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ภาคผนวกที ่ 1  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550  (บางสว่น) 

ภาคผนวกที ่ 2  พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

                     พ.ศ.2546 

ภาคผนวกที ่ 3  ประชากรประเทศไทย 

ภาคผนวกที ่ 4  ราชธรรม 10 หรอืทศพธิราชธรรม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 17 

ภาคผนวกทัว่ไป 
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ภาคผนวก  ๑ 
 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว้ ณ วนัท่ี ๒๔ สิงหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

  ศุภมสัดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดตีภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปจัจุบนัสมยั จนัทรคตนิิยมสู

กรสมพตัสร สาวนมาส ชุณหปกัษ์ เอกาทสดีถิ ีสุรยิคตกิาล สงิหาคมมาส จตุวสีตมิสุรทนิ ศุกร

วารโดยกาลบรเิฉท 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี จกัรนีฤบ

ดนิทร  สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหป้ระกาศ

ว่าประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตไิดนํ้าความกราบบงัคมทลูว่า การปกครองของประเทศไทย

ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขไดด้าํเนินวฒันามากว่าเจด็สบิหา้ปี 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา ไดม้กีารประกาศใช ้ ยกเลกิ และแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญหลายครัง้ 

บทท่ี 17 

ภาคผนวกทัว่ไป 
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เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมอืงและกาลสมยัที่เปลี่ยนแปลงไป และโดยที่

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ไดบ้ญัญตัใิหม้สีภารา่ง

รฐัธรรมนูญและคณะกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนูญขึน้ มหีน้าทีจ่ดัทาํรา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่

ทัง้ฉบบัสาํหรบัเป็นแนวทางการปกครองประเทศ โดยใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็

อยา่งกวา้งขวางทุกขัน้ตอนและนําความคดิเหน็เหล่านัน้มาเป็นขอ้คาํนึงพเิศษในการยกรา่งและ

พจิารณาแปรญตัตโิดยต่อเน่ือง 

   ร่างรฐัธรรมนูญฉบบัที่จดัทําใหม่น้ีมสีาระสําคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัของ

ประชาชนชาวไทย ในการธาํรงรกัษาไวซ้ึง่เอกราชและความมัน่คงของชาต ิการทาํนุบํารุงรกัษา

ศาสนาทุกศาสนาใหส้ถติสถาพร การเทดิทูนพระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุขและเป็นมิง่ขวญัของ

ชาต ิ การยดึถอืระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขเป็นวถิทีางในการ

ปกครองประเทศการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ใหป้ระชาชนมบีทบาทและมสีว่น

รว่มในการปกครองและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรฐัอย่างเป็นรปูธรรม การกําหนดกลไกสถาบนั

ทางการเมอืงทัง้ฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิาร ใหม้ดุีลยภาพและประสทิธภิาพตามวถิกีาร

ปกครองแบบรฐัสภา รวมทัง้ใหส้ถาบนัศาลและองคก์รอสิระอื่นสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดโ้ดย

สจุรติเทีย่งธรรม 

เมื่อจดัทาํร่างรฐัธรรมนูญเสรจ็แลว้ สภาร่างรฐัธรรมนูญไดเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ

และจดัใหม้กีารออกเสยีงประชามตเิพื่อใหค้วามเหน็ชอบแก่ร่างรฐัธรรมนูญทัง้ฉบบั การออก

เสยีงลงประชามตปิรากฏผลว่า ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้โดยเสยีงขา้งมากของผูม้าออกเสยีง

ประชามตเิหน็ชอบใหนํ้ารา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหมม่าใชบ้งัคบั ประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ

จงึนําร่างรฐัธรรมนูญขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธย ใหป้ระกาศใช้

เป็นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยสบืไป ทรงพระราชดาํรวิ่าสมควรพระราชทานพระบรม

ราชานุมตัติามมตขิองมหาชน 

   จึงมีพระบรมราชโองการดํารสัเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยฉบบัน้ีขึน้ไว ้ ใหใ้ชแ้ทนรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 

พุทธศกัราช ๒๕๔๙  ซึง่ไดต้ราไว ้ณ วนัที ่๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ตัง้แต่วนัประกาศน้ี

เป็นตน้ไปขอปวงชนชาวไทย จงมคีวามสมคัรสโมสรเป็นเอกฉนัท ์ ในอนัทีจ่ะปฏบิตัติามและ

พทิกัษ์ รกัษารฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยน้ี เพื่อธํารงคงไวซ้ึง่ระบอบประชาธปิไตยและ

อาํนาจอธปิไตยของปวงชนชาวไทย และนํามาซึง่ความผาสุกสริสิวสัดิพ์พิฒันชยัมงคลอเนกศุภ

ผลสกลเกยีรตยิศสถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทัว่สยามรฐัสมีา สมดัง่พระบรมราชปณิธาน

ปรารถนาทุกประการ เทอญ 
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หมวด ๑ 

บททัว่ไป 
______________ 

 

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดยีว จะแบ่งแยกมไิด ้

มาตรา ๒ ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมขุ 

มาตรา ๓ อาํนาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเป็นประมุข

ทรงใชอ้ํานาจนัน้ทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี และศาล ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ีการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคก์รตามรฐัธรรมนูญและหน่วยงานของรฐั 

ตอ้งเป็นไปตามหลกันิตธิรรม 

มาตรา ๔ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่ม

ไดร้บัความคุม้ครอง 

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมว่่าเหล่ากําเนิด เพศ หรอืศาสนาใด ยอ่มอยูใ่นความ

คุม้ครองแหง่รฐัธรรมนูญน้ีเสมอกนั 

มาตรา ๖ รฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสุดของประเทศ บทบญัญตัใิดของกฎหมาย 

กฎหรอืขอ้บงัคบั ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญน้ี บทบญัญตันิัน้เป็นอนัใชบ้งัคบัมไิด ้

มาตรา ๗ ในเมื่อไมม่บีทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ใหว้นิิจฉยักรณี

นัน้ไปตามประเพณกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

 

หมวด ๒ 

พระมหากษตัริย ์
______________ 

 

  มาตรา ๘ องคพ์ระมหากษตัรยิท์รงดาํรงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ 

ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้

ผูใ้ดจะกล่าวหาหรอืฟ้องรอ้งพระมหากษตัรยิใ์นทางใด ๆ มไิด ้

  มาตรา ๙ พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอคัร

ศาสนูปถมัภก 

  มาตรา ๑๐ พระมหากษตัรยิท์รงดาํรงตําแหน่งจอมทพัไทย 



PS 103 502 

  มาตรา ๑๑ พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาฐานนัดร

ศกัดิแ์ละพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

 มาตรา ๑๒ พระมหากษตัรยิท์รงเลอืกและทรงแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒเิป็นประธาน

องคมนตรคีนหน่ึงและองคมนตรอีื่นอกีไมเ่กนิสบิแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร ี

คณะองคมนตรมีหีน้าที่ถวายความเหน็ต่อพระมหากษตัรยิ์ในพระราชกรณียกจิทัง้ปวง ที่

พระมหากษตัรยิท์รงปรกึษา และมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนูญน้ี 

 มาตรา ๑๓ การเลอืกและแต่งตัง้องคมนตรหีรอืการใหอ้งคมนตรพีน้จากตํา แหน่งให้

เป็นไปตามพระราชอธัยาศยั  

ใหป้ระธานรฐัสภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ประธานองคมนตรี

หรอืใหป้ระธานองคมนตรพีน้จากตําแหน่ง 

ใหป้ระธานองคมนตรเีป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้องคมนตรอีื่น

หรอืใหอ้งคมนตรอีื่นพน้จากตําแหน่ง 

 มาตรา ๑๔ องคมนตรตีอ้งไม่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชกิวุฒสิภา 

กรรมการ  การเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผน่ดนิ กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ตุลาการศาล

รฐัธรรมนูญ ตุลาการ ศาลปกครอง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

กรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

ขา้ราชการซึง่มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ พนกังานรฐัวสิาหกจิ เจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

หรอืสมาชกิ 

หรอืเจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง และตอ้งไมแ่สดงการฝกัใฝใ่นพรรคการเมอืงใด ๆ 

 มาตรา ๑๕ ก่อนเขา้รบัหน้าที ่องคมนตรตีอ้งถวายสตัยป์ฏญิาณต่อพระมหากษตัรยิ์

ดว้ยถอ้ยคาํ ดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พระพุทธเจา้ (ชื่อผูป้ฏญิาณ) ขอถวายสตัยป์ฏญิาณว่า ขา้พระพุทธเจา้จะ

จงรกัภกัด ี

ต่อพระมหากษตัรยิ ์ และจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศและประชาชน ทัง้จะรกัษาไวแ้ละปฏบิตัติามซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุก

ประการ” 

 มาตรา ๑๖ องคมนตรพีน้จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรอืมพีระบรมราชโองการ

ใหพ้น้จากตําแหน่ง 

 มาตรา ๑๗ การแต่งตัง้และการใหข้า้ราชการในพระองคแ์ละสมุหราชองครกัษ์พน้

จากตําแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั 
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 มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษตัรยิจ์ะไม่ประทบัอยู่ในราชอาณาจกัร หรอืจะทรง

บรหิาร 

พระราชภาระไมไ่ดด้ว้ยเหตุใดกต็าม จะไดท้รงแต่งตัง้ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูส้าํเรจ็ราชการ

แทนพระองค ์และใหป้ระธานรฐัสภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 มาตรา ๑๙ ในกรณีทีพ่ระมหากษตัรยิม์ไิดท้รงแต่งตัง้ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค์

ตามมาตรา ๑๘ หรอืในกรณีทีพ่ระมหากษตัรยิไ์ม่สามารถทรงแต่งตัง้ผูส้าํเรจ็ราชการแทน

พระองคเ์พราะยงัไมท่รงบรรลุนิตภิาวะหรอืเพราะเหตุอื่น ใหค้ณะองคมนตรเีสนอชื่อผูใ้ดผูห้น่ึง

ซึ่งสมควรดํารงตําแหน่งผูส้ําเรจ็ราชการแทนพระองค์ต่อรฐัสภาเพื่อขอความเหน็ชอบ เมื่อ

รฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบแลว้  ใหป้ระธานรฐัสภาประกาศในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ ์

แต่งตัง้ผูน้ัน้เป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์

ในระหว่างทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรสิน้อายุหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ ใหวุ้ฒสิภาทํา

หน้าทีร่ฐัสภาในการใหค้วามเหน็ชอบตามวรรคหน่ึง 

 มาตรา ๒๐ ในระหว่างทีไ่มม่ผีูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคต์ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 

๑๘หรอืมาตรา ๑๙ ใหป้ระธานองคมนตรเีป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวไป

พลางก่อน 

ในกรณทีีผู่ส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคซ์ึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา 

๑๙ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหป้ระธานองคมนตรทีาํหน้าทีผู่ส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคเ์ป็น

การชัว่คราวไปพลางก่อน 

ในระหว่างทีป่ระธานองคมนตรเีป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคต์ามวรรคหน่ึง หรอื

ในระหว่างทีป่ระธานองคมนตรทีําหน้าทีผู่ส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคต์ามวรรคสอง ประธาน

องคมนตรจีะปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรมีไิด ้ ในกรณีเช่นว่าน้ี ใหค้ณะ

องคมนตรเีลอืกองคมนตรคีนหน่ึงขึน้ทาํหน้าทีป่ระธานองคมนตรเีป็นการชัว่คราวไปพลางก่อน 

 มาตรา ๒๑ ก่อนเขา้รบัหน้าที ่ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคซ์ึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตาม

มาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ ตอ้งปฏญิาณตนในทีป่ระชุมรฐัสภาดว้ยถอ้ยคาํ ดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พเจา้ (ชื่อผูป้ฏญิาณ) ขอปฏญิาณวา่ ขา้พเจา้จะจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิ ์

(พระปรมาภไิธย) และจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศและประชาชน ทัง้จะรกัษาไวแ้ละปฏบิตัติามซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุก

ประการ” 

ในระหว่างทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรสิน้อายุหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ ใหวุ้ฒสิภาทํา

หน้าทีร่ฐัสภาตามมาตราน้ี 
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 มาตรา ๒๒ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๓ การสบืราชสมบตัใิหเ้ป็นไปโดยนยัแหง่กฎ     

มณเฑยีรบาล วา่ดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์พระพทุธศกัราช ๒๔๖๗ 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎมณเฑยีรบาลว่าดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ์ พระพุทธศกัราช 

๒๔๖๗ 

 เป็นพระราชอาํนาจของพระมหากษตัรยิโ์ดยเฉพาะ เมื่อมพีระราชดาํรปิระการใด ให้

คณะองคมนตรีจดัทําร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้า

ทลูกระหมอ่มถวายเพื่อมพีระราชวนิิจฉยั เมื่อทรงเหน็ชอบและทรงลงพระปรมาภไิธยแลว้ ให้

ประธานองคมนตรดีาํเนินการ แจง้ประธานรฐัสภาเพื่อใหป้ระธานรฐัสภาแจง้ใหร้ฐัสภาทราบ     

และใหป้ระธานรฐัสภาลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจา

นุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัเป็นกฎหมายได ้

ในระหว่างทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรสิน้อายุหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ ใหวุ้ฒสิภาทํา

หน้าทีร่ฐัสภาในการรบัทราบตามวรรคสอง 

 มาตรา ๒๓ ในกรณีทีร่าชบลัลงักห์ากว่างลงและเป็นกรณีทีพ่ระมหากษตัรยิไ์ดท้รง

แต่งตัง้ พระรชัทายาทไวต้ามกฎมณเฑยีรบาลว่าดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์ พระพุทธศกัราช 

๒๔๖๗  แลว้ 

ใหค้ณะรฐัมนตรแีจ้งใหป้ระธานรฐัสภาทราบ และใหป้ระธานรฐัสภาเรยีกประชุม

รัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็น

พระมหากษตัรยิส์บืไป แลว้ใหป้ระธานรฐัสภาประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 ในกรณีทีร่าชบลัลงัก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษตัรยิม์ไิดท้รงแต่งตัง้พระ

รชัทายาทไวต้ามวรรคหน่ึง ใหค้ณะองคมนตรเีสนอพระนามผูส้บืราชสนัตตวิงศต์ามมาตรา ๒๒ 

ต่อ 

คณะรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อรฐัสภาเพื่อรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ ในการน้ี จะเสนอพระ

นามพระราชธดิากไ็ด ้เมื่อรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหป้ระธานรฐัสภาอญัเชญิองคผ์ูส้บืราช

สนัตตวิงศข์ึน้ทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัรยิส์บืไป แลว้ใหป้ระธานรฐัสภาประกาศใหป้ระชาชน

ทราบ 

ในระหว่างทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรสิน้อายุหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบ ใหวุ้ฒสิภาทํา

หน้าทีร่ฐัสภาในการรบัทราบตามวรรคหน่ึงหรอืใหค้วามเหน็ชอบตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ในระหว่างทีย่งัไมม่ปีระกาศอญัเชญิองคพ์ระรชัทายาทหรอืองคผ์ูส้บืราช

สนัตตวิงศข์ึน้ทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัรยิต์ามมาตรา ๒๓ ใหป้ระธานองคมนตรเีป็นผูส้าํเรจ็

ราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีทีร่าชบลัลงักว์่างลงในระหว่างที่
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ไดแ้ต่งตัง้ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคไ์วต้ามมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ หรอืระหว่างเวลาที่

ประธานองคมนตรเีป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง ใหผู้ส้าํเรจ็

ราชการแทนพระองคน์ัน้ ๆ แลว้แต่กรณี เป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคต่์อไป ทัง้น้ี จนกว่า

จะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็น

พระมหากษตัรยิ ์

 ในกรณีทีผู่ส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคซ์ึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ไวแ้ละเป็นผูส้าํเรจ็ราชการ

แทนพระองคต่์อไปตามวรรคหน่ึงไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหป้ระธานองคมนตรทีําหน้าที่

ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวไปพลางก่อน 

 ในกรณีทีป่ระธานองคมนตรเีป็นผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคต์ามวรรคหน่ึง หรอืทาํ

หน้าทีผู่ส้าํเรจ็ราชการแทนพระองคเ์ป็นการชัว่คราวตามวรรคสอง ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐ 

วรรคสามมาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๕ ในกรณีทีค่ณะองคมนตรจีะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๑๙ หรอืมาตรา 

๒๓ 

วรรคสอง หรอืประธานองคมนตรจีะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง หรอื

วรรคสอง หรอื  มาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูใ่นระหว่างทีไ่มม่ปีระธานองคมนตรหีรอืมแีต่ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้ ใหค้ณะองคมนตรทีี่เหลอือยู่เลอืกองคมนตรคีนหน่ึงเพื่อทําหน้าที่

ประธานองคมนตร ีหรอืปฏบิตัหิน้าที ่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง หรอืตามมาตรา 

๒๔ วรรคสาม แลว้แต่กรณ ี

 

หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
______________ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

บททัว่ไป 
______________ 

 

 มาตรา ๒๖ การใชอ้าํนาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถงึศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษยส์ทิธแิละเสรภีาพ ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 



PS 103 506 

 มาตรา ๒๗ สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิายหรอื

โดยคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ย่อมไดร้บัความคุม้ครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี

ศาล รวมทัง้ องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้

บงัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง 

 มาตรา ๒๘ บุคคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยห์รอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตน

ไดเ้ท่าทีไ่มล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น ไมเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อรฐัธรรมนูญ หรอืไมข่ดัต่อ

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

บุคคลซึง่ถูกละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไว ้ สามารถยกบทบญัญตัิ

แหง่รฐัธรรมนูญน้ีเพือ่ใชส้ทิธทิางศาลหรอืยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูค้ดใีนศาลได ้

 บุคคลยอ่มสามารถใชส้ทิธทิางศาลเพือ่บงัคบัใหร้ฐัตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัใินหมวด

น้ีไดโ้ดยตรงหากการใช้สทิธแิละเสรภีาพในเรื่องใดมกีฎหมายบญัญตัิรายละเอยีดแห่งการใช้

สทิธแิละเสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวแ้ลว้ ใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพในเรื่องนัน้เป็นไป

ตามทีก่ฎหมายบญัญตับุิคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน และช่วยเหลอืจากรฐั ใน

การใชส้ทิธติามความในหมวดน้ี 

มาตรา ๒๙ การจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองไว ้ จะกระทาํ

มไิด ้

เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพื่อการทีร่ฐัธรรมนูญน้ี

กาํหนดไวแ้ละเทา่ทีจ่าํเป็น และจะกระทบกระเทอืนสาระสาํคญัแหง่สทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด ้

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบั

แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรอืแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทัง้ต้องระบุบทบญัญตัแิห่ง

รฐัธรรมนูญทีใ่หอ้าํนาจในการตรากฎหมายนัน้ดว้ย 

บทบญัญตัใินวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักฎทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจ

ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนท่ี ๒ 

ความเสมอภาค 
______________ 

 

 มาตรา ๓๐ บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย

เทา่เทยีมกนัชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั 
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การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น

กําเนิดเชือ้ชาต ิ ภาษา เพศ อาย ุ ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการ

เมอืงอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ จะกระทาํมไิด ้

มาตรการที่รฐักําหนดขึน้เพื่อขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธแิละ

เสรภีาพไดเ้ชน่เดยีวกบับุคคลอื่น ยอ่มไมถ่อืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม 

 มาตรา ๓๑ บุคคลผูเ้ป็นทหาร ตํารวจ ขา้ราชการ เจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั และพนกังาน

หรอืลูกจา้งขององคก์รของรฐั ยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญเช่นเดยีวกบับุคคลทัว่ไป 

เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการเมอืง สมรรถภาพ วนิยั หรอืจรยิธรรม 

 

ส่วนท่ี ๓ 

สิทธิและเสรีภาพส่วนบคุคล 
______________ 

 

 มาตรา ๓๒ บุคคลยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย 

การทรมาน ทารุณกรรม หรอืการลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรม จะกระทาํมไิด ้

แต่การลงโทษตามคาํพพิากษาของศาลหรอืตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิมถ่อืวา่เป็นการลงโทษดว้ย 

วธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 

การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่มคีาํสัง่หรอืหมายของศาลหรอืมเีหตุ

อย่างอื่นตามที่กฎหมายบญัญตั ิ การคน้ตวับุคคลหรอืการกระทําใดอนักระทบต่อสทิธแิละ

เสรภีาพตามวรรคหน่ึง จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่มเีหตุตามทีก่ฎหมายบญัญตัใินกรณีทีม่กีารกระทาํ

ซึง่กระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพตามวรรคหน่ึง ผูเ้สยีหาย พนกังานอยัการหรอืบุคคลอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ของผูเ้สยีหาย มสีทิธริอ้งต่อศาลเพื่อใหส้ัง่ระงบัหรอืเพกิถอนการกระทาํ เช่นว่านัน้ 

รวมทัง้จะกาํหนดวธิกีารตามสมควรหรอืการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดว้ยกไ็ด ้

 มาตรา ๓๓ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในเคหสถาน 

               บุคคลย่อมได้รบัความคุม้ครองในการที่จะอยู่อาศยัและครอบครองเคหสถานโดย

ปกตสิุขการเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูค้รอบครอง หรอืการตรวจคน้ 

เคหสถานหรอืในทีร่โหฐาน จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่มคีาํสัง่หรอืหมายของศาล หรอืมเีหตุอยา่งอื่น

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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 มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการเดนิทางและมเีสรภีาพในการเลอืกถิน่ทีอ่ยู่

ภายในราชอาณาจกัร 

การจํากดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามไิด ้ เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพื่อความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของ

ประชาชนการผงัเมอืง หรอืเพือ่สวสัดภิาพของผูเ้ยาว ์

การเนรเทศบุคคลผูม้สีญัชาตไิทยออกนอกราชอาณาจกัร หรอืหา้มมใิหบุ้คคลผูม้ี

สญัชาตไิทยเขา้มาในราชอาณาจกัร จะกระทาํมไิด ้

 มาตรา ๓๕ สทิธขิองบุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง ตลอดจนความเป็นอยู่

สว่นตวัยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

การกล่าวหรอืไขขา่วแพร่หลายซึง่ขอ้ความหรอืภาพไม่ว่าดว้ยวธิใีดไปยงัสาธารณชน 

อนัเป็นการละเมดิหรอืกระทบถงึสทิธขิองบุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง หรอืความ

เป็นอยูส่ว่นตวัจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่กรณทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมชิอบจากขอ้มลูสว่น

บุคคลทีเ่กีย่วกบัตน ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการสื่อสารถงึกนัโดยทางทีช่อบดว้ยกฎหมาย

การตรวจ การกกั หรอืการเปิดเผยสิง่สื่อสารทีบุ่คคลมตีดิต่อถงึกนั รวมทัง้ การกระทาํดว้ย

ประการอื่นใดเพือ่ใหล้่วงรูถ้งึขอ้ความในสิง่สือ่สารทัง้หลายทีบุ่คคลมตีดิต่อถงึกนั จะกระทาํมไิด ้

เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรกัษาความมัน่คง

ของรฐั หรอืเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

 มาตรา ๓๗ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพบรบิูรณ์ในการถอืศาสนา นิกายของศาสนา หรอื

ลทัธนิิยมในทางศาสนา และยอ่มมเีสรภีาพในการปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบญัญตั ิ หรอื

ปฏบิตัพิธิกีรรมตามความเชื่อถอืของตน เมื่อไม่เป็นปฏปิกัษ์ต่อหน้าทีข่องพลเมอืงและไมเ่ป็น

การขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

ในการใชเ้สรภีาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอ่มไดร้บัความคุม้ครองมใิหร้ฐักระทาํการใด 

ๆ อนัเป็นการรอนสทิธหิรอืเสยีประโยชน์อนัควรมคีวรได ้ เพราะเหตุทีถ่อืศาสนา นิกายของ

ศาสนา ลทัธนิิยมในทางศาสนาหรอืปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบญัญตั ิ หรอืปฏบิตัพิธิกีรรม

ตามความเชื่อถอื แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 มาตรา ๓๘ การเกณฑแ์รงงานจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิ

แหง่กฎหมาย เฉพาะเพือ่ประโยชน์ในการป้องปดัภยัพบิตัสิาธารณะอนัมมีาเป็นการฉุกเฉินหรอื

โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายซึ่งใหก้ระทําไดใ้นระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน
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ภาวะสงครามหรอืการรบหรอืในระหว่างเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืประกาศใชก้ฎ    

อยัการศกึ 

 

ส่วนท่ี ๔ 

สิทธิในกระบวนการยติุธรรม 
______________ 

 

มาตรา ๓๙ บุคคลไมต่อ้งรบัโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระทาํการอนักฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่น

เวลาที ่ กระทาํนัน้บญัญตัเิป็นความผดิและกําหนดโทษไว ้และโทษทีจ่ะลงแก่บุคคลนัน้จะหนกั

กวา่โทษทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลาทีก่ระทาํความผดิมไิด ้

ในคดอีาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยไมม่คีวามผดิ 

ก่อนมคีาํพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระทาํความผดิ จะปฏบิตัต่ิอบุคคล

นัน้เสมอืนเป็นผูก้ระทาํความผดิมไิด ้

มาตรา ๔๐ บุคคลยอ่มมสีทิธใินกระบวนการยตุธิรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) สทิธเิขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ และทัว่ถงึ 

 (๒) สทิธพิืน้ฐานในกระบวนพจิารณา ซึง่อยา่งน้อยตอ้งมหีลกัประกนัขัน้พืน้ฐานเรือ่ง 

การไดร้บัการพจิารณาโดยเปิดเผย การไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิและตรวจเอกสารอยา่ง

เพยีงพอ การเสนอขอ้เทจ็จรงิ ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพ้พิากษาหรอื

ตุลาการ การไดร้บัการพจิารณาโดยผูพ้พิากษาหรอืตุลาการทีน่ัง่พจิารณาคดคีรบองคค์ณะ และ

การไดร้บัทราบเหตุผลประกอบคาํวนิิจฉยั คาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ 

 (๓) บุคคลยอ่มมสีทิธทิีจ่ะใหค้ดขีองตนไดร้บัการพจิารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และ

เป็นธรรม 

 (๔) ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จาํเลย คู่กรณี ผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืพยานในคดมีสีทิธิ

ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการดาํเนินการตามกระบวนการยตุธิรรม รวมทัง้สทิธใินการไดร้บั

การสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ เป็นธรรม และการไมใ่หถ้อ้ยคาํเป็นปฏปิกัษ์ต่อตนเอง 

 (๕) ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา จาํเลย และพยานในคดอีาญา มสีทิธไิดร้บัความคุม้ครอง 

และความช่วยเหลอืทีจ่าํเป็นและเหมาะสมจากรฐั สว่นค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใชจ้่ายที่

จาํเป็น ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 (๖) เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ หรอืผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ ยอ่มมสีทิธไิดร้บัความ

คุม้ครองในการดาํเนินกระบวนพจิารณาคดอียา่งเหมาะสม และยอ่มมสีทิธไิดร้บัการปฏบิตัทิี ่
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เหมาะสมในคดทีีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ 

 (๗) ในคดอีาญา ผูต้อ้งหาหรอืจาํเลยมสีทิธไิดร้บัการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดทีี่

ถูกต้องรวดเรว็ และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสูค้ดอีย่างเพยีงพอ การตรวจสอบหรอืได้

รบัทราบพยานหลกัฐานตามสมควร การไดร้บัความช่วยเหลอืในทางคดจีากทนายความ และ

การไดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว 

 (๘) ในคดแีพง่ บุคคลมสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรฐั 

 

ส่วนท่ี ๕ 

สิทธิในทรพัยสิ์น 
______________ 

 

 มาตรา ๔๑ สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตแหง่สทิธิ

และการจาํกดัสทิธเิชน่วา่น้ียอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

การสบืมรดกย่อมไดร้บัความคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในการสบืมรดกย่อมเป็นไป

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๔๒ การเวนคนือสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะกจิการของรฐัเพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจาํเป็นใน

การป้องกนัประเทศ การไดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิ การผงัเมอืง การส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพ 

สิง่แวดลอ้ม การพฒันาการเกษตรหรอืการอุตสาหกรรม การปฏริปูทีด่นิ การอนุรกัษ์

โบราณสถานและแหล่งทางประวตัศิาสตร ์ หรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น และตอ้งชดใช้

ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอนัควรแก่เจ้าของตลอดจนผูท้รงสทิธบิรรดาที่ได้รบัความ

เสยีหายจากการเวนคนืนัน้ ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

การกําหนดค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงตอ้งกําหนดใหอ้ย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถงึราคา

ทีซ่ือ้ขายกนัตามปกตใินทอ้งตลาด การไดม้า สภาพและทีต่ ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์ความเสยีหาย

ของผูถู้กเวนคนืและประโยชน์ที่รฐัและผูถู้กเวนคนืไดร้บัจากการใชส้อยอสงัหารมิทรพัย์ที่ถูก

เวนคนื 

กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนด

ระยะเวลาการเขา้ใชอ้สงัหารมิทรพัยไ์วใ้หช้ดัแจง้ ถ้ามไิดใ้ชเ้พื่อการนัน้ภายในระยะเวลาที่

กาํหนดดงักล่าวตอ้งคนืใหเ้จา้ของเดมิหรอืทายาท 
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การคนือสงัหารมิทรพัยใ์หเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทตามวรรคสาม และการเรยีกคนืค่า

ทดแทนทีช่ดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 

ส่วนท่ี ๖ 

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
______________ 

 

 มาตรา ๔๓ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพีและการ

แขง่ขนัโดยเสรอียา่งเป็นธรรมการจาํกดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่โดยอาศยั

อาํนาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรอื

เศรษฐกจิของประเทศ การคุม้ครองประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนการจดัระเบยีบการประกอบอาชพี การคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค การผงัเมอืง การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้ม สวสัดภิาพของประชาชน 

หรอืเพือ่ป้องกนัการผกูขาดหรอืขจดัความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั 

 มาตรา ๔๔ บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดภิาพในการ

ทาํงานรวมทัง้หลกัประกนัในการดํารงชพีทัง้ในระหว่างการทํางานและเมื่อพน้ภาวะการทํางาน 

ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 

ส่วนท่ี ๗ 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ของบคุคลและส่ือมวลชน 
______________ 

 

 มาตรา ๔๕ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพดู การเขยีน การ

พมิพก์ารโฆษณา และการสือ่ความหมายโดยวธิอีื่น 

การจํากดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอํานาจตาม

บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรกัษาความมัน่คงของรฐั เพื่อคุม้ครองสทิธ ิ เสรภีาพ 

เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง สทิธ ิ

ในครอบครวัหรอืความเป็นอยูส่ว่นตวัของบุคคลอื่น เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอื

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพื่อป้องกนัหรอืระงบัความเสื่อมทรามทางจติใจหรอืสุขภาพ

ของประชาชน 
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การสัง่ปิดกจิการหนงัสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนอื่นเพื่อลดิรอนเสรภีาพตามมาตราน้ี จะ

กระทาํมไิดก้ารหา้มหนงัสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนอื่นเสนอขา่วสารหรอืแสดงความคดิเหน็ทัง้หมด

หรอืบางสว่น หรอืการแทรกแซงดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อลดิรอนเสรภีาพตามมาตราน้ี จะกระทาํ

มไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายซึง่ไดต้ราขึน้ตามวรรคสอง 

การให้นําข่าวหรอืบทความไปใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจก่อนนําไปโฆษณาในหนังสอืพมิพ์

หรอืสื่อมวลชนอื่น จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่จะกระทาํในระหว่างเวลาทีป่ระเทศอยูใ่นภาวะสงคราม 

แต่ทัง้น้ี จะตอ้งกระทาํโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายซึง่ไดต้ราขึน้ตามวรรคสอง  

เจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอื่นตอ้งเป็นบุคคลสญัชาตไิทย 

การให้เงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสอืพมิพ์หรอืสื่อมวลชนอื่นของ

เอกชนรฐัจะกระทาํมไิด ้

 มาตรา ๔๖ พนักงานหรอืลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ หรอืสื่อมวลชนอื่น ยอ่มมเีสรภีาพในการเสนอขา่วและแสดง

ความคดิเหน็ภายใตข้อ้จํากดั ตามรฐัธรรมนูญ โดยไมต่กอยูภ่ายใตอ้าณตัขิองหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื เจา้ของกจิการนัน้ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจรยิธรรมแห่งการ

ประกอบวชิาชพี และมสีทิธจิดัตัง้องคก์รเพื่อปกป้องสทิธ ิเสรภีาพและความเป็นธรรม รวมทัง้มี

กลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวชิาชพี  

ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ

ในกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ หรอืสื่อมวลชนอื่น ย่อมมเีสรภีาพเช่นเดยีวกบั

พนกังานหรอืลกูจา้งของเอกชนตามวรรคหน่ึง 

การกระทําใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มของผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง 

เจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืเจา้ของกจิการ อนัเป็นการขดัขวางหรอืแทรกแซงการเสนอขา่วหรอืแสดง

ความคดิเหน็ 

ในประเดน็สาธารณะของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง ใหถ้อืว่าเป็นการจงใจใช้

อาํนาจหน้าที ่

โดยมชิอบและไมม่ผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่เป็นการกระทาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอื

จรยิธรรมแหง่การประกอบวชิาชพี 

 มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ทีใ่ชใ้นการส่งวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และ

โทรคมนาคมเป็นทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

ใหม้อีงค์กรของรฐัที่เป็นอสิระองคก์รหน่ึงทําหน้าที่จดัสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง 

และกาํกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ทัง้น้ี  
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ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

การดําเนินการตามวรรคสองตอ้งคํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของประชาชนในระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถิน่ ทัง้ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั ประโยชน์สาธารณะอื่น 

และการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม รวมทัง้ต้องจดัใหภ้าคประชาชนมสี่วนร่วมในการ

ดาํเนินการสื่อมวลชนสาธารณะการกํากบัการประกอบกจิการตามวรรคสองตอ้งมมีาตรการเพื่อ

ป้องกนัมใิหม้กีารควบรวม 

การครองสทิธขิา้มสื่อ หรอืการครอบงาํ ระหว่างสื่อมวลชนดว้ยกนัเองหรอืโดยบุคคล

อื่นใด ซึง่จะมผีลเป็นการขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืปิดกัน้การไดร้บัขอ้มลู

ขา่วสารทีห่ลากหลายของประชาชน 

 มาตรา ๔๘ ผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงจะเป็นเจา้ของกจิการหรอืถอืหุน้ในกจิการ

หนงัสอืพมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ หรอืโทรคมนาคม มไิด ้ไมว่่าในนามของตนเอง

หรอืใหผู้อ้ื่นเป็นเจ้าของกจิการหรอืถือหุน้แทน หรอืจะดําเนินการโดยวธิกีารอื่นไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อมที่สามารถบรหิารกิจการดงักล่าวได้ในทํานองเดยีวกบัการเป็นเจ้าของ

กจิการหรอืถอืหุน้ในกจิการดงักล่าว 

 

ส่วนท่ี ๘ 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
______________ 

 

 มาตรา ๔๙ บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไมน้่อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐั

จะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพ โดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 

ผูย้ากไร ้ ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ หรอืผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลําบาก ตอ้งไดร้บัสทิธติาม

วรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรฐัเพือ่ใหไ้ดร้บัการศกึษาโดยทดัเทยีมกบับุคคลอื่น 

การจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวชิาชพีหรอืเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและสง่เสรมิ

ทีเ่หมาะสมจากรฐั 

 มาตรา ๕๐ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในทางวชิาการ 

การศกึษาอบรม การเรยีนการสอน การวจิยั และการเผยแพรง่านวจิยัตามหลกั 

วชิาการยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง ทัง้น้ี เท่าทีไ่มข่ดัต่อหน้าทีข่องพลเมอืงหรอืศลีธรรมอนัดขีอง

ประชาชน 
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ส่วนท่ี ๙ 

สิทธิในการได้รบับริการสาธารณสขุและสวสัดิการจากรฐั 
______________ 

 

 มาตรา ๕๑ บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบับรกิารทางสาธารณสุขทีเ่หมาะสม

และได ้

 มาตรฐาน และผูย้ากไรม้สีทิธไิดร้บัการรกัษาพยาบาลจากสถานบรกิารสาธารณสุข

ของรฐัโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัการบรกิารสาธารณสุขจากรฐัซึ่งต้องเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมี

ประสทิธภิาพ 

บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัการป้องกนัและขจดัโรคตดิต่ออนัตรายจากรฐัอย่างเหมาะสม

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและทนัต่อเหตุการณ์ 

 มาตรา ๕๒ เดก็และเยาวชน มสีทิธใินการอยูร่อดและไดร้บัการพฒันาดา้นรา่งกาย 

จติใจ และสตปิญัญา ตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม โดยคาํนึงถงึการมสีว่นรว่ม

ของเดก็และเยาวชนเป็นสาํคญั 

เดก็ เยาวชน สตร ี และบุคคลในครอบครวั มสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองจากรฐั ให้

ปราศจากการใชค้วามรุนแรงและการปฏบิตัอินัไม่เป็นธรรม ทัง้มสีทิธไิดร้บัการบําบดัฟ้ืนฟูใน

กรณทีีม่เีหตุดงักล่าว การแทรกแซงและการจาํกดัสทิธขิองเดก็ เยาวชน และบุคคลในครอบครวั 

จะกระทาํมไิด ้

เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรกัษาไวซ้ึง่

สถานะของครอบครวัหรอืประโยชน์สงูสดุของบุคคลนัน้ 

เดก็และเยาวชนซึ่งไม่มผีูดู้แลมสีทิธไิดร้บัการเลี้ยงดูและการศกึษาอบรมทีเ่หมาะสม

จากรฐั 

 มาตรา ๕๓ บุคคลซึง่มอีายเุกนิหกสบิปีบรบิรูณ์และไมม่รีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพี 

มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิาร สิง่อํานวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัดิศ์ร ี และความ

ชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั 

 มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพกิารหรอืทุพพลภาพ มสีทิธเิขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก

สวสัดกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐับุคคล

วกิลจรติยอ่มไดร้บัความชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั 
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 มาตรา ๕๕ บุคคลซึง่ไรท้ีอ่ยูอ่าศยัและไมม่รีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพี ยอ่มมสีทิธิ

ไดร้บัความชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั 

 

ส่วนท่ี ๑๐ 

สิทธิในข้อมลูข่าวสารและการร้องเรียน 
______________ 

 

 มาตรา ๕๖ บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะใน 

ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่ 

การเปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัของ

ประชาชน หรอืส่วนไดเ้สยีอนัพงึไดร้บัความคุม้ครองของบุคคลอื่น หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 

ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 มาตรา ๕๗ บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู คาํชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยราชการ

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ ก่อนการอนุญาตหรอืการดําเนิน

โครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ 

หรอืสว่นไดเ้สยีสาํคญัอื่นใดทีเ่กีย่วกบัตนหรอืชุมชนทอ้งถิน่ และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของ

ตนต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นําไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักล่าว 

การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การเวนคนื

อสงัหารมิทรพัย ์

การวางผงัเมอืง การกําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ และการออกกฎทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อสว่นไดเ้สยีสาํคญัของประชาชน ใหร้ฐัจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของ

ประชาชนอยา่งทัว่ถงึก่อนดาํเนินการ 

มาตรา ๕๘ บุคคลยอ่มมสีทิธมิสีว่นรว่มในกระบวนการพจิารณาของเจา้หน้าทีข่องรฐั    

ในการปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน 

มาตรา ๕๙ บุคคลยอ่มมสีทิธเิสนอเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละไดร้บัแจง้ผลการพจิารณา

ภายในเวลาอนัรวดเรว็ 

 มาตรา ๖๐ บุคคลยอ่มมสีทิธทิีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 

ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบุิคคล ใหร้บัผดิเน่ืองจากการ

กระทาํหรอืการละเวน้การกระทาํของขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยงานนัน้ 
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 มาตรา ๖๑ สทิธขิองบุคคลซึง่เป็นผูบ้รโิภคย่อมไดร้บัความคุม้ครองในการไดร้บั

ขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ และมสีทิธริอ้งเรยีนเพือ่ใหไ้ดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหาย รวมทัง้มี

สทิธริวมตวักนัเพื่อพทิกัษ์สทิธขิองผูบ้รโิภค ใหม้อีงคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระ

จากหน่วยงานของรฐั ซึง่ประกอบดว้ย 

ตวัแทนผูบ้รโิภค ทําหน้าทีใ่หค้วามเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของหน่วยงานของ

รฐัในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎ และใหค้วามเหน็ในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ 

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภครวมทัง้ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรอืละเลยการกระทาํอนัเป็นการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้น้ี ใหร้ฐัสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการขององคก์ารอสิระดงักล่าว

ดว้ย 

 มาตรา ๖๒ บุคคลยอ่มมสีทิธติดิตามและรอ้งขอใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที่

ของผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง หน่วยงานของรฐั และเจา้หน้าทีข่องรฐั 

บุคคลซึง่ใหข้อ้มลูโดยสุจรติแก่องคก์รตรวจสอบการใชอ้าํนาจรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั 

เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง หน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีข่อง

รฐัยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

 

ส่วนท่ี ๑๑ 

เสรีภาพในการชมุนุมและการสมาคม 
______________ 

 

 มาตรา ๖๓ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจํากดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามไิด ้    เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของ

ประชาชนทีจ่ะใชท้ีส่าธารณะ หรอืเพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในระหว่างเวลาทีป่ระเทศอยูใ่น

ภาวะสงครามหรอืในระหวา่งเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

มาตรา ๖๔ บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ ์สหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน หรอืหมูค่ณะอื่น 

ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัยอ่มมเีสรภีาพในการรวมกลุ่มเชน่เดยีวกบับุคคลทัว่ไป 

แต่ทัง้น้ี  ตอ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและความต่อเน่ืองในการ 

จดัทาํบรกิารสาธารณะ ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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การจาํกดัเสรภีาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจ

ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพื่อคุม้ครองประโยชน์สว่นรวมของประชาชน เพื่อรกัษา

ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารผกูขาดตดัตอน

ในทางเศรษฐกจิ 

มาตรา ๖๕  บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการรวมกนัจดัตัง้พรรคการเมอืงเพื่อสรา้ง

เจตนารมณ์ ทางการเมอืงของประชาชนและเพื่อดาํเนินกจิกรรมในทางการเมอืงใหเ้ป็นไปตาม

เจตนารมณ์นัน้ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมขุตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี 

 การจดัองคก์รภายใน การดําเนินกจิการ และขอ้บงัคบัของพรรคการเมอืง ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐานแหง่การปกครองระบอบประชาธปิไตย  อนัมพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมุขสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่เป็นสมาชกิของพรรคการเมอืง  กรรมการบรหิารของ

พรรคการเมอืง หรอืสมาชกิพรรคการเมอืงตามจํานวนทีก่ําหนดในพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญ 

ว่าดว้ยพรรคการเมอืง ซึง่เหน็ว่ามตหิรอืขอ้บงัคบัในเรื่องใดของพรรคการเมอืงทีต่น

เป็นสมาชิกอยู่นัน้จะขดัต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม

รฐัธรรมนูญน้ี หรอืขดัหรอืแยง้กบัหลกัการพืน้ฐานแหง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มสีทิธริอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยั 

ในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ามตหิรอืขอ้บงัคบัดงักล่าวขดัหรอืแยง้กบัหลกัการ

พืน้ฐานแหง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ใหม้ตหิรอื

ขอ้บงัคบันัน้เป็นอนัยกเลกิไป 

 

ส่วนท่ี ๑๒ 

สิทธิชมุชน 
______________ 

 

 มาตรา ๖๖  บุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่   หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

ยอ่มมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณ ี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

และของชาติและมสี่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 



PS 103 518 

 มาตรา ๖๗ สทิธขิองบุคคลที่จะมสี่วนร่วมกบัรฐั  และชุมชนในการอนุรกัษ์ 

บํารุงรกัษาและการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และ

ในการคุม้ครองส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหด้ํารงชพีอยู่ไดอ้ย่างปกตแิละ

ต่อเน่ืองในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ  หรอืคุณภาพ

ชวีติของตน ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้

ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสุขภาพ จะกระทํามไิด ้ เวน้แต่จะได้

ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดั

ใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์าร

อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสุขภาพ 

ใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารดาํเนินการดงักล่าว 

สทิธขิองชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่น

ทอ้งถิน่หรอืองคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบุิคคล เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตัน้ีิ ยอ่มไดร้บั

ความคุม้ครอง 

 

หมวด ๑๕ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ 

___________ 

มาตรา ๒๙๑ การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญใหก้ระทําไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิตอ้งมาจากคณะรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมจีาํนวน

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ของจํานวนสมาชกิทัง้หมดเท่าที่มอียู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืจาก

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภามจีํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชกิ

ทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องทัง้สองสภา หรอืจากประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมน้่อยกว่าหา้หมื่น

คนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย 

  ญตัติขอแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐั จะเสนอมไิด ้

(๒) ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิต้องเสนอเป็นร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิและใหร้ฐัสภา

พจิารณาเป็นสามวาระ 
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(๓) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่หน่ึงขัน้รบัหลกัการ ใหใ้ชว้ธิเีรยีกชื่อและ

ลงคะแนนโดยเปิดเผย และตอ้งมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ ไมน้่อยกว่า

กึง่หน่ึงของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องทัง้สองสภา 

(๔) การพจิารณาในวาระทีส่องขัน้พจิารณาเรยีงลําดบัมาตรา ตอ้งจดัใหม้กีารรบัฟงั

ความคดิเหน็จากประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชื่อเสนอรา่งรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิดว้ย 

  การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่องขัน้พจิารณาเรยีงลําดบัมาตรา ใหถ้อืเอาเสยีงขา้ง

มากเป็นประมาณ 

(๕) เมือ่การพจิารณาวาระทีส่องเสรจ็สิน้แลว้ ใหร้อไวส้บิหา้วนั เมื่อพน้กําหนดน้ีแลว้ให้

รฐัสภาพจิารณาในวาระทีส่ามต่อไป 

(๖) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่ามขัน้สดุทา้ย ใหใ้ชว้ธิเีรยีกชื่อและลงคะแนนโดย

เปิดเผย และตอ้งมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ป็นรฐัธรรมนูญมากกว่ากึง่

หน่ึงของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องทัง้สองสภา 

 (๗) เมื่อการลงมตไิดเ้ป็นไปตามทีก่ล่าวแลว้ ใหนํ้ารา่งรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิขึน้

ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวาย และใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

___________ 

มาตรา ๒๙๒ ใหค้ณะองคมนตรซีึง่ดาํรงตําแหน่งอยูใ่นวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ีเป็น 

คณะองคมนตรตีามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๒๙๓ ใหส้ภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตติามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย(ฉบบั

ชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ทาํหน้าทีร่ฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒสิภาตามบทบญัญตัิ

แหง่รฐัธรรมนูญน้ีจนกวา่จะมกีารประชุมรฐัสภาเป็นครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ 

  ในระหวา่งเวลาตามวรรคหน่ึง ถา้บทบญัญตัใิดในรฐัธรรมนูญน้ีหรอืกฎหมายอื่นบญัญตัิ

ใหป้ระธานรฐัสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวุฒสิภา เป็นผูล้งนามรบัสนองพระ

บรมราชโองการใหป้ระธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

  ในวาระเริม่แรก หากปรากฏว่าเมื่อต้องมกีารประชุมรฐัสภาเป็นครัง้แรกตามมาตรา 

๑๒๗ แลว้แต่ยงัไมม่วีุฒสิภา ใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิําหน้าทีวุ่ฒสิภาต่อไป เวน้แต่การ

พจิารณาใหบุ้คคลดาํรงตําแหน่งและการถอดถอนจากตําแหน่งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 

จนกว่าจะมวีุฒสิภาตามรฐัธรรมนูญน้ี และกจิการใดทีส่ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดด้ําเนินการใน
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ระหว่างเวลาดงักล่าว ใหม้ผีลเป็นการดําเนินการของวุฒสิภา และในกรณีทีบ่ทบญัญตัใิดใน

รฐัธรรมนูญน้ีหรอืกฎหมายอื่นบญัญตัิใหป้ระธานวุฒสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราช

โองการ ใหป้ระธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

  มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 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  วรรคสีม่าตรา ๒๖๑ และบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดทีห่า้มมใิหบุ้คคลดํารง

ตําแหน่งทางการเมอืง มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตําแหน่งของสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

  ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๕๓ มาใชบ้งัคบักบัการสิน้สุดของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ

ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙๔ ใหส้ภาร่างรฐัธรรมนูญและคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ สิน้สุดลงในวนั

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 

  เพือ่ประโยชน์แหง่การขจดัสว่นไดเ้สยี หา้มมใิหก้รรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนูญลงสมคัร

รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืดาํรงตําแหน่งสมาชกิวุฒสิภาภายในสองปี นบัแต่

วนัทีพ่น้จากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๙๕ ใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา ร่าง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง และร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญ 

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 

พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ในกรณทีีพ่น้กาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้ แต่สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตยิงั

พจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวไม่แล้วเสรจ็ ใหป้ระธานสภานิติ

บัญญัติแห่งชาตินําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่าง

รฐัธรรมนูญจดัทาํขึน้ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายภายในเจด็วนัเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธย โดย

ถือเสมือนว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญดงักล่าวแลว้ 

  ในระหว่างที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ตามวรรคหน่ึง ยงัไม่มี

ผลใชบ้งัคบัใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
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พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ยงัคงใช้

บงัคบัต่อไปจนกวา่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๙๖ ใหด้าํเนินการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญน้ีใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในเกา้สบิวนั และดาํเนินการใหไ้ดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภาตามรฐัธรรมนูญน้ีใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนั ทัง้น้ี นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามมาตรา 

๒๙๕ มผีลใชบ้งัคบั 

  ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทัว่ไปครัง้แรกภายหลังวันประกาศใช้

รฐัธรรมนูญน้ี ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตอ้งเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงแต่

เพยีงพรรคเดยีวไมน้่อยกว่าสามสบิวนันบัถงึวนัเลอืกตัง้ สว่นระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) 

(ก) ใหใ้ชก้ําหนดเป็นเวลาหน่ึงปี และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใ้ชก้ําหนด

เป็นสองปี 

  ในวาระเริม่แรก หา้มมใิหผู้เ้คยเป็นสมาชกิวุฒสิภาซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นครัง้แรกตาม

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ดาํรงตําแหน่งเป็นสมาชกิวุฒสิภาซึง่จะ

มกีารไดม้าเป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญน้ี และมใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา 

๑๑๖ วรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัผูเ้คยเป็นสมาชกิวุฒสิภาซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ครัง้หลงัสุดตาม

รฐัธรรมนูญ แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริม่แรก ใหส้มาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการสรรหามวีาระสามปีนบั

แต่วนัเริม่ตน้สมาชกิภาพ และมใิหนํ้าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการหา้มดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิ

หน่ึงวาระมาใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวในการสรรหาคราวถดัไปหลงัจากสิน้สดุสมาชกิสภาพ 

มาตรา ๒๙๘ ใหค้ณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผน่ดนิอยูใ่นวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ

น้ีคงเป็นคณะรฐัมนตรตีามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ี และใหพ้น้จากตําแหน่งทัง้คณะเมื่อ

คณะรฐัมนตรทีีต่ ัง้ขึน้ใหมต่ามรฐัธรรมนูญน้ีเขา้รบัหน้าที ่

  ใหค้ณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาติตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั

ชัว่คราว)พุทธศกัราช ๒๕๔๙ พน้จากตําแหน่งทัง้คณะพรอ้มกบัคณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการ

แผน่ดนิอยูใ่นวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ีดว้ย 

  มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒

(๔) (๗) และ (๘) มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการ

แผน่ดนิอยูใ่นวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๒๙๙ ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา ซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูใ่นวนัประกาศใช้

รฐัธรรมนูญน้ี เป็นผูต้รวจการแผน่ดนิตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี และใหค้งดาํรงตําแหน่ง
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ต่อไปจนกว่าจะสิน้สุดวาระ โดยใหเ้ริม่นับวาระตัง้แต่วนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้และให้

ผูต้รวจการแผ่นดนิดงักล่าวเลอืกกนัเองใหค้นหน่ึงเป็นประธานผูต้รวจการแผ่นดนิใหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีป่ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี และใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๒๔๒ วรรค

สองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ใหก้รรมการการเลอืกตัง้ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ และ

สมาชกิสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัประกาศใช้

รฐัธรรมนูญน้ี คงดาํรงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิน้สุดวาระ โดยใหเ้ริม่นบัวาระตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บั

แต่งตัง้ 

ใหก้รรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตซิึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี

คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม

บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งยงัไมเ่กนิหน่ึงปี

นบัถงึวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี มใิหนํ้าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการหา้มดํารงตําแหน่งตดิต่อกนั

เกนิหน่ึงวาระมาใช้บงัคบักบับุคคลนัน้ในการแต่งตัง้กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติขึน้ใหม่

เป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญน้ี 

  ให้บุคคลตามมาตราน้ีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งที่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ีต่อไป จนกว่าจะมกีารตรา

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายเพื่อใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญน้ีขึน้ใชบ้งัคบั 

เวน้แต่บทบญัญตัใิดขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ีใหใ้ชบ้ทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ

น้ีแทน 

มาตรา ๓๐๐ ใหค้ณะตุลาการรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย(ฉบบั

ชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ เป็นศาลรฐัธรรมนูญตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี โดยใหผู้้

ดํารงตําแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรฐัธรรมนูญ ผูด้ํารงตําแหน่งประธานศาล

ปกครองสงูสดุเป็นรองประธานศาลรฐัธรรมนูญ แต่ใหผู้พ้พิากษาในศาลฎกีาหรอืตุลาการในศาล

ปกครองสงูสุดทีไ่ดร้บัเลอืกตามมาตรา ๓๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั

ชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ คงดาํรงตําแหน่งเป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมี

การแต่งตัง้ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญขึน้ใหมต่ามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี ซึง่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึง

รอ้ยหา้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดม้กีารแต่งตัง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูนํ้า ฝ่ายคา้นในสภา

ผูแ้ทนราษฎรภายหลงัจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไปครัง้แรกตาม

บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 
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  มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใช้

บงัคบักบัการดาํรงตําแหน่งตุลาการศาลรฐัธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

  ใหบ้ทบญัญตัมิาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ ของรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่าจะมี

การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญขึน้ใชบ้งัคบั 

  บรรดาคดหีรอืการใดทีอ่ยู่ในระหว่างดาํเนินการของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญตามวรรค

หน่ึงใหศ้าลรฐัธรรมนูญตามมาตราน้ีดําเนินการต่อไป และเมื่อมกีารแต่งตัง้ตุลาการศาล

รฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญน้ีแลว้ บรรดาคดหีรอืการทีค่า้งดาํเนินการนัน้ใหโ้อนไปอยูใ่นอาํนาจ

หน้าทีข่องศาลรฐัธรรมนูญทีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหมน่ัน้ 

  ในระหว่างที่ยงัมไิดม้กีารตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณา

ของศาลรฐัธรรมนูญ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญมอีาํนาจออกขอ้กําหนดเกีย่วกบัวธิพีจิารณาและการทาํ

คาํวนิิจฉยัไดแ้ต่ทัง้น้ี ตอ้งตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

หน่ึงปี นบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๓๐๑ ใหด้าํ เนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิและผูว้่าการตรวจ

เงนิแผ่นดนิภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีม่กีารแต่งตัง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและผูนํ้า

ฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ภายหลงัจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป

ครัง้แรกตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี และหากยงัไมม่ปีระธานศาลรฐัธรรมนูญทีม่าจากการ

สรรหาตามรฐัธรรมนูญน้ี ใหค้ณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการเทา่ทีม่อียู ่

  ในระหว่างทีย่งัไม่มคีณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ใหผู้ว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็น

ผูใ้ชอ้าํนาจหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิและคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

มาตรา ๓๐๒ ใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงัต่อไปน้ีมผีลใชบ้งัคบัต่อไป

ภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นมาตราน้ี 

(๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาพ.ศ. 

๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นผู้รกัษาการตามพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญน้ี 

(๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิป็นผู้

รกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ี 

(๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย

ใหป้ระธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิเป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ี 
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(๔) พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ํารง

ตําแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหป้ระธานศาลฎีกาเป็นผูร้กัษาการตาม

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ี 

  ใหถ้อืวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญโดยพระราชบญัญตัทิีไ่ด้

ประกาศใชบ้งัคบัในระหวา่งวนัทีร่ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 

๒๕๔๙ มผีลใชบ้งัคบั เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตาม

รฐัธรรมนูญน้ี 

  ใหผู้ร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ดําเนินการ

ปรบัปรุงพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามที่บญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญน้ี

ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนูญน้ี ในกรณีที่ยงัไม่มผีูด้ํารงตําแหน่งที่เป็นผู้

รกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าว ระยะเวลาหน่ึงปีใหเ้ริม่นับตัง้แต่

วนัทีม่กีารแต่งตัง้ผูด้าํรงตําแหน่งนัน้ 

  ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามมาตราน้ีให้

แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

ดังกล่าวและให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ร ับร่าง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้ 

  การลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนสมาชกิของแต่ละ

สภา  ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัทาํรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ

ออกเสยีงประชามตเิพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี โดยใหนํ้าความในวรรคสาม 

วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริม่แรก ใหค้ณะรฐัมนตรทีีเ่ขา้บรหิารราชการแผ่นดนิภาย

หลงัจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปเป็นครัง้แรกตามรฐัธรรมนูญน้ี ดําเนินการจดัทําหรอืปรบัปรุง

กฎหมายในเรือ่งดงัต่อไปน้ี ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่าํหนด 

(๑) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการกาํหนดรายละเอยีดเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองการใชส้ทิธแิละ

เสรภีาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ บทบญัญตัใินสว่นที ่๗ เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็

ของบุคคลและสื่อมวลชน สว่นที ่๘ สทิธแิละเสรภีาพในการศกึษา สว่นที ่๙ สทิธใินการไดร้บั

บรกิารสาธารณสุขและสวสัดกิารจากรฐั ส่วนที ่ ๑๐ สทิธใินขอ้มลูขา่วสารและการรอ้งเรยีน 

รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูสว่นบุคคลตามมาตรา ๕๖ สว่นที ่ ๑๒ สทิธชิุมชน กฎหมายว่า

ดว้ยการจดัตัง้องคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นอสิระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมาย
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ว่าดว้ยสภาพฒันาการเมอืงตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏริูป

กระบวนการยุตธิรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สภาเกษตรกรตามมาตรา 

๘๔ (๘) กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงตามมาตรา ๘๗ (๔) 

และกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตติามมาตรา ๒๕๖ ภายในหน่ึงปีนับ

แต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๒) กฎหมายเพื่อการพฒันาการศกึษาของชาตติามมาตรา ๘๐ โดยสง่เสรมิการศกึษา

ในระบบการศกึษานอกโรงเรยีน การศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูต้ลอด

ชวีติ วทิยาลยัชุมชนหรอืรปูแบบอื่น รวมทัง้ปรบัปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหน่วยงานรบัผดิชอบ

การจดัการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัระบบการศึกษาทุกระดบัของการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ โดยอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบั

ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง

คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภามคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมอย่าง

แทจ้รงิ รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการศกึษาวจิยัทีม่คีวามเป็นอสิระซึ่งดําเนินการก่อนการ

เจรจาทําหนังสอืสญัญา โดยไม่มกีารขดักนัระหว่างประโยชน์ของรฐักบัผลประโยชน์ของผู้

ศึกษาวิจยัไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบงัคบัใช้นังสอืสญัญาภายในหน่ึงปีนับแต่วนัที่แถลง

นโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปีนบัแต่วนัที่

แถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๕) กฎหมายว่าดว้ยการกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ กฎหมายรายไดท้อ้งถิน่ กฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กฎหมายเกีย่วกบัขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี ภายในสองปีนบัแต่วนัทีแ่ถลงนโยบาย

ต่อรฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ ในการน้ี จะจดัทาํเป็นประมวลกฎหมายทอ้งถิน่กไ็ด ้

  ในกรณีทีป่รากฏว่ากฎหมายใดทีต่ราขึน้ก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี มเีน้ือหาสาระ

เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ีแลว้ ใหถ้อืเป็นการยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งดําเนินการตาม

มาตราน้ีอกี 

มาตรา ๓๐๔ ใหด้าํเนินการจดัทําประมวลจรยิธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 
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มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริม่แรก มใิหนํ้าบทบญัญตัดิงัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบักบักรณีต่าง ๆ

ภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

(๑) มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัจนกว่าจะมกีารตรากฎหมาย

ตามมาตรา ๔๗ จดัตัง้องคก์รเพื่อทําหน้าทีจ่ดัสรรคลื่นความถี่และกํากบัดูแลการประกอบ

กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ซึง่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยแปดสบิ

วนันับแต่วนัทีแ่ถลงนโยบายต่อรฐัสภา โดยอย่างน้อยกฎหมายดงักล่าวตอ้งมสีาระสาํคญัใหม้ี

คณะกรรมการเฉพาะดา้น เป็นหน่วยยอ่ยภายในองคก์รนัน้ แยกต่างหากจากกนั ทําหน้าที่

กํากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ และกํากบัการประกอบกจิการ

โทรคมนาคม และมรีายละเอยีดว่าดว้ยการกํากบัและคุม้ครองการดาํเนินกจิการ การจดัใหม้ี

กองทุนพฒันาทรพัยากรสื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

สื่อมวลชนสาธารณะ แต่ทัง้น้ีตอ้งไมก่ระทบกระเทอืนถงึการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาที่

ชอบดว้ยกฎหมายทีไ่ดก้ระทาํขึน้ก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี จนกว่าการอนุญาต สมัปทาน 

หรอืสญัญานัน้จะสิน้ผล 

(๒) ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะ

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการเคยเป็นสมาชกิวุฒสิภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มา

ใชบ้งัคบักบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการดํารงตําแหน่งทางการเมอืงเป็นครัง้

แรกตามรฐัธรรมนูญน้ี 

(๓) มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๑ มาใชบ้งัคบักบัการตราพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 

(๔) มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๖๗ วรรคหน่ึง และวรรคสอง มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา้

มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกําหนดแหล่งทีม่าของรายไดเ้พื่อชดใชร้ายจ่ายทีไ่ดใ้ชเ้งนิคงคลงั

จา่ยไปก่อนและมาตรา ๑๗๐ มาใชบ้งัคบัภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 

(๕) การใดทีเ่กี่ยวกบัการจดัทําหรอืดําเนินการตามหนังสอืสญัญาทีไ่ดด้ําเนินการไป

แลว้ก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้และมใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๙๐ วรรค

สามมาใชบ้งัคบั แต่ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการดาํเนินการที่

ยงัคงคา้งอยูแ่ละตอ้งดาํเนินการต่อไป 

(๖) มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาตซิึง่ดาํรงตําแหน่งอยูใ่นวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 

(๗) มใิหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๒๕๕ วรรคหา้ และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใชบ้งัคบั

ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 
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มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริม่แรก ใหผู้พ้พิากษาในศาลฎกีาทีเ่คยดาํรงตําแหน่งไมต่ํ่ากว่าผู้

พพิากษาศาลฎกีาซึง่มอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่้

พพิากษาอาวุโสในศาลฎกีาตามมาตรา ๒๑๙ ได ้ ทัง้น้ี จนกว่าจะมกีารปรบัปรุงกฎหมาย

เกีย่วกบัการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัหิน้าทีข่องผูพ้พิากษาอาวุโส 

  ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ีใหต้รากฎหมายกําหนดหลกัเกณฑใ์หผู้้

พพิากษาศาลยตุธิรรมดาํรงตําแหน่งไดจ้นถงึอายคุรบเจด็สบิปี และผูพ้พิากษาศาลยุตธิรรมซึง่มี

อายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณใดซึ่งไดป้ฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ไม่น้อยกว่ายีส่บิปี

และผ่านการประเมนิสมรรถภาพในการปฏบิตัหิน้าที ่ สามารถขอไปดํารงตําแหน่งผูพ้พิากษา

อาวุโสในศาลซึง่ไมส่งูกวา่ขณะดาํรงตําแหน่งได ้

  กฎหมายทีจ่ะตราขึน้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตอ้งมบีทบญัญตัใิหผู้ท้ีจ่ะมอีายุ

ครบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณใดในระยะสบิปีแรกนบัแต่วนัทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีล

ใชบ้งัคบัทยอยพน้จากตําแหน่งทีด่ํารงอยู่เป็นลําดบัในแต่ละปีต่อเน่ืองกนัไปและสามารถขอไป

ดาํรงตําแหน่งผูพ้พิากษาอาวุโสต่อไปได ้

  ใหนํ้าบทบญัญตัใินวรรคสอง   และวรรคสาม   ไปใชก้บัพนกังานอยัการดว้ย  โดย

อนุโลม 

มาตรา ๓๐๗ ใหก้รรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูท้รงคุณวุฒซิึง่ดาํรงตําแหน่งอยูใ่นวนั

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี คงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมต่อไป เวน้แต่

กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒ ิ  ในชัน้ศาลใดทีย่า้ยไปจากชัน้ศาลนัน้ ทัง้น้ี ไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนั

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๓๐๘ ใหค้ณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการแผน่ดนิอยูใ่นวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ

น้ีแต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปูกฎหมายทีม่กีารดาํเนินการทีเ่ป็นอสิระภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนั

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี โดยใหค้ณะกรรมการดงักล่าวมหีน้าทีศ่กึษาและเสนอแนะการจดัทํา

กฎหมายที่จําเป็นต้องตราขึ้นเพื่ออนุวตัิการตามบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ และให้

คณะกรรมการดงักล่าวจดัทาํกฎหมายเพื่อจดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏริปูกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ 

(๓) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี โดยในกฎหมายดงักล่าวอยา่ง

น้อยตอ้งมบีทบญัญตักิําหนดใหม้หีน้าทีส่นบัสนุนการดําเนินการรา่งกฎหมายของประชาชนผูม้ี

สทิธเิลอืกตัง้ดว้ย 

            การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ไมเ่ป็นการตดัอาํนาจหน้าทีข่องหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าที่

ตอ้งจดัทาํกฎหมายในความรบัผดิชอบ 
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มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใด ๆ  ทีไ่ดร้บัรองไวใ้นรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย

(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบดว้ยกฎหมายและรฐัธรรมนูญ รวมทัง้การ

กระทาํทีเ่กีย่วเน่ืองกบักรณีดงักล่าวไมว่่าก่อนหรอืหลงัวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี ใหถ้อืว่าการ

นัน้และการกระทาํนัน้ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญน้ี 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

มชียั    ฤชุพนัธุ ์

ประธานสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก  ๒ 
พระราชกฤษฎีกา 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที ่๕๘ ในรชักาลปจัจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

โดยทีเ่ป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ประกอบกบัมาตรา  ๓/๑  และมาตรา  ๗๑/๑๐(๕)   แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน  

(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรยีกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ.  ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา  ๓   การปฏบิตัติามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะ

ปฏิบัติเมื่อใด  และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตาม

ขอ้เสนอแนะของ  ก.พ.ร. 

มาตรา  ๔  ในพระราชกฤษฎกีาน้ี 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรุง

กระทรวงทบวง  กรม  และหน่วยงานอื่นของรฐัที่อยู่ในกํากบัของราชการฝ่ายบรหิาร  แต่ไม่

รวมถงึองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

“รฐัวสิาหกจิ”  หมายความวา่  รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราช 
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กฤษฎกีา 

“ขา้ราชการ”  หมายความรวมถงึพนกังาน  ลกูจา้ง  หรอืผูป้ฏบิตังิานในสว่นราชการ  

มาตรา  ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

หมวด  ๑ 

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 

มาตรา  ๖  การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ไดแ้ก่  การบรหิารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เกดิประโยชน์สขุของประชาชน 

(๒) เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

(๓) มปีระสทิธภิาพและความคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรฐั 

(๔) ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจาํเป็น 

(๕) มกีารปรบัปรงุภารกจิของสว่นราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

(๖) ประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

(๗) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

หมวด  ๒ 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

 

มาตรา  ๗  การบรหิารราชเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  หมายถึง  การปฏบิตัิ

ราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและ

ปลอดภยัของสงัคมสว่นรวม  ตลอดจนประโยชน์สงูสดุของประเทศ 

มาตรา  ๘  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ส่วนราชการ

จะตอ้งดําเนินการโดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางทีจ่ะไดร้บัการบรกิารจากรฐั  และจะตอ้งมี

แนวทางการบรหิารราชการดงัต่อไปน้ี 

(๑) การกําหนดภารกจิของรฐัและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์าม

มาตรา  ๗  และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรฐัและนโยบายของคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงต่อ

รฐัสภา 
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(๒)  การปฏบิตัภิารกจิของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสตัยส์ุจรติ  สามารถ

ตรวจสอบได ้ และมุ่งใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนทัง้ในระดบัประเทศและทอ้งถิน่ 

(๓)  ก่อนเริม่ดําเนินการ  ส่วนราชการต้องจดัใหม้กีารศกึษาวเิคราะหผ์ลดแีละ

ผลเสยีใหค้รบถ้วนทุกดา้น  กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการทีโ่ปร่งใส  มกีลไกตรวจสอบการ

ดําเนินการในแต่ละขัน้ตอน  ในกรณีทีภ่ารกจิใดจะมผีลกระทบต่อประชาชน  ส่วนราชการ

ต้องดาํเนินการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนหรอืชีแ้จงทาํความเขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนได้

ตระหนักถงึประโยชน์ทีส่่วนรวมจะไดร้บัจากภารกจินัน้ 

(๔)  ใหเ้ป็นหน้าทีข่องขา้ราชการทีจ่ะต้องคอยรบัฟงัความคดิเหน็และความพงึ

พอใจของสงัคมโดยรวมและประชาชนผูร้ บับรกิาร  เพื ่อปรบัปร ุงหรอืเสนอแนะต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงวธิปีฏบิตัริาชการใหเ้หมาะสม 

(๕)  ในกรณีทีเ่กดิปญัหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ  ใหส้ ่วนราชการ

ดําเนินการแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคนัน้โดยเรว็  ในกรณีทีป่ญัหาหรอือุปสรรคแจง้ใหส้่วน

ราชการทีเ่กี่ยวขอ้งทราบเพื่อดําเนินการแกไ้ขปรบัปรุงโดยเรว็ต่อไป และใหแ้จง้  ก.พ.ร.  

ทราบดว้ย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหส้่วนราชการกําหนดวธิปีฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบั

ภารกจิแต่ละเรื่อง  ทัง้นี้  ก.พ.ร.  จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทัว่ไปใหส้่วนราชการ

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด  ๓ 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั 

 

 

มาตรา  ๙  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิต่์อภารกิจของรฐั  ให้ส่วน

ราชการปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(๒) ก่อนจะดาํเนินการตามภารกจิใด  สว่นราชการตอ้งจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการไว้

เป็นการล่วงหน้า 

(๓)  การกาํหนดแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการตาม  (๑)  ตอ้งมรีายละเอยีดของ

ขัน้ตอน  ระยะเวลาและงบประมาณทีจ่ะตอ้งใชใ้นการดาํเนินการของแต่ละขัน้ตอน  เป้าหมาย

ของภารกจิ  ผลสมัฤทธิข์องภารกจิ  และตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของภารกจิ 
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(๔) ในกรณทีีก่ารปฏบิตัภิารกจิ  หรอืการปฏบิตัติามแผนปฏบิตัริาชการเกดิผล

กระทบต่อประชาชน  ใหเ้ป็นหน้าทีข่องสว่นราชการทีจ่ะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรอืบรรเทา

ผลกระทบนัน้  หรอืเปลีย่นแผนปฏบิตัริาชการใหเ้หมาะสม 

มาตรา  ๑๐  ในกรณีที่ภารกิจใดมคีวามเกี่ยวข้องกบัหลายส่วนราชการหรอืเป็น

ภารกจิที่ใกล้เคยีงหรอืต่อเน่ืองกนั  ใหส้่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งนัน้กําหนดแนวทางการปฏบิตัิ

ราชการเพื่อให้เกิดการบรหิารราชการแบบบูรณาการร่วมกนั  โดยมุ่งให้เกิดผลสมัฤทธิต่์อ

ภารกจิของรฐั 

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือ

หวัหน้าคณะผูแ้ทนในต่างประเทศ  เพื่อใหก้ารบรหิารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรอืใน

ต่างประเทศ  แล้วแต่กรณี  สามารถใชอ้ํานาจตามกฎหมายไดค้รบถ้วนตามความจําเป็นและ

บรหิารราชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มาตรา  ๑๑  สว่นราชการมหีน้าทีพ่ฒันาความรูใ้นสว่นราชการ  เพือ่ใหม้ลีกัษณะเป็น

องค์การแห่การเรยีนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยต้องรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล

ความรูใ้นดา้นต่างๆ  เพื่อนํามาประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างถูกต้อง  รวดเรว็และ

เหมาะสมกบัสถานการณ์  รวมทัง้ตอ้งส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถ  สรา้งวสิยัทศัน์

และปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรู้

ร่วมกนั  ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัิราชการของส่วนราชการใหส้อดคล้องกบัการบรหิา

ราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

มาตรา  ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิราชการให้เกิดผลสมัฤทธิ ์ ก.พ.ร.  อาจ

เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อกําหนดมาตรากํากบัการปฏบิตัริาชการ  โดยวธิกีารจดัทําความตกลง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรอืโดยวธิกีารอื่นใด  เพือ่แสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 

มาตรา  ๒๓  ใหค้ณะรฐัมนตรจีดัใหม้แีผนการบรหิารราชการแผน่ดนิตลอดระยะเวลา

การบรหิารราชการของคณะรฐัมนตร ี

เมื่อคณะรฐัมนตรไีดแ้ถลงนโยบายต่อรฐัสภาแล้ว  ใหส้ํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติและสํานักงบประมาณ  ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เสนอ

คณะรฐัมนตรพีจิารณาภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงนโยบายต่อรฐัสภา 

เมื่อคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบในแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิตามวรรคหน่ึง

แล้ว  ให้มีผลผูกพนัคณะรฐัมนตร ี รฐัมนตร ี และส่วนราชการ  ที่จะต้องดําเนินการจดัทํา

ภารกจิใหเ้ป็นไปตามแผนการบรหิารราชการแผน่ดนินัน้ 
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มาตรา  ๑๔  ในการจดัทําแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิมาตรา  ๑๓  ใหจ้ดัทาํเป็น

แผนสีปี่ โดยนํานโยบายของรฐับาลที่แถลงต่อรฐัสภามาพจิารณาดําเนินการใหส้อดคล้องกบั

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐัตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ

แผนพฒันาประเทศดา้นต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้น้ี  อย่างน้อยจะต้องมสีาระสําคญัเกี่ยวกบัการ

กาํหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน  สว่นราชการหรอืบุคคลทีจ่ะรบัผดิชอบในแต่ระภารกจิ  

ประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายและทรพัยากรต่างๆ  ที่จะต้องใช้  ระยะเวลาการดําเนินการ  

และการตดิตามประเมนิผล 

มาตรา  ๑๕  เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  ให้

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาและสาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรรีว่มกนัพจิารณาจดัทาํแผนนิติ

บญัญตั ิ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบักฎหมายทีจ่ะตอ้งจดัใหม้ขีึน้ใหมห่รอืกฎหมายทีต่อ้งมกีารแกไ้ข

เพิม่เตมิหรอืยกเลกิใหส้อดคล้องกบัแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ ส่วนราชการผูร้บัผดิชอบและ

ระยะเวลาทีต่อ้งดาํเนินการ 

แผนนิตบิญัญตันิัน้เมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

และสํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอแลว้  ใหม้ผีลผูกพนัส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนัน้ 

ในกรณีที่เหน็สมควร  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

เพือ่กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนนิตบิญัญตัเิพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืในการปฏบิตังิานกไ็ด ้

 มาตรา  ๑๖  ใหส้่วนราชการจดัทําแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการนัน้  โดยจดัทํา

เป็นแผนสีปี่  ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิตามมาตรา  ๑๓ 

ในแต่ละปีงบประมาณ  ใหส้ว่นราชการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี  โดยใหร้ะบุ

สาระสาํคญัเกีย่วกบันโยบายการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์อง

งาน  รวมทัง้ประมาณการราชไดแ้ละรายจ่ายและทรพัยากรอื่นที่จะต้องใช ้ เสนอต่อรฐัมนตรี

เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 

เมื่อรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตัริาชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้  

ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อปฏิบตัิงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละ

ภารกจิตามแผนปฏบิตัริาชการดงักล่าว 

ในกรณทีีส่ว่นราชการมไิดเ้สนอแผนปฏบิตัริาชการในภารกจิใดหรอืภารกจิใดไมไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ี มใิหส้าํนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณสาํหรบัภารกจินัน้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณใหส้่วนราชการจดัทํารายงานแสดงผลสมัฤทธิข์องแผนปฏบิตัิ

ราชการประจาํปีเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี
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มาตรา ๑๗ ในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณกําหนดใหส้่วนราชการ

ตอ้งจดัทําแผนปฏบิตัริาชการเพื่อขอรบังบประมาณ  ใหส้ํานักงบประมาณและ  ก.พ.ร.  

ร่วมกนักําหนดแนวทางการจดัทําแผนปฏบิตัริาชการตามมาตรา  ๑๖  ใหส้ามารถใชไ้ดก้บั

แผนปฏบิตัริาชการทีต่อ้งจดัทําตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ  ทัง้น้ี  เพื่อมใิหเ้พิม่

ภาระงานในการจดัทาํแผนจนเกนิสมควร 

มาตรา  ๑๘  เมือ่มกีารกาํหนดงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตามแผนปฏบิตัริาชการของ

ส่วนราชการใดแลว้  การโอนงบประมาณจากภารกจิหน่ึงตามทีก่ําหนดในแผนปฏบิตัริาชการไป

ดาํเนินการอยา่งอื่น  ซึง่มผีลทาํใหภ้ารกจิเดมิไมบ่รรลุเป้าหมายหรอืนําไปใชใ้นภารกจิใหมท่ีม่ไิด้

กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรีให้ปรบั

แผนปฏบิตัริาชการใหส้อดคลอ้งกนัแลว้ 

การปรบัแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหน่ึงจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือ

ภารกิจใดไม่อาจดําเนินการตามวตัถุประสงค์ต่อไปได้  หรือหมดความจําเป็นหรือไม่เป็น

ประโยชน์  หรอืหากดําเนินการต่อไปจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเกนิความจําเป็น  หรอืมคีวามจาํเป็น

อยา่งอื่นอนัไมอ่าจหลกีเลีย่งไดท้ีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงสาระสาํคญัของแผนปฏบิตัริาชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีตออนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไข

แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

มาตรา  ๑๙  เมื่อนายกรฐัมนตรพีนัจากตําแหน่ง  ให้หวัหน้าส่วนราชการมหีน้าที่

สรุปผลการปฏบิตัริาชการและใหข้อ้มูลต่อนายกรฐัมนตรคีนใหม่ ตามหน้าทีน่ายกรฐัมนตรคีน

ใหม่สัง่การ  ทัง้น้ี  เพื่อนายกรฐัมนตรคีนใหม่จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพจิารณากําหนดนโยบาย

การบรหิารราชการแผน่ดนิต่อไป 

 

หมวด  ๔ 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรฐั 

                                                                                                   

 

มาตรา  ๒๐  เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ  ใหส้ว่นราชการกาํหนดเป้าหมาย  แผนการทาํงาน  ระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน

หรอืโครงการ  และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรอืโครงการ  และต้องเผยแพร่ให้

ขา้ราชการและประชาชนทราบทัว่ถงึกนัดว้ย 
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มาตรา  ๒๑  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละ

ประเภทขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด 

ใหส้่วนราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ

ส่วนราชการนัน้ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานให้สํานักงบประมาณ 

กรมบญัชกีลางและ  ก.พ.ร.  ทราบ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า  

รายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะประเภทและคุณภาพเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัของ

สว่นราชการอื่น  ใหส้ว่นราชการนัน้จดัทาํแผนการลดรายจา่ยต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะ

ดงักล่าวเสนอสํานักงานงบประมาณ  กรมบญัชกีลาง  และ  ก.พ.ร.  ทราบ  และถ้ามไิด้มขีอ้

ทกัทว้งประการใดประการใดภายในสบิหา้วนักใ็หส้ว่นราชการดงักล่าวถอืปฏบิตัติามแผนการลด

รายจา่ยนัน้ต่อไปได ้

มาตรา  ๒๒  ใหส้ํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

และสาํนกังานงบประมาณรว่มกนัจดัใหม้กีารประเมนิความคุม้ค่าในการปฏบิตัภิารกจิของรฐัที่

ส่วนราชการดําเนินการอยู่  เพื่อรายงานคณะรฐัมนตรสีําหรบัเป็นแนวทางในการพจิารณาว่า

ภารกจิใดสมควรจะไดด้าํเนินการต่อไปหรอืยบุเลกิ  และเพือ่ประโยชน์ในการจดัตัง้งบประมาณ

ของสว่นราชการในปีต่อไป  ทัง้น้ี  ตามระยะเวลาทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ในการประเมนิความคุม้ค่าตามวรรคหน่ึง  ใหค้ํานึงถงึประเภทและสภาพของแต่ละ

ภารกจิ  ความเป็นไปไดข้องภารกจิหรอืโครงการทีด่าํเนินการ  ประโยชน์ทีร่ฐัและประชาชนจะ

พงึไดแ้ละรายจา่ยทีต่อ้งเสยีไปก่อนและหลงัทีส่ว่นราชการดาํเนินการดว้ย 

ความคุ้มค่าตามมาตราน้ี  ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม  และ

ประโยชน์หรอืผลเสยีอื่น ซึง่ไมอ่าจคาํนวณเป็นตวัเงนิไดด้ว้ย 

มาตรา  ๒๓  ในการจดัซื้อหรอืจดัจา้ง  ใหส้่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ

เที่ยงธรรม  โดยพจิารณาถึงประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  

วตัถุประสงคท์ีจ่ะใช ้ ราคา  และประโยชน์ระยะยาวของสว่นราชการทีจ่ะไดร้บัประกอบกนั 

ในกรณีทีว่ตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุใหต้้องคํานึงถงึคุณภาพและการดูแลรกัษา

เป็นสาํคญั  ใหส้ามารถกระทาํไดโ้ดยไมต่อ้งถอืราคาตํ่าสดุในการเสนอซือ้หรอืจา้งเสมอไป 

ใหส้่วนราชการทีม่หีน้าทีดู่แลระเบยีบเกี่ยวกบัการพสัดุปรบัปรุงระเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง

เพือ่ใหส้ว่นราชการดาํเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มาตรา  ๒๔  ในการปฏบิตัิภารกิจใด  หากส่วนราชการจําเป็นต้องได้รบัอนุญาต

อนุมตัิ  หรอืความเหน็ชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มกีฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
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ประกาศ  หรอืมตคิณะรฐัมนตรกีําหนด  ใหส้่วนราชการทีม่อีํานาจอนุญาต  อนุมตั ิ หรอืให้

ความเหน็ชอบดงักล่าว  แจง้ผลการพจิารณาใหส้่วนราชการทีย่ื่นคําขอทราบภายในสบิหา้

วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอ 

 ในกรณทีีเ่รือ่งใดมกีฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรอืมตคิณะรฐัมนตรกีาํหนด

ขัน้ตอนการปฏบิตัไิว ้ และขัน้ตอนการปฏบิตันิัน้ต้องใชร้ะยะเวลาเกนิสบิหา้วนัใหส้่วนราชการที่มี

อํานาจอนุญาต  อนุมตัิ  หรอืให้ความเหน็ชอบ  ประกาศกําหนดระยะเวลาการพจิารณาไว้ให้ส่วน

ราชการอื่นทราบ 

 ส่วนราชการใดที่มอีํานาจอนุญาต  อนุมตั ิ หรอืใหค้วามเหน็ชอบ  มไิดด้ําเนินการให้

แล้วเสรจ็ตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง  หากเกดิความเสยีหายใดขึน้  ใหถ้อืว่าขา้ราชการซึ่งมี

หน้าทีเ่กีย่วขอ้งและหวัหน้าสว่นราชการนัน้ประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง  เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า

ความล่าชา้นัน้มไิดเ้กดิขึน้จากความผดิของตน 

 มาตรา  ๒๕  ในการพจิารณาวนิิจฉัยชี้ขาดปญัหาใดๆ  ใหเ้ป็นหน้าที่ของราชการที่

รบัผดิชอบในปญัหานัน้ๆ  จะต้องพจิารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว  การตัง้คณะกรรมการขึ้น

พจิารณาวนิิจฉยั  ใหด้าํเนินการไดเ้ทา่ทีจ่าํเป็นอนัไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้

 ในการพจิารณาเรื่องใด ๆ  โดยคณะกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการมมีตเิป็นประการใด

แลว้  ใหม้ตขิองคณะกรรมการผูกพนัส่วนราชการซึ่งมผีูแ้ทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ดว้ย  แมว้่า

ในการพจิารณาวนิิจฉัยเรื่องนัน้ผูแ้ทนของส่วนราชการทีเ่ป็นกรรมการจะมไิดเ้ขา้ร่วมพจิารณา

วนิิจฉัยกต็าม  ถ้ามคีวามเหน็แตกต่างกนัสองฝ่าย  ใหบ้นัทกึความเหน็ของกรรมการฝ่ายขา้ง

น้อยไวใ้หป้รกฎในเรือ่งนัน้ดว้ย 

 ความผูกพนัที่กําหนดไว้ในวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปญัหาด้าน

กฎหมาย 

 มาตรา  ๒๖  การสัง่ราชการโดยปกตใิหก้ระทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เวน้แต่ใน

กรณีทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามจําเป็นที่ไม่อาจสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนัน้  จะสัง่ราชการ

ดว้ยวาจากไ็ดแ้ต่ใหผู้ร้บัคาํสัง่นัน้บนัทกึคาํสัง่ดว้ยวาจาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเมื่อไดป้ฏบิตัิ

ราชการตามคาํสัง่ดงักล่าวแลว้  ใหบ้นัทกึรายงานใหผู้ส้ ัง่ราชการทราบ  ในบนัทกึใหอ้า้งองิคําสัง่

ดว้ยวาจาไวด้ว้ย 
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หมวด  ๕ 

การลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหส้่วนราชการจดัใหม้กีารกระจายอํานาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการสัง่  

การอนุญาต  การอนุมตั ิ การปฏบิตัริาชการ  หรอืการดําเนินการอื่นใดของผูด้ํารงตําแหน่งใด

ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการดําเนินการในเรื่องนัน้โดยตรง  เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็วและลดขัน้ตอนการปฏิบตัิราชการ  ทัง้น้ี  ในการกระจายอํานาจการตดัสินใจ

ดงักล่าวตอ้งมุง่ผลใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็ในการบรกิารประชาชน 

 เมื่อได้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ส่วนราชการกําหนด

หลกัเกณฑก์ารควบคุม  ตดิตาม  และกาํกบัดแูลการใชอ้าํนาจและความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบ

อาํนาจและผูม้อบอาํนาจไวด้ว้ย  หลกัเกณฑด์งักล่าวตอ้งไมส่รา้งขัน้ตอนหรอืการกลัน่กรองงาน

ทีไ่ม่จําเป็นในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ  ในการน้ี  หากสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

หรอืโทรคมนาคมแลว้จะเป็นการลดขัน้ตอน  เพิม่ประสทิธภิาพและประหยดัค่าใชจ้่ายรวมทัง้ไม่

เกดิผลเสยีหายแก่ราชการ  ใหส้ว่นราชการดาํเนินการใหข้า้ราชการดาํเนินการใหข้า้ราชการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศหรอืโทรคมนาคมตามความเหมาะและกาํลงัเงนิงบประมาณ 

เมื่อส่วนราชการใดไดม้กีารกระจายอํานาจการตดัสนิใจตามวรรคหน่ึง  หรอืไดม้กีาร

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว  ให้ส่วนราชการเผยแพร่ให

ประชาชนทราบ 

เมื่อส่วนราชการใดไดม้กีารกระจายอํานาจการตดัสนิใจตามวรรคหน่ึง  หรอืไดม้กีาร

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว้ ใหส้่วนราชการนัน้เผยแพร่ใหป้ระชาชน

ทราบเป็นการทัว่ไป 

 มาตรา  ๒๘  เพื่อประโยชน์ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา  ๒๗  

ก.พ.ร.  ดว้ยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจีะกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารหรอืแนวทางใน

การกระจายอํานาจการตดัสนิใจ  ความรบัผดิชอบระหว่างผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ  

และการลดขัน้ตอนในการปฏบิตัริาชการใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตักิไ็ด ้

มาตรา  ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกนั  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจดัทําแผนภูมิข ัน้ตอนและ

ระยะเวลาการดําเนินการ  รวมทัง้รายละเอยีดอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละขัน้ตอนเปิดเผยไว ้ ณ ทีท่ํา
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การของส่วนราชการและในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อใหป้ระชาชนหรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเขา้ตรวจดไูด ้

 มาตรา  ๓๐ ในกระทรวงหน่ึง  ใหเ้ป็นหน้าที่ของปลดักระทรวงที่จะต้องจดัใหส้่วนราชการ

ภายในกระทรวงทีร่บัผดิชอบปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรกิารประชาชนรว่มกนัจดัตัง้ศูนยบ์รกิารรว่ม  

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎอื่นใดทัง้น้ี  เพื่อให้

ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม  ขอทราบขอ้มูล  ขออนุญาต  หรอืขออนุมตัิในเรื่องใดๆ  ที่เป็น

อํานาจหน้าทีข่องส่วนราชการในกระทรวงเดยีวกนั  โดยตดิต่อเจา้หน้าที ่ ณ  ศูนยบ์รกิารร่วม

เพยีงแหง่เดยีว 

 มาตรา  ๓๑  ในศูนย์บรกิารร่วมตามมาตรา  ๓๐  ให้จดัให้มเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องราว

ต่างๆ  และดาํเนินการสง่ต่อใหเ้จา้หน้าทีข่องสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อดาํเนินการต่อไป  โดย

ใหม้ขีอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาํนาจหน้าทีข่องทุนสว่นราชการในกระทรวง  รวมทัง้แบบ

คาํต่างๆ  ไวใ้หพ้รอ้มทีจ่ะบรกิารประชาชนได ้ ณ  ศนูยบ์รกิารรว่ม 

 ใหเ้ป็นหน้าทีส่่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะตอ้งจดัพมิพร์ายละเอยีดของเอกสาร

หลกัฐาน ทีป่ระชาชนจะตอ้งจดัหามา ในการขออนุมตัหิรอืของอนุญาตในแต่ละเรื่องมอบใหแ้ก่

เจา้หน้าทีข่องศนูยบ์รกิารรว่ม  และใหเ้ป็นหน้าทีข่องเจา้หน้าทีศ่นูยบ์รกิารรว่มทีจ่ะตอ้งแจง้ให้

ประชาชนทีม่าตดิต่อไดท้ราบในครัง้แรกทีม่าตดิต่อ  พรอ้มทัง้แจง้ใหท้ราบถงึระยะเวลาทีจ่ะตอ้ง

ใชด้าํเนินการในเรือ่งนัน้ 

 ในการยื่นคํารอ้งหรอืคาํขอต่อศูนยบ์รกิารรว่มตามมาตรา  ๓๐  ใหถ้อืว่าเป็นการยื่นต่อ

สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายหรอืกฎแลว้ 

 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  หากมปีญัหาหรอือุปสรรคในการปฏบิตัิราชการให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กําหนดในกฎหมายหรอืกฎในเรื่องใด  ใหส้่วนราชการที่

เกี่ยวข้องแจ้งให้  ก.พ.ร.  ทราบ  เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุง

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามกฎหมาย  หรอืกฎนัน้ต่อไป 

มาตรา  ๓๒  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั  นายอําเภอ  และปลดัอําเภอผู้เป็นหวัหน้า

ประจาํกิง่อาํเภอ  จดัใหส้ว่นราชการทีร่บัผชิอบดาํเนินการเกีย่วกบัการบรกิารประชาชนในเรื่อง

เดียวกันหรอืต่อเนื่องต่อเนื่องกนัในจงัหวดั  อําเภอ  หรอืกิง่อําเภอนัน้  ร ่วมกนัจดัตัง้

ศูนยบ์รกิารร่วมไว ้ ณ ศาลากลางจงัหวดั  ทีว่ ่าการอําเภอ  หรอืทีว่ ่าการกิง่อําเภอ  หรอื

สถานทีอ่ื่นตามทีเ่หน็สมควรโดยประกาศใหป้ระชาชนทราบ  และใหนํ้าความในมาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๓๑  มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
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หมวด  ๖ 

การปรบัปรงุภารกิจของส่วนราชการ 

 

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

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

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

 

หมวด ๗ 

การอาํนวยตวามสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

 

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

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

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

 

หมวด  ๘ 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 

 

มาตรา  ๔๕  นอกจาการจดัให้มีการประเมินผลตามมาตรา  ๙  (๓)  แล้ว  ให้

ส่วนราชการจดัใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระดําเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ของส่วนราชการ

เกี่ยวกบัผลสมัฤทธิ ์ของภารกจิ  คุณภาพการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร  

ความคุม้คา่ในภารกจิ ทัง้น้ี  ตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร.กาํหนด 

มาตรา  ๔๖  ส่วนราชการอาจดัให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บงัคบับญัชาแต่

ละระดบัหรอืหน่วยงานในส่วนราชการกไ็ด ้ ทัง้น้ี  การประเมนิดงักล่าวตอ้งกระทําเป็นความลบัและ

เป็นไปเพือ่ประโยชน์แห่งความสามคัคีของข้าราชการ 

มาตรา  ๔๗  ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการเพือ่ประโยชน์ในการบรหิาร

บุคคล  ให้ส่วนราชการประเมนิโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตัิงานเฉพาะตวัของข้าราชการผู้นัน้ใน

ตําแหน่งทีป่ฏบิตั ิ ประโยชน์และผลสมัฤทธิท์ีห่น่วยงานทีข่า้ราชการผูน้ัน้สงักดัไดร้บัจากการปฏบิตั ิ
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งานของข้าราชการผู้นัน้ 

มาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ส่วนราชการใดดําเนินการให้บร ิการที่ม ีคุณภาพและ

เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  รวมทัง้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน  ให้  ก.พ.ร.เสนอ

คณะรฐัมนตรีจดัสรรเงนิเพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วน

ราชการใช้เงนิงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนัน้  เพื่อนําไปใช้ในการปรบัปรุง

การปฏิบตัิงานของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัให้ข้าราชการในสงักดั  ทัง้น้ี  ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ.ร.  กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี 

มาตรา  ๔๙  เมือ่สว่นราชการใดไดด้าํเนินงานไปตามเป้าหมาย  สามารถเพิม่ผลงาน

และผลสมัฤทธิโ์ดยไมเ่ป็นการเพิม่คา่ใชจ้า่ยและคุม้ค่าต่อภารกจิของรฐัหรอืสามารถดาํเนินการตาม

แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.ร.  กําหนด  ให้  ก.พ.ร.  เสนอ

คณะรฐัมนตรจีดัสรรเงนิรางวลัการเพิม่ประสทิธภิาพใหแ้ก่สว่นราชการนัน้  หรอืใหส้ว่นราชการ

ใชเ้งนิงบประมาณเหลอืจ่ายของส่วนราชการนัน้  เพื่อนําไปใชใ้นการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน

ของสว่นราชการหรอืจดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสงักดั  ทัง้น้ี  ตามหลดัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ที ่ ก.พ.ร.  กาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

หมวด  ๙ 

                                              บทเบด็เตลด็ 

 

มาตรา  ๕๐  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิง

ภารกจิของรฐั   ก.พ.ร.   โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี อาจกําหนดใหส้่วนราชการต้อง

ปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในพระกฤษฎีกาน้ี   รวมทัง้กําหนดมาตรการอื่น

เพิม่เตมิจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  กไ็ด ้

มาตรา  ๕๑ ในกรณีทีพ่ระราชกฤษฎกีาน้ีกําหนดใหส้่วนราชการตอ้งจดัทําแผนงานใน

เรื่องใดและมกีฎหมายฉบบัอื่นกําหนดใหส้่วนราชการตอ้งจดัทําแผนงานในเรื่องเดยีวกนัทัง้หมดหรอื  

บางสว่น  เมื่อส่วนราชการไดจ้ดัทาํแผนงานตามกฎหมายฉบบัใดฉบบัหน่ึงแลว้ใหถ้อืว่าสว่นราชการ

นัน้ ไดจ้ดัทาํแผนตามพระราชกฤษฎกีาน้ีดว้ยแลว้ 

มาตรา  ๕๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัทําหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการ

บา้นเมอืงทีด่ตีามแนวทางของพระราชกฤษฎกีาน้ี  โดยอยา่งน้อยตอ้งมหีลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการ

ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน  และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนทีส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัใินหมวด  ๕  และหมวด  ๗ 
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ใหเ้ป็นหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทยดูแลและ ใหค้วามช่วยเหลอืองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งทอ้ถิน่ในการจดัทาํหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง 

มาตรา  ๕๓  ให้องค์การมหาชนและรฐัวิสาหกิจ  จดัให้มีหลักเกณฑ์การบริหาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามแนวทางของพระราชกฤษฎ ี

ในกรณีที่  ก.พ.ร.  เหน็ว่าองค์การมหาชนหรอืรฐัวสิาหกจิใดไม่จดัใหม้หีลกัเกณฑต์าม

วรรคหน่ึงมแีต่แต่ไมส่อดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎาน้ี  ใหแ้จง้รฐัมนตรซีึง่มหีน้าทีก่ํากบัดแูลองคก์าร

มหาชนหรอืรฐัวสิาหกจิ  เพื่อพจิารณาสัง่การใหอ้งค์การมหาชนหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ดําเนินการให้

ถูกตอ้งต่อไป 

                                                                                                            

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตาํรวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรี 

 

 

หมายเหตุ  :   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี  คอื โดยที่มกีาร

ปฏริปูระบบราชการ  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของสว่นราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและ

ใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ซึง่การบรหิารราชการและการปฏบิตัหิน้าที่

ของส่วนราชการน้ี  ต้องใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่เีพื่อใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั  มปีระสทิธภิาพ  เกดิ

ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั  ลดขัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่เกนิความจําเป็น  และประชาชน

ไดร้บัการอํานวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความต้องการ  รวมทัง้มกีารประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการอยา่งสมํ่าเสมอ  และเน่ืองจากมาตรา  ๓/๑  แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  บญัญตัิใหก้ารกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการในการ

ปฏิบตัิราชการและการสัง่การให้ส่วนราชการและขา้ราชการปฏิบตัิราชการเพื่อให้การบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีกระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตราเป็นพระราช

กฤษฎกีาน้ี 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  ๑๒๐  ตอนท่ี  ๑๐๐ ก  วนัท่ี  ๙  ตลุาคม  

๒๕๔๖) 
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ภาคผนวก  ๓ 
ประชากรประเทศไทย 

 

1.  จาํนวนประชากรทัง้ประเทศ        63,763,000 

2.  จาํนวนประชากรแยกตามเพศ      

  ชาย           31,590,000 

 หญงิ           32,173,000 

3.  จาํนวนประชากรเขตเมอืง (ประชากรทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลและเมอืงทุกประเภท)

                                           19,859,000 

4.  จาํนวนประชากรเขตชนบท (ประชากรทีอ่ยูน่อกเขตเมอืง     43,904,000 

5.  จาํนวนประชากรแยกตามภาค 

 กรงุเทพมหานคร           6,723,000 

 ภาคกลาง (ไมร่วมกรงุเทพฯ)            15,508,000 

 ภาคเหนือ          11,745,000 

 ภาคตะวนัออเฉียงเหนือ         21,653,000 

 ภาคใต ้           8,434,000 

6.  จาํนวนประชากรแยกตามกลุ่มอาย ุ

          ประชากรวยัเดก็  (ตํ่ากวา่  15  ปี)     14,528,000 

        ประชากรวยัแรงงาน  (15 – 59 ปี)     42,438,000 

          ประชากรสงูอายวุยัตน้  (60 -  79 ปี)       6,074,000                        

ประชากรสงูอายวุยัปลาย (80  ปีขึน้ไป)         723,000 

ประชากรวยัเรยีน  (6 -  21 ปี)      16,372,000    

สตรวียัเจรญิพนัธุ ์ (15  -  44 ปี)      15,972,000

ประชากรผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้  (18  ปีขึน้ไป)    

46,111,000  

7.  อตัราเกดิ  (ต่อประชากรพนัคน)                 14.0 

8  .อตัราตาย  (ต่อประชากรพนัคน)                     6.8 

9.  อตัราเพิม่ตามธรรมชาต ิ (รอ้ยละ)                     0.7 

10.  อตัราตายทารก  (ต่อเดก็เกดิมชีพีพนัคน)                19.0 
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11.  อายขุยัเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ (จาํนวนปีเฉลีย่ทีค่าดวา่บุคคลทีเ่กดิมาแลว้จะชวีติต่อไป 

      อกีกีปี่)   

      ชาย                       67.9 

 หญงิ                       75.0 

12.  อายขุยัเฉลีย่ทีอ่าย ุ 60  ปี (จาํนวนปีเฉลีย่ทีค่าดวา่ผูท้ีม่อีาย ุ 60  ปี  จะมชีวีติอยู ่

      ต่อไปอกีกีปี่) 

 ชาย                       19.6 

 หญงิ                       21.9 

13.  อตัราเจรญิพนัธุร์วม (จาํนวนบุตรโดยเฉลีย่ทีส่ตรคีนหน่ึงจะมตีลอดวยัเจรญิพนัธุ ์

       ของตน)                                  1.7 

14.  อตัราคุมกาํเนิด  (รอ้ยละ)                          72.2 

15.  จาํนวนประชากรสงูอายวุยัปลาย 

 80 - 89 ปี                 634,900 

 90 - 99 ปี                   87,500 

 100 ปีขึน้ไป                       300  

ขอ้มลูจากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลยัมหดิล 
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ภาคผนวก  ๔ 

ราชธรรม  10  หรอื  ทศพิธราชธรรม 
 

1. ทาน  (การให ้ คอื สละทรพัยส์ิง่ของ  บํารุงเลีย้ง  ช่วยเหลอืประชาราษฎร ์ และ

บาํเพญ็สาธารณประโยชน์ – Dana: charity; liberality; generosity) 

2. ศีล  (ความประพฤตดิงีาม  คอื  สํารวมกายและวจทีวาร  ประกอบแต่การสุจรติ

รกัษากติตคุิณ ใหค้วรเป็นตวัอย่าง  และเป็นทีเ่คารพนับถอืของประชาราษฎรม์ใิหม้ขีอ้ทีใ่ครจะ

ดแูคลน – Sila: high moral character) 

3. ปริจจาคะ  (การบรจิาค  คอื  เสยีสละความสุขสําราญ  เป็นต้น  ตลอดจนชวีติ

ของตน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  และความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง – Pariccaga: 

self-sacrifice) 

4. อาชชวะ  (ความซื่อตรง  คอื  ซื่อตรงทรงสตัยไ์รม้ารยา  ปฏบิตัภิารกจิโดยสุจรติมี

ความจรงิใจ  ไมห่ลอกลวงประชาชน – Ajjaua: honesty integrity) 

5. มทัทวะ  (ความอ่อนโยน  คอื  มอีธัยาศยั  ไมเ่ยอ่หยิง่หยาบคายกระดา้งถอืองคม์ี

ความงามสงา่เกดิแต่ท่วงทกีริยิาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ใหไ้ดค้วามรกัภกัดแีต่มขิาดยาํเกรง 

–Maddava: kindness and gentleness) 

6. ตปะ  (ความทรงเดช  คอื  แผดเผากเิลสตณัหา  มใิหเ้ขา้มาครอบงาํยํ่ายจีติ  ระงบั

มคีวามเป็นอยูส่มํ่าเสมอ  หรอือยา่งสามญั  มุง่มัน่แต่จะบําเพญ็เพยีร  ทาํกจิใหบ้รบิูรณ์ –Tapa: 

austerf-control; non-indulgence) 

7. อกัโกธะ  (ความไม่โกรธ  คอื  ไม่กริว้กราด  ลุอํานาจความโกรธ  จนเป็นเหตุให้

ความเคอืงขุ่น  วนิิจฉยัความและกระทําการดว้ยจติอนัราบเรยีบเป็นตวัของตนเอง- Akkodha: 

non-anger; non-fury) 

8. อวิหิงสา  (ความไมเ่บยีดเบยีน คอื ไมบ่บีคัน้กดขี ่เช่น เกบ็ภาษขีดูร ี หรอืเกณฑ์

แรงงานเกนิขนาด  ไม่หลงระเรงิอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบยีดเบยีนลงโทษอาญาแก่

ประชาราษฎรผ์ูใ้ด  เพราะอาศยัความอาฆาตเกยีดชงั – Avibimsa: non-violence; non-

oppression 

9.  ขนัติ (ความอดทน  คอื  ต่องานที่ตรากตรํา  ถงึจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่าย

เพยีงไร  กไ็มท่อ้ถอย  ถงึจะถูกยัว่ถูกหยนัดว้ยคาํเสยีดสถีากถางอยา่งไร  กไ็มห่มดกาํลงัใจ  ไม ่
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ยอมละทิง้กรณยี ์ทีบ่าํเพญ็โดยชอบธรรม – Khanti: patience; forbearance; tolerance) 

10. อวิโรธนะ(ความไมค่ลาดธรรม  คอื วางองคเ์ป็นหลกัหนกัแน่นในธรรม คงทีไ่มม่ี

ความเอนเอยีงหวัน่ไหวเพราะถ้อยคําที่ดรี้าย ลาภสกัการะหรอือฏิฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ 

สถิตมัน่ในธรรม ทัง้ส่วนยุติธรรม คอื ความเที่ยงธรรม ก็ด ีนิติธรรม  คอื ระเบียบแบบแผน

หลกัการปกครอง  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม  กด็ ีไมป่ระพฤตใิหเ้คลื่อนคลาด

วบิตัไิป- Avirodbana: non-opposition: non-deviation from righteousness; conformity to 

the law) 

 

อา้งองิ จากหนงัสอืพจนานุกรมพทุธศาสตร(์ฉบบัประมวลธรรม)  

พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยตฺุโต) : กรงุเทพ, 2538  หน้า 285-287               
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