๒๑๕

ประเด็นดงักล่าวไวพิ้จารณาก็
ได้

มาตรา ๒๑๖

ตุล

คาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวนิิจฉยัของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทุกคน ใหป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

คาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญอย่

คาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นเด็ดขาด มีผลผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล

วธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๗

โดยมีเลขาธิการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญเป็น



สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญมีอิส
กฎหมายบญัญติั

๓ ศาลยุติธรรม

มาตรา ๒๑๘

มาตรา ๒๑๙

ใหศ้าลฎีกามีอาํนาจพิจา

ใหมี้แผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคค์ณะผูพิ้พากษา ประกอบดว้ยผูพิ้พากษา

อาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและวธีิพิจารณา คดีอาญาของผูด้าํรง

พิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๒๐



าลยติุธรรมพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลา
การศาลยติุธรรมก่อน แลว้จึงนาํความกราบบงัคมทูล

ความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย เป็นสาํคญั

มาตรา ๒๒๑

(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ

(๒)

(๓)

(๓) หรือมีแต่ไม่ครบสองคน ถา้คณะกรรมการตลุาการศาล

มาตรา ๒๒๒

ศาลยติุธรรม

ติ

กฎหมายบญัญติั

๔ ศาลปกครอง



มาตรา ๒๒๓

ศาลปกครองมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์ร

ารทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของ

อาํนาจศาลปกคร

มาตรา ๒๒๔

ศ

แลว้จึงนาํความกราบบงัคมทูล

มาตรา ๒๒๕

มาตรา ๒๒๖

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ



(๒)
ปกครองดว้ยกนัเอง

(๓)

คุณสมบติั ลกั

(๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถา้คณะกรรมการตุลาการศาล
มการตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๒๒๗

นศาลปกครอง ตอ้งมาจากการเสนอของประธานศาล ปกครองสูงสุดและไดรั้บความ

กฎหมายบญัญติั

๕ ศาลทหาร

มาตรา ๒๒๘

ศาล



หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑ องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ

๑.

มาตรา ๒๒๙

ประจกัษ์

มาตรา ๒๓๐

(๑)

(๒) ยบเท่า

(๓) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖)

(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๗ มาใช้

มาตรา ๒๓๑

(๑)
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธ

๒๓๐ นวนสามคน

๑๑๓ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม บุคคล



(๒) ๒๓๐
จาํนวนสองคน เสนอต่อประธานวฒิุสภา โดยต้

(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒)

(๑)
(๑)

(๔) (๑) (๒) หรือ (๓)
งตอ้งกระทาํโดยวธีิลงคะแนนลบั

(๕) (๖)

แลว้แต่กรณี

ใหญ่ศาลฎีกา แลว้แต่กรณี ใหด้าํเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถา้มติ

ดาํเนินการดงักล่าว

(๖) ใหผู้ไ้ดรั้บความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ระธานกรรมการการ

มาตรา ๒๓๒

ไดเ้พียงวาระเดียว

กรรมการการเลื

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบติั และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา
๒๓๐ มาใชบ้งัคบักบัการพ้

มาตรา ๒๓๓



งคนใด
๒๓๐ และใหป้ระธานรัฐสภาส่งคาํ

วนิิจฉยัไปยงัประธาน รัฐสภาและประธาน

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๙๒

มาตรา ๒๓๔

๒๓๑
ภายในเก้

ตามมาตรา ๒๓๑

มาตรา ๒๓๕

งธรรม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออก

การเมือง

การดาํเนิ

มาตรา ๒๓๖



(๑) ๒๓๕

(๒)
๑๘๑

(๓) กาํหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมือง การสนบัสนุน ทางการเงินโดยรัฐ การ

(๔) างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วน
๒๓๕ วรรคสอง

(๕)
๒๓๕ วรรคสอง

(๖)

(๗)

(๘) ส่งเสริมและสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วน

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

(๙)

เรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยคาํ ตลอดจนขอใหพ้นกังานอยัการ พนักงาน สอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ

มอบหมาย

มาตรา ๒๓๗



วหนา้ พรรคการเมืองหรือ

การปกครองประ ๖๘

หย้บุพรรคการเมือง

มาตรา ๒๓๘

(๑)

(๒) ผูเ้ขา้รับการสรรหา หรือสมาชิกขององคก์รตามมาตรา ๑๑๔

(๓)

มืองใดไดก้ระทาํลงไปโดยฝ่าฝืน

(๔)

มาตรา ๒๓๙



ก วฒิุสภา

มีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา แลว้แต่กรณี

มาตรา ๒๔๐

ปรากฏหลกัฐานอั ๒๓๘ ใหค้ณะกรรมการ

พลนั และใหน้าํความในมาตรา ๒๓๙

มาตรา ๒๔๑



กวฒิุสภา ประกาศใหมี้การ
สรรหาสมาชิกวฒิุสภา หรือประกาศใหมี้การออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั หา้มมิใหจ้บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวั

ในขณะกระทาํความผิด

ในกรณี

ผูด้าํเนินการ

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดนิ

มาตรา ๒๔๒

ยอมรับนบัถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการ บริหารราชการแผน่ดิน วสิาหกิจ หรือกิจกรรมอนัเป็น

แจง้ผลใหป้ระธานวฒิุสภาทราบ

ใหป้ระธานวฒิุสภาเป็
แผน่ดิน

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจการแผน่ดินใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
ผูต้รวจการแผน่ดิน

เพียงวาระเดียว

มาตรา ๒๔๓

การสรรหาและการเลือกผูต้รวจการแผน่ดินใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม โดยใหมี้คณะกรรมการสรรหาจาํนวนเจ็ดคนประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล



มาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๔๔

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตามคาํร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ห

(ข)
รัฐ หรือรัฐวสิา

(ค)
รัฐธรรมนูญและองคก์รใ

(ง)

(๒) ๒๗๙ วรรค
สาม และมาตรา ๒๘๐

(๓) ติดตาม ประเมินผล และจดัทาํขอ้เสนอแนะในกา

(๔)
ย ต่อสาธารณะดว้ย

(๑) (ก) (ข) และ (ค)

ประโยชน์สาธารณะ ผูต้รวจการแผน่ดิน อาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้

มาตรา ๒๔๕



(๑) พร้อมดว้ยความเห็นตอ่

วธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

(๒) ๒๔๔ (๑) (ก)
รัฐธรรมนู

๓. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๒๔๖

คณะกรรมการป้องกนัและปราบ

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐๕

การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใหน้าํบท บญัญติัมาตรา ๒๐๔ วรรค
๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหมี้คณะกรรมการสรรหาจาํนวนหา้คน

ประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้าํ
ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ใหมี้กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจาํจงัหวดั โดยคุณสมบติั กระบวนการ สรรหา และอาํนาจ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๔๗



การพน้จากตาํแหน่ง การสรรหา และการเลือกกรรมการป้องกนัและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติแทนตาํแหน่ง
๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม

มาตรา ๒๔๘

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผูใ้ดกระทาํการ ขาดค

ค

มาตรา ๒๔๙

อาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวา่

คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ใหย้กคาํร้องดงักล่าว

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหลืออยูน่อ้ยกว่

ปร

ทาํความผิด

มาตรา ๒๕๐



(๑)
วฒิุสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม

(๒) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปสาํนว
การเมืองส่งไปยงัศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา ๒๗๕

(๓)

ประกอบ รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

(๔) ตรวจสอบความถู
ตาํแหน่งตามมาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาํหนด

(๕) กาํกบัดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

(๖)

(๗)

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๑๓
ทุจริตแห่งชาติดว้ยโดยอนุโลม

ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นเจา้พนกังานในการยติุธรรมตามกฎหมาย

มาตรา ๒๕๑

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการ ของคณะกรรมการป้องกนัและ

าติ



คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวฒิุสภา

บริหารงานบุคคล กา

๔. คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ

มาตรา ๒๕๒

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๔
๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรร

หาใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๔๓

แผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน

กรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีวาระการดาํรงตาํแหน่
ตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว

คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม และการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน และผูว้า่การตรวจเงิน
นกังานการตรวจเงิน

แผน่ดิน ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย การตรวจเงินแผน่ดิน

มาตรา ๒๕๓

คาํปรึกษา แนะนาํ และเสนอแนะใหมี้การแกไ้ขข้



มาตรา ๒๕๔

ต

๒

๑. องค์กรอยัการ

มาตรา ๒๕๕

น่งตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ อยัการ และไดรั้บความ
เห็นชอบจากวฒิุสภา

อยัการสูงสุดเป็นผูบ้ั

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



มาตรา ๒๕๖

งการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย

มนุษยชนแห่งชาติ

คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม การถอดถอน และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
เป็นไป

ดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๒๔๓

มาตรา ๒๕๗

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจหนา้

(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือการละเลยการกระทาํ อนัเป็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชน หรือไม่เป็นไป

(๒)

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

(๓)



(๔)

(๕)
และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

(๖) ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน

(๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยราชก
มนุษยชน

(๘)

(๙)

มของชาติและ
ประชาชนประกอบดว้ย

๓. าติ

มาตรา ๒๕๘

และ
สงัคมแห่งชาติ ใหค้วามเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้

ล



หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ

๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน

มาตรา ๒๕๙

และ

จากตาํแหน่ง

(๑) นายกรัฐมนตรี

(๒) รัฐมนตรี

(๓) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

(๔) สมาชิกวฒิุสภา

(๕)

(๖)

มาตรา ๒๖๐

๒๕๙ ใหแ้สดงรายการ ทรัพ

(๑)

(๒) วนันบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง

(๓) ๒๕๙



(๒)
วั

มาตรา ๒๖๑

ราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา

ส่วนไดเ้สียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจดัใหมี้การประชุม คณะกรรมการป้องกนัและ

มาตรา ๒๖๒

านุเบกษา

ดาํเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง ตาํแห
ต่อไป และใหน้าํบทบญัญติั มาตรา ๒๗๒ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

มาตรา ๒๖๓

ฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัต่อไป

ถา้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัวา่ผูด้าํรงตาํแหน่ง ทางการเมืองผูใ้ดกระทาํ

โดยใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๙๒ หา้มมิใหด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือดาํรง

มาตรา ๒๖๔



บทบญัญติัมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๓

นิจฉยัการกระทาํความผิด

๒

มาตรา ๒๖๕

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาตอ้ง

(๑) หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ หรือตาํแหน่งสมาชิกสภา

(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือกา้วก่ายการเขา้รับสมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวสิาหกิจ หรือเขา้เป็นคู่สญัญากบัรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ อนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดั

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ เป็นพิเศษ

(๔) ไม่กระทาํการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘

ใหน้าํความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทน ราษฎรหรือสมาชิก

ลกัษณะผูถู้กใช ้ผูร่้วมดาํเนินการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ทน ราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาใหก้ระทาํการ

มาตรา ๒๖๖

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือ ตาํแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ดย



(๑)

(๒)

(๓) ละมิใช่ขา้ราชการการเมือง พนกังาน หรือลูกจา้งของ

มาตรา ๒๖๗

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๖๕ มาใชบ้งัคบักบันายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีดว้ย เวน้แต่เป็นการดาํรงตาํแหน่งหรือ
ดาํ
หาผลกาํไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใดก็มิไดด้ว้ย

มาตรา ๒๖๘

๒๖๖ มิได ้เวน้แต่เป็นการกระทาํตามอาํนาจ

มาตรา ๒๖๙

หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษั

ง และใหน้ายกรัฐมนตรี

นหรือ

ดว้ย และใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

๓ การถอดถอนจากตําแหน่ง

มาตรา ๒๗๐



ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล

บทบญัญติัแห่ง รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง วฒิุสภา มี

วย คือ

(๑)

(๒)
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๗๑

สมา
๒๗๔ ใหถ้อดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจาก

าผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวกระทาํความผิดเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน

๒๗๔ ใหถ้อดถอน สมาชิกวฒิุสภาออกจากตาํแหน่งได้

๒๗๐ ออกจากตาํแหน่งไดต้ามมาตรา ๑๖๔

มาตรา ๒๗๒

๒๗๑
การทุจริตแห่งชาติดาํเนินการไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว

บุขอ้ยติุวา่จะใหด้าํเนินการ อยา่งไรดว้ย

ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบ



จนกวา่วฒิุสภาจะมีมติ และใหป้ระธานกรรมการป้องกนั และปราบปรามการทุจริ
๒๗๓

ฎีกาแผนกคดีอาญา ของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นวา่ขอ้กล่

การทุจ

มาตรา ๒๗๓

ดรั้บรายงานตามมาตรา ๒๗๒
โดยเร็ว

บรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการ
ประชุมสมยัวสิามญั และใหป้ระธานรัฐสภาลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๗๔

จากตาํแหน่ง ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในหา้

มิได ้แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

๔ การดําเนินคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๒๗๕



ารเมือง มีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษา

หรือป

๒๕๐ (๒)
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

รงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

๒๕๐ (๒) นอิสระตาม
มาตรา ๒๗๖

ไต่สวน ดาํเนินการล่าชา้เกินสมควร หรือดาํเนินการไต่สวนแลว้เห็นวา่ไม่มีมูลความผิด ตามขอ้กล่าวหา

และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติใหด้าํเนิน การตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดว้ยคะแนนเสียงไม่

ดาํเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๗๒ ะวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

มาตรา ๒๗๖

๒๗๕

จ ๒๕๐ (๒) แทนการ

กฎหมายบญัญติั

ระไดด้าํเนินการไต่สวนหาขอ้เท็จจริงและสรุปสาํนวนพร้อมทาํ ความเห็นแลว้ ถา้เห็นวา่ขอ้
๒๗๓

ดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
ต่อไป และใหน้าํ บทบญัญติัมาตรา ๒๗๒ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม



มาตรา ๒๗๗

ในการพิจารณาคดี ใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง ทางการเมืองยดึสาํนวนของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของผูไ้ต่สวน อิสระ แลว้แต่กรณี เป็นหลกัในการพิจารณา และอาจไต่สวน

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง ทางการเมือง และใหน้าํบทบญัญติั
มาตรา ๒๑๓

บทบญัญติัวา่ดว้ยความคุม้กนัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา ตามมาตรา ๑๓๑ มิใหน้าํมาใช้
บงัคบักบัการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง ทางการเมือง

มาตรา ๒๗๘

เป็นกรณีตามวรรคสาม

มีคาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองได้

ใหญ่ศาลฎีกากาํหนด



หมวด ๑๓

มาตรา ๒๗๙

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ใหผู้ต้รวจการแผน่ดิน รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภา

๒๗๐

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวดว้ย

มาตรา ๒๘๐

การจดัทาํหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙

จริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม

ดาํเนินการของผูรั้บผิดชอบจะไม่เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม ผูต้รวจการแผน่ดิน จะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อ
สาธารณะก็ได้



หมวด ๑๔

มาตรา ๒๘๑

ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑ นตามหลกัแห่งการปกครอง

กฎหมายบญัญติั

มาตรา ๒๘๒

าร

เลือกไปปฏิบติัไดเ้อง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง ในระดบัของการพฒันาและประสิทธิภาพในการ

มาตรา ๒๘๓

การจดับริการสาธารณะ การ

พฒันาของจงัหวดั และประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย

ดย



หเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ก่

มาตรา ๒๘๔

ประชาชน ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั

ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรั



ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘

มาตรา ๒๘๕

มาตรา ๒๘๖

มาตรา ๒๘๗

และผลการดาํเนินงานในรอบปี

๑๖๘ วรรคหก
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๘



ณธรรมของขา้ราชการส่วน

กฎหมายบญัญติั

มาตรา ๒๘๙

คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ

มาตรา ๒๙๐

(๑)

(๒) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาท



(๓)

(๔)



หมวด ๑๕

มาตรา ๒๙๑

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

จารณาเรียงลาํดบัมาตรา ใหถื้อเอา เสียงขา้งมากเป็นประมาณ

(๕)

(๖) ย และตอ้งมี

(๗)
และใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๙๒



มาตรา ๒๙๓

ใหส้ภานิติบญัญติัแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙

มาตรา ๑๒๗

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวฒิุสภา เป็นผูล้งนามรับสนอง พระบรมราชโองการ ใหป้ระธานสภานิติบญัญติั
แห่งชาติเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ

๑๒๗ แลว้ แต่ยงัไม่มีวฒิุสภา
าต่อไป เวน้แต่ การพิจารณาใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งและการถอดถอนจาก

เป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา
๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๙๗ ๒๖๑ และบทบญัญติัแห่งกฎหมายใด

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๕๓ งชาติ ดว้ยโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙๔

ใหส้ภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
) พทุธศกัราช ๒๕๔๙

มาตรา ๒๙๕

วฒิุสภา ร่างพระราช บญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง และร่าง



( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙

เสมือนวา่สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ไดใ้หค้วามเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวแลว้

วา่ดว้ยคณะก
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ .ศ. ๒๕๔๑ ยงัคงใช้
บงัคบัต่อไปจนกวา่ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั

มาตรา ๒๙๖

รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ มีผลใชบ้งัคบั

ส่วนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ก) ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใ้ช้
กาํหนดเป็นสองปี

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐
และมิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖

๒๕๔๐

มาตรา ๒๙๗

มาตรา ๒๙๘



าจกัรไทย ( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙

มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใช้
บงัคบักบัการดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐ

มาตรา ๒๙๙

๒๔๒ วรรคสองและวรรคสาม
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม

ให้

น

มาตรา ๓๐๐

ใหค้ณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ เป็นศาล

ตาํแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ใหผู้พิ้พากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาล
๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ คง

แห่ง



มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง

ใหบ้ทบญัญติัมาตรา ๓๕ (ฉบบั
) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมี การตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิ

มาตรา ๓๐๑

อยู่

ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

มาตรา ๓๐๒

(๑) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธาน

(๒) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้



(๓) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานกรรมการ

(๔) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ.
๒๕๔๒

บงัคบัใน
( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙

และใหว้ฒิุสภาพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้

ตอ้ง

ม

มาตรา ๓๐๓

(๑) เสริมและคุม้ครองการใชสิ้ทธิ และเสรีภาพตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ๗ ๘ สิทธิและเสรีภาพ

๙ ๑๐ สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการ
๕๖ ๑๒

๖๑ วรรคสอง กฎหมายวา่ดว้ยสภาพฒันาการเมือง ตามมาตรา ๗๘ (๗)
รูปกระบวนการยติุธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔)

ตามมาตรา ๘๔ (๘) ๘๗ (๔) และกฎหมายวา่ดว้ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๖ าตามมาตรา ๑๗๖



(๒) ๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษา ในระบบ การศึกษานอก

๑๗๖

(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐
สอบถ่วงดุลระหวา่งคณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้

ทาํหนงัสือสญัญา โดยไม่มีการ ขดักนัระหวา่งประโยชนข์องรัฐกบัผลประโยชนข์องผูศึ้กษาวจิยัไม่วา่ในช่วงเวลาใดของการ
๑๗๖

(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗
ตามมาตรา ๑๗๖

(๕)

หมวด ๑๔ ถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖

มาตรา ๓๐๔

ใหด้าํเนินการจดัทาํประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙

มาตรา ๓๐๕

(๑) มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัจนกวา่จะมีการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๔๗

ประกอบกิจการ วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ และกาํกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียด วา่ดว้ย
การกาํกบัและคุม้ครองการดาํเนินกิจการ การจดัใหมี้กองทุนพฒัน



(๒) ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๐๒ (๑๐)
สมาชิกวฒิุสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖

(๓) มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๔๑ มาใชบ้งัคบักบัการตราพระราชบญัญติัประกอบ รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕

(๔) มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๖๗ ๑๖๘ วรรคเกา้ มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการ
๑๗๐

(๕)
๑๙๐ วรรคสาม มาใชบ้งัคบั แตใ่หน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๙๐

(๖) มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๐๙ (๒)

(๗) มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๒๕๕ วรรคหา้ และมาตรา ๒๘๘ วรร

มาตรา ๓๐๖

บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ๒๑๙

ดาํรงตาํแหน่งไดจ้นถึงอายคุรบเจด็สิบปี และผูพิ้พากษาศาลยติุธ

ใหน้าํบทบญัญติัในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใชก้บัพนกังานอยัการดว้ย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๐๗



หกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ
๒๕๕๐

มาตรา ๓๐๘

รูปกฎหมาย

๘๑ (๕)

รับผิดชอบ

มาตรา ๓๐๙

( ) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ วา่เป็น
งกล่าวไม่วา่ก่อนหรือหลงัวนัประกาศใช้


