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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดตีภาค ๒๕๓๔ พรรษา ปจจุบนัสมัยจันทรคติ

นิยม มักกฎสมพัตสร สุริยคติกาล ธนัวาคมมาส นามสรุทิน จันทรวาร มิคสิรมาส ศุกลปกษ ตตยิา
ดิถี โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธบิดี จัก

รีนฤบดนิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา สภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดนาํความกราบบังคับทูลวา จําเดิมแตสมเด็จพระบรมปตุลาธิ
ราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปน
ตนมา ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขและประกาศใชรัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศ
อีกหลายฉบับ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวการณบานเมืองที่ผันแปรเปลีย่นแปลงในแต
ละยุคสมัย บรรดารัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศที่ไดมีมาทุกฉบับ มีสาระสําคญั
เหมือนกันที่ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
โดยทรงใชอํานาจนิตบิัญญตัิทางรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจ
ตุลาการทางศาล จะมีเนื้อหาแตกตางกันกแ็ตเฉพาะในเรื่องสถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพ
ระหวางอํานาจนิตบิัญญัติกับอํานาจบริหาร เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวการณของบานเมอืงใน
ขณะนั้นๆ  ทั้งนี้ ยอมแสดงใหเห็นแนชัดวา ปวงชนชาวไทยมีศรัทธาเลือ่มใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระ
บรมปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ผู
พระราชทานพระราชอํานาจในการปกครองแผนดนิใหแกปวงชนชาวไทย ความยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขไดมีสืบทอดมาโดยตลอด
จนถึงปจจุบนั แมธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ก็ไดประกาศ
เจตนารมณเชนนั้นไว และไดมอบใหสภานิตบิัญญตัิแหงชาติจัดทาํรางรัฐธรรมนูญ 

สภานติบิัญญตัิแหงชาตไิดแตงตั้งคณะกรรมาธิการทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น 
เมื่อรางเสร็จแลว สภานิตบิญัญัตแิหงชาตไิดพิจารณารางรัฐธรรมนูญเปนสามวาระตามบทบญัญตัิ
แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง สภานติิ
บัญญตัิแหงชาติไดลงมตใิหรับรางไวพิจารณาและแตงตัง้คณะกรรมาธกิารพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ดําเนนิการจนเสร็จสิ้นแลวนําเสนอสภานติบิัญญตัิแหงชาติ พิจารณาตอไปในวาระที่สองและที่สาม 
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การพิจารณาทกุข้ันตอนไดยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช
ที่พระราชทานพระราชอํานาจการปกครองแผนดินใหแกปวงชนชาวไทย ประกอบกับเจตนารมณ
และความศรัทธาของประชาชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนหลักการ ทั้งได
สดับตรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนและกลุมบุคคลตางๆ และศึกษาบทบัญญตัิของ
รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ แลวคัดเลือกบทบัญญตัิที่เห็นวาเหมาะสมมาใชในการเรียบเรียง
บทบัญญตัิในรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทยในการธํารง
รักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ การพิทักษรักษาศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูน
พระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของปวงชน การยึดถือระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การยืนยันยอมรับ และ
พิทักษรักษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และการรวมกันสรางความเปนธรรม ความเจริญ 
ความผาสุกรมเย็นใหเกิดแกประชาชนทั่วหนากัน 

เมื่อสภานติิบญัญัตแิหงชาตไิดพิจารณารางรัฐธรรมนูญอยางรอบคอบ ประกอบ
กับสถานการณของประเทศแลว ไดลงมตเิห็นชอบใหนาํรางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย ใหประกาศใชเปนรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยสืบไป 

เมื่อไดทรงพระราชวิจารณรางรัฐธรรมนูญ โดยถี่ถวนทั่วกระบวนความแลว ทรง
พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมตัติามมติของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

จึงมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอม ใหตรารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไวใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
๒๕๓๔ ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป 

ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันทีจ่ะปฏิบตัิ
ตาม และพิทกัษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพ่ือธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธปิไตย
กับทั้งอํานาจอธิปไตยที่มาจากปวงชน เปนบอเกิดและนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัย
มงคลอเนกศภุผลสกลเกียรติยศสถาพร แกอาณาประชาราษฎรทั่วรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราช
ปณิธานปรารถนาจงทุกประการเทอญ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดยีว จะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย

ทรงเปนพระประมุข  
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรฐัมนตรีและศาล ตามบทบญัญัตแิหงรัฐธรรมนูญนี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใดยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

 
มาตรา ๕  บทบัญญตัิแหงกฎหมายใดมีขอความขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญตัินั้นเปนอันใชบังคบัมิได 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 

 
 

มาตรา ๖  องคพระมหากษตัริยทรงดํารงอยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสกัการะ ผูใด
จะละเมิดมไิด  

ผูใดกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษตัริยในทางใดๆ มไิด 
 
มาตรา ๗  พระมหากษัตรยิทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๘  พระมหากษตัริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๙  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานนัดรศักดิ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบแปดคน ประกอบเปนคณะองคมนตร ี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัตใินรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๑  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ดี การใหองคมนตรีพนจาก

ตําแหนงก็ดี ใหเห็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตาํแหนง 
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

องคมนตรีอ่ืนหรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๒  องคมนตรีตองไมเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการซึ่งมตีําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
สมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ  

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  กอนเขารับหนาที่ องคมนตรตีองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี ้

“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพทุธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏบิัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๔  องคมนตรีพนจากตาํแหนงเมือ่ตาย ลาออก หรือมีพระบรมราช

โองการใหพนจากตาํแหนง 
 
มาตรา ๑๕  การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ

พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอธัยาศัย 
 
มาตรา ๑๖  ในเมื่อพระมหากษตัริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดกต็าม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่พระมหากษตัริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองคตามมาตรา ๑๖ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษัตรยิไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดกด็ี ใหคณะองคมนตรเีสนอชื่อผูใดผู
หนึ่งที่สมควรดํารงตาํแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพือ่ขอความเห็นชอบ เมื่อ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัริย  
แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๘  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามทีบ่ัญญัตไิวใน

มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ตามมาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ด ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคช่ัวคราว 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็
ดี ในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนทําหนาทีป่ระธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  กอนเขารับหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในทีป่ระชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี ้

“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรกัภักดตีอ
พระมหากษัตริย (พระปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริตเพือ่ประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๒๐  ภายใตบังคบัมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัตใิหเปนไปโดยนัยแหงกฎ

มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด ให
องคมนตรีจดัรางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดมิ ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธาน
องคมนตรีดาํเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และให
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคบัเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ราชบลัลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยได

ทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑยีรบาลวาดวยการสืบสันตตวิงศ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ แลว ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบและใหประธานรัฐสภาเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อรับทราบและใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปน
พระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง และเปนกรณีที่พระมหากษตัริยมิไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา 
๒๐ ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนีจ้ะเสนอพระนาม
พระราชธิดากไ็ด เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอญัเชิญองคผูสืบราชสันตติ
วงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษตัริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่ง หรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๒  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอญัเชิญองคพระรัชทายาท หรือองคผู

สืบราชสันตตวิงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษตัริยตามมาตรา ๒๐ ใหประธานองคมนตรีเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีราชบัลลังกวางลง ในระหวางที่ไดแตงตั้ง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาที่ประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการแทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระองคนั้นๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทัง้นี้จนกวาจะไดประกาศ
อัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษตัริย 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ไว และเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่ง ไมสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ด ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราว 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง 
หรือทําหนาทีผู่สําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๑๘ 
วรรคสาม มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบตัิหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หรือ

มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือมีแตปฏิบตัิ
หนาที่ไมไดใหองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพ่ือทําหนาที่ประธานองคมนตรี หรือ
ปฏิบัติหนาทีต่ามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แลวแต
กรณ ี
 

หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 
มาตรา ๒๔  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคบับทบัญญตัิแหง

รัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๕  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน 
 
มาตรา ๒๖  บคุคลยอมมีสิทธิทางการเมือง 
การใชสิทธิทางการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน 
เมื่อไมเปนปฏปิกษตอหนาทีข่องพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือทําใหเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือ
ศาสนานิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ 
แตกตางจากบคุคลอื่น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทาํการอันกฎหมายที่
ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบญัญัติเปนความผิดและกาํหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผดิมิได 

 
มาตรา ๒๙  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี

ความผดิ 
 
มาตรา ๓๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย 
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวาในกรณีใดๆ จะกระทาํมิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูยากไรไมสามารถ

จัดหาทนายความสําหรับตนเองได บคุคลดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หากปรากฏตาม

คําพิพากษาของศาลที่ร้ือฟนคดีข้ึนพจิารณาใหมในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด 
ยอมมีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทนและไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานัน้คนื 
ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๓๓  การเกณฑแรงงานจะกระทาํมิได เวนแตโดยอาศัยอาํนาจตาม

บทบัญญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพบิัติสาธารณะอันมมีาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอาํนาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมายใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศ
อยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคน
เคหสถานกด็ี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง

สิทธิและการจาํกัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสบืมรดกยอม

เปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจ
ตามบทบญัญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการ
ปองกันประเทศหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ
อยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิ
บรรดาทีไ่ดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น  ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกต ิการไดมา สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผู
ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และ
กําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพ่ือการอื่นตามวรรคหนึ่ง
และโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน
คาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา 

และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศหรือ
ช่ือเสียงของบุคคลอื่น หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
ปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นๆ ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัต ิ

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๓๘  บคุคลยอมมีเสรีภาพในการศกึษาอบรม เมื่อไมขัดตอหนาที่ของ

พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งสถานศึกษา 

 
มาตรา ๓๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนซึ่งจะ
ใชที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรยีบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐  บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ หรือหมูคณะอื่น 

การรวมกัน การจัดตั้งหรือเง่ือนไขของการจัดตั้ง การดาํเนินกิจการและการเลิก
ของสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ หรือหมูคณะอื่น ยอมเปนไปตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๔๑  บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพ่ือดําเนนิ

กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขที่บัญญตัไิวในรฐัธรรมนูญนี ้

การรวมกัน การจัดตั้ง การดําเนนิกิจการและการเลิกของพรรคการเมืองยอม
เปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองตองจัดทําบญัชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน และตองแสดงโดย
เปดเผยซึ่งที่มาของรายไดและการใชจาย  ทั้งนี้ตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวย

กฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมตีดิตอถึงกันรวมทั้งการ

กระทําดวยประการอื่นใด เพ่ือใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมตีิดตอถึงกันจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือเพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ 

 
มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมเีสรีภาพในการเลือกถ่ินที่

อยูภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชนหรือการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบคุคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาตไิทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศหรือช่ือเสียง และความ

เปนอยูสวนตวั ยอมไดรับความคุมครอง 
 
มาตรา ๔๕  บคุคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตามเงื่อนไขและวธิีการที่

กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๔๖  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิตบิุคคลใหรับผิด

เนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  บุคคลซึ่งเปนทหาร ตาํรวจ และขาราชการอื่น พนักงานสวนทองถ่ิน 
และพนักงานองคการของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบคุคลทั่วไป เวน
แตที่จํากัดในกฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอาํนาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย 

 
มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชพี และการ

แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ยอมไดรับความคุมครอง 
การจํากัดสิทธติามวรรคหนึ่งจะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพ่ือ

ประโยชนในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
จัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด หรือการขจดัความไมเปน
ธรรมในการแขงขัน 
 

มาตรา ๔๙  บุคคลจะใชสิทธิ และเสรีภาพตามทีบ่ัญญตัิไวในหมวดนี้ในทางที่
เปนปฏิปกษตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มไิด 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของชนชาวไทย 
 

มาตรา ๕๐  บคุคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย และการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๕๑  บคุคลมีหนาที่ทีจ่ะใชสิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต 
 
มาตรา ๕๒  บุคคลมีหนาทีป่องกันประเทศ 
 
มาตรา ๕๓  บุคคลมีหนาทีรั่บราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๔  บคุคลมีหนาทีป่ฏิบัตติามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๕  บคุคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๕๖  บคุคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๗  บุคคลมีหนาทีรั่บการศึกษาอบรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย

บัญญตั ิ
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  บคุคลมีหนาที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 
หมวด ๕ 

แนวนโยบายแหงรัฐ 
 

 
มาตรา ๕๙  บทบัญญตัิในหมวดนี้มีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย 

และการกําหนดนโนบายของรัฐ และไมกอใหเกิดสิทธใินการฟองรองรัฐ 
 
มาตรา ๖๐  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และบูรณา

ภาพแหงอาณาเขต 
 
มาตรา ๖๑  รัฐตองจัดใหมกํีาลังทหารไวเพ่ือรักษาเอกราช ความมัน่คงของรัฐ 

ผลประโยชนแหงชาติ  
กําลังทหารพึงใชเพ่ือการรบหรือการสงครามและการปองปรามมิใหเกิดสงคราม 

เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษตัริย เพ่ือปราบหรือปองปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือการ
รักษาความมัน่คงของรัฐ และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 
มาตรา ๖๒  รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัตติามกฎหมายและรักษาความสงบ

เรียบรอย เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ รางกายและทรัพยสิน และในการดําเนินชีวิต
โดยปกติสุข 

 
มาตรา ๖๓  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาค

ในการปฏบิัตติอกัน 
 
มาตรา ๖๔  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมปีระสิทธิภาพ 

ขจัดข้ันตอนทีไ่มจําเปน และกําหนดขอบเขตการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐใหชัดเจน และพึง
ดําเนนิการทุกวิถีทางเพื่อปองกันและปราบปรามการเลือกปฏิบัติหรือการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ 

 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความยุติธรรมแก

ประชาชนและใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศกึษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ

เหมาะสมและความตองการของประเทศ และพึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมทุกระดบัตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะ สถานศึกษาทั้งปวงยอม
อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

การศึกษาอบรมภาคบังคบัในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลา
เรียนและโดยทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาอบรมขั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดใหสถานศึกษาดาํเนินกิจการไดโดยอิสระ
ภายในขอบเขตตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

รัฐพึงชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสใหไดรับทนุและปจจัยตางๆ ในการศึกษา
อบรมและการฝกอาชีพ 

 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงสนับสนุนการคนควาวิจยัในศิลปะและวิทยาการตางๆ และพึง

สงเสริมและเรงรัดใหมีการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนาํมาใชในการพฒันาประเทศ 
 
มาตรา ๖๘  รัฐพึงรักษา สงเสริมและพัฒนาความเสมอภาคของชายและหญิง 
 
มาตรา ๖๙  รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพลเมืองของชาติโดยเฉพาะ

อยางย่ิงเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา คณุธรรม และ
จริยธรรม 

 
มาตรา ๗๐  รัฐพึงสงเสริมประชาชนใหเขาใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
 
มาตรา ๗๑  รัฐพึงสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจทางการคลังแกทองถ่ิน ให

ทองถ่ินมีความสามารถในการจัดเก็บรายได และการบรหิารรายได เพ่ือประโยชนในการใหบริการ
ที่ดีแกประชาชน 

 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงรักษาและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ
 
มาตรา ๗๓  รัฐพึงสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และนันทนาการ 
 
มาตรา ๗๔  รัฐพึงบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ความสมดลุของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงทดแทน และพึงปองกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใชดินและน้าํ
ใหเหมาะสม 

 
มาตรา ๗๕  รัฐพึงดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดาํรงชีวิต

ของบุคคลใหสูงข้ึน 
 
มาตรา ๗๖  รัฐพึงดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือ

สิทธิในทีด่ินอยางทั่วถึงเพ่ือประกอบเกษตรกรรมโดยการปฏิรูปที่ดิน จัดรูปทีด่ินหรือวิธีอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐพึงจัดหาและดูแลการใชน้ําของเกษตรกรใหมีเพียงพอและเหมาะสมแก
เกษตรกรรม 

รัฐพึงสงเสริมคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิต การ
เก็บรักษาและการจําหนายผลผลิต เพ่ือใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม และพึงสงเสริม
ใหเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชนดังกลาวโดยจัดตั้งเปนสหกรณหรือวิธีอ่ืน 

 
มาตรา ๗๗  รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนมบีทบาทในทางเศรษฐกิจ 
รัฐไมพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนธุรกิจหรือเปนการแขงขันกับเอกชน 

เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คงของรัฐ การรักษาประโยชนสวนรวม 
หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค 

รัฐพึงวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่มิได
อาศัยอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย ทั้งนี้ ไมวาการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเปนโดยทางตรง
หรือทางออม 

 
มาตรา ๗๘  รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการ 
 
มาตรา ๗๙  รัฐพึงสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือ

ประเทศชาติหรือในการชวยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหนาที่มนษุยธรรม หรือเนื่องจากสา
ธารณภัย 

 
มาตรา ๘๐  รัฐพึงจัดใหมีการสังคมสงเคราะห สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมี

สวนรวมในการสังคมสงเคราะห 
 
มาตรา ๘๑  รัฐพึงชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการใหมีสุขภาพ 

กําลังใจ และความหวังในชวีิตเพื่อสามารถดํารงตนอยูไดตามสมควร 
 
มาตรา ๘๒  รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทาํ และพึงคุมครอง

แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงกับจดัระบบแรงงานสมัพันธ รวมทั้งคาตอบแทน
แรงงานใหเปนธรรม 

 
มาตรา ๘๓  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยทั่วถึงและพึงใหการ

รักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา และพึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะทําได 
การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชนโดยไม

คิดมูลคาและทันตอเหตุการณ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  รัฐพึงจัดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายแหงรัฐ 

 
หมวด ๖ 
รัฐสภา 

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๘๕  รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ

นี ้
 
มาตรา ๘๖  ประธานวฒุิสภาเปนประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร เปน

รองประธานรฐัสภา 
ในกรณีที่ไมมปีระธานวุฒิสภา หรือประธานวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานสภาผูแทนราษฎรทําหนาทีป่ระธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามทีบ่ัญญตัิในรัฐธรรมนญูนี้และดําเนนิกิจการ

ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคบั 
รองประธานรฐัสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่

ประธานรัฐสภามอบหมาย 
 
มาตรา ๘๗  รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนาํ

และยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๘๘  รางพระราชบัญญัติทีไ่ดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให

นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่ไดรับรางพระราชบัญญตัินัน้จาก
รัฐสภาเพื่อพระมหากษตัริยทรงลงพระปรมาภไิธย และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคบัเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๘๙  รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวย และ

พระราชทานคนืมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคนืมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตนิัน้ใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําราง
พระราชบัญญตัินั้นขึน้ทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคนืมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินัน้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภไิธยแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๐  บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

ขณะเดียวกันมิได 
 
มาตรา ๙๑  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่
ตนเปนสมาชกิวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานัน้สิน้สุดลงตามมาตรา ๙๗ (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสดุหรือไม 

เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวนิิจฉัยแลว ใหคณะตลุาการรัฐธรรมนูญแจงคาํ
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคาํรองดังกลาวตามวรรคหนึ่ง 

มติของคณะตลุาการรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจาํนวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทํา

การ หรือมีพฤติการณอันเปนความผดิตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือมีลักษณะเปนความผดิตอเจา
พนักงานในสวนที่เก่ียวกับสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงรัฐ หรือเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของ
การเปนสมาชกิวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มี
สิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกเพ่ือใหวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัย
ใหสมาชิกผูนัน้พนจากสมาชิกภาพได 

มติของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรค
หนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

 
มาตรา ๙๓  การออกจากตาํแหนงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรภายหลังวันที่สมาชิกภาพส้ินสดุลงก็ดี คาํวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาสมาชิก
ภาพของสมาชกิคนใดคนหนึง่ส้ินสุดลงก็ดี ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทํา
ไปในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตาํแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนกอนที่
สมาชิกผูนั้นออกจากตาํแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคาํวินิจฉยั
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณ ี

 
สวนที่ ๒ 
วุฒิสภา 

 
มาตรา ๙๔  วฒุิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก

ผูทรงคุณวุฒิซึง่มีความรูความชํานาญในวชิาการหรืออาชีพตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปกครองแผนดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสัญชาตไิทยโดย
การเกิด มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบรูณ ไมเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่หรือที่ปรึกษาของพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
ไมเคยถูกวุฒสิภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ และไมเคยถูก
คณะตุลาการรฐัธรรมนูญมีมติให......... 

สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนสองรอยเจ็ดสิบคน 
ภายใตบังคับมาตรา ๙๘ ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ ทําใหสมาชิกวุฒสิภามี

จํานวนไมถึงสองรอยเจ็ดสิบคน ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนวุฒิสภา 
 
มาตรา ๙๕  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิมีกําหนดเวลาคราวละหกปนบัแตวนัที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง เมื่อครบสามปนับแตวันทีพ่ระมหากษัตริยทรงแตงตั้งครั้งแรกตาม
มาตรานี้ใหสมาชิกวุฒิสภาจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามมาตรา ๙๔ วรรคสองออก
จากตาํแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพโดยการจับสลากเปนการออก
ตามวาระ และพระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกเทาจํานวนที่ตองออกไปเขาแทนที่ เมื่อครบ
หกปสมาชิกสวนที่เหลือจากการจับสลากตองพนจากตาํแหนง และจะมีการแตงตั้งสมาชิกจํานวน
เทาที่ตองออกไปเขามาแทนที่ตอไปทุกสามป 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะทรงแตงตัง้ผูที่ออกตามวาระเปน
สมาชิกอีกได 

 
มาตรา ๙๖  สมาชิกวุฒิสภาตองไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยงานราชการหรือ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตดัตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแต
กรณีที่ไดรับสมัปทานหรือเปนคูสัญญาอยูกอนไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๙๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสดุลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เสียสัญชาตไิทย 
(๕) เปนสมาชิกหรือเจาหนาที่หรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่ง 
(๖) เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๑๑) 

หรือ (๑๒) 
(๘) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) วุฒิสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ หรือคณะตลุาการ
รัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนีใ้หถือวาขาดจากสมาชิกภาพ
นับแตวันที่วฒุิสภาหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมต ิ

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมยัประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันโดย
ไมไดรับอนญุาตจากประธานวุฒิสภา 

(๑๑) ถูกจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประสาท หรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๙๘  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ พระมหากษตัริยจะไดทรงแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตามที่บัญญตัไิวในมาตรา ๙๔ 
เขามาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตาํแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผู
ซึ่งตนแทน 

 
สวนที่ ๒ 

สภาผูแทนราษฎร 
________ 

 
มาตรา ๙๙  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสามรอยหกสิบคน ซึ่ง

ราษฎรเลือกตัง้ตามเกณฑทีบ่ัญญตัไิวในมาตรา ๑๐๐ 
ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ ทําใหการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจาํนวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงสามรอยหกสิบคน ใหถือวาสมาชิกจาํนวนนั้นประกอบเปนสภา
ผูแทนราษฎร และตองมีการเลือกตั้งจนครบจํานวนสามรอยหกสิบคนภายในเกาสิบวนั และให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูไดรับเลือกตั้งเขามานั้นอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๑๐๐  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจงัหวัดจะพึงมีใหคํานวณ

ตามเกณฑจาํนวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน โดยเฉลี่ยจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามรอยหกสิบคน 

จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชกิหนึ่งคนตามวรรคหนึ่ง ให
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอ
สมาชิกหนึ่งคนใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวดันั้นเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งคนทุกจาํนวนราษฎรที่ถึง
เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

เมื่อไดจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวดัตามวรรคสองแลว ถา
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหกสิบคน จังหวัดใดมีเศษท่ีเหลือจากการ
คํานวณตามวรรคสองมากที่สุด ใหจังหวดันั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ิมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธดีังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคาํนวณตามวรรค
สองในลําดับรองลงมาตามลาํดบัจนครบจาํนวนสามรอยหกสิบคน 

 
มาตรา ๑๐๑  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน 

ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลอืกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสาม
คนใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งโดยจดัใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขตละสามคน 

ในกรณีที่จะแบงเขตเลือกตัง้ในจังหวัดหนึง่ ใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบสามคนทกุเขตไมไดใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มสีมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต
ละสามคนเสียกอน แตเขตทีเ่หลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดส่ีคน ใหแบงเขต
เลือกตั้งออกเปนสองเขต เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 

จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งกวาหนึ่งเขต ตองแบงพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแตละ
เขตใหตดิตอกัน และตองจดัอัตราสวนของจํานวนราษฎรกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีจ่ะ
พึงมีไดในแตละเขตใหใกลเคียงกัน 

 
มาตรา ๑๐๒  ในเขตเลือกตัง้แตละเขต ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจาํนวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น 

การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 
มาตรา ๑๐๓  บุคคลผูมีคุณสมบัตดิังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาตไิทย แตบุคคลซึ่งมีสัญชาตไิทยโดยการแปลงสัญชาตติองได

สัญชาตไิทยมาแลวไมนอยกวาสิบป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณในวนัที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๐๔  บุคคลผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนีใ้นวันเลือกตั้งเปน

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๕  บุคคลผูมีคุณสมบัตดิังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด แตบคุคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว 

ตองมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวนัเลือกตั้ง 
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๖ 

หรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียง
พรรคเดียว และ 

(๔) มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(ก) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวดัทีส่มัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปน

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดนัน้ 
(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ง) เคยศึกษาเปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวาสองปการศกึษาในสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยูในจังหวดัที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๐๖  ในการเลือกตัง้ทั่วไป พรรคการเมืองที่สมาชิกจะเปนผูมสิีทธิสมัคร

รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ (๓) ได ตองเปนพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งหมดรวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบคน และในแตละเขตเลือกตัง้ที่พรรคการเมืองดังกลาวสง
สมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหเทาจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีจ่ะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนัน้ 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมคัรรับเลือกตั้งมิได 

เมื่อพรรคการเมืองใดไดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตามจาํนวนตามวรรคหนึ่ง
แลวแมภายหลังจะปรากฏวาจํานวนผูสมคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นไดลดลงไปจนไม
ครบจํานวนไมวาเพราะเหตใุดๆ ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบ
จํานวนตามวรรคหนึ่งแลว 

 
มาตรา ๑๐๗  บุคคลผูมีลักษณะอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้เปนบุคคลตองหาม

มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ 
(๑) ตดิยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๔ (๑) 

(๒) หรือ 
(๔) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจาํคกุ และถูกคุมขงัอยูโดยหมายของศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา
ปในวันเลือกตัง้ เวนแตในความผิดอนัไดกระทําโดยประมาท 

(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที ่

(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ นอกจากขาราชการ
การเมือง 

(๑๐) เปนพนกังานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถ่ิน 

(๑๑) เคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๒ 

(๑๒) เคยถูกหรือถูกคณะตลุาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๙๑ ใหพนจาก
สมาชิกภาพเพราะมีกรณีปรากฏหลักฐานนาเช่ือไดวาเปนผูทีไ่ดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรโดยใชอามิสสินจาง ไมวาโดยวิธใีด เพ่ือใหตนไดรับเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง 
(๑) ไมดาํรงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ทั้งนี ้
นอกจากตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 

(๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตดัตอน  ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากทีห่นวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติกับบคุคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกต ิ

บทบัญญตัิใน (๒) มิใหใชบงัคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับ
สัมปทาน หรือเปนคูสัญญาอยูกอนไดรับเลือกตั้ง 

บทบัญญตัิมาตรานี้มใิหใชบงัคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด 
บําเหน็จ บาํนาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใช
บังคับในกรณทีี่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตาํแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา หรือสภา
ผูแทนราษฎร หรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตัง้ในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒติามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 
หรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตัง้ในการบริหารราชการแผนดินในกรณีที่ดาํรงตําแหนงขาราชการ
การเมือง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคบับทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 
มาตรา ๑๑๐  อายุของสภาผูแทนราษฎรมกํีาหนดเวลาคราวละสี่ปนับแตวัน

เลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑๑  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตัง้ทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวนัเลือกตั้งภายในหกสิบวันนบัแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้ง
นั้นตองกําหนดวันเดียวกนัทั่วราชอาณาจกัร 

 
มาตรา ๑๑๒  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร

เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 
การยุบสภาผูแทนราษฎร ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดยีวกัน 
 
มาตรา ๑๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๑๐๕ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๙) (๑๐) 

(๑๑) หรือ (๑๒) 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๐๘ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปน

สมาชิกมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณเีชนนี้ใหถือวา
ขาดจากสมาชกิภาพนบัแตวนัที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมต ิ

(๘) สภาผูแทนราษฎรมีมตใิหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ หรือคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิก
ภาพนบัแตวันที่สภาผูแทนราษฎรหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมต ิ

(๙) ขาดจากการเปนสมาชกิของพรรคการเมือง ในกรณีที่ศาลมีคาํส่ังยุบเลิก
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชกิของพรรค
การเมืองอ่ืนที่มีสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดภายในหกสิบวันนับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตวันทีศ่าลมคีําส่ัง ในกรณเีชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชกิภาพนบัแตวนัถัดจากวันทีค่รบกําหนด
หกสิบวันนัน้ 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมยัประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดย
ไมไดรับอนญุาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(๑๑) ถูกจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

มติของพรรคการเมืองตาม (๗) ตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมติ
ดังกลาวตองมคีะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือนอกจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎร
จะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ในการเลือกตัง้ตามวรรคหนึง่ ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลวจากการเลือกตั้งทั่วไป และใหนํา
บทบัญญตัิมาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๑๑๖  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดนิแลว 

พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎรที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมไิดดํารงตาํแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมาก
ที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมไิดดํารงตาํแหนงรัฐมนตรี แต
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตัง้ 
เปนผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตาํแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง และใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๑๒๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคบัโดย
อนุโลม ในกรณีเชนนี้พระมหากษตัริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทน
ตําแหนงที่วาง 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๔ 
บทที่ใชแกสภาท้ังสอง 

   
 
มาตรา ๑๑๗  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนปวง

ชนชาวไทยและตองปฏิบตัิหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 
 
มาตรา ๑๑๘  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตองปฏิญาณตนในที่ประชมุแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏบิัติหนาทีด่วยความ

ซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบตัิตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๑๙  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง

และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานัน้ๆ 
ตามมติของสภา 

 
มาตรา ๑๒๐  ประธานและรองประธานวฒุิสภาดาํรงตําแหนงจนถึงวนักอนวัน

เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําทุกสามป 
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือ

มีการยุบสภา 
ประธานและรองประธานวฒุิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร

ยอมพนจากตาํแหนงกอนถงึวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตาํแหนง 
(๓) ดํารงตาํแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจาํคกุ 
 
มาตรา ๑๒๑  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาที่

ดําเนนิกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธาน
มอบหมายและปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 
มาตรา ๑๒๒  เมื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานัน้ๆ เลือกตั้งกันขึน้เอง เปน
ประธานในคราวประชุมนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๓  การประชุมวุฒิสภาก็ด ีการประชุมสภาผูแทนราษฎรกด็ี ตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปน
องคประชุม เวนแตในกรณกีารพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๔๙ วุฒิสภาหรือสภา
ผูแทนราษฎรจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคบัเปนอยางอ่ืนกไ็ด 

 
มาตรา ๑๒๔  การลงมติวินจิฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตที่มีบญัญัตไิวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้
สมาชิกคนหนึง่ยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามคีะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๒๕  ในที่ประชุมวฒุิสภาก็ด ีที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม

รวมกันของรัฐสภากด็ี สมาชกิผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวา
กลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมไิด 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมสภาที่มี
การถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําทีก่ลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานัน้มีลักษณะเปนความผิดทางอาญา หรือละเมดิสิทธิในทาง
แพงตอบคุคลอื่น 

 
มาตรา ๑๒๖  เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ยอมคุมครองไปถึง

ผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมตามขอบังคับของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร 
แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในทีป่ระชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคดิเห็นในที่ประชุมตลอดจนผูดําเนนิการถายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวันนบัแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี

การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
ในปหนึ่งใหมสีมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย 
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป

ครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งทีส่องของรัฐสภา ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผู
กําหนด  

ในสมัยประชุมสามัญประจาํปครั้งที่สองของรัฐสภา วุฒสิภาและสภาผูแทนราษฎร
จะพิจารณาเรือ่งอ่ืนใดไมได นอกจากการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิหรือการอนุมัติพระราช
กําหนด เวนแตวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาอนุมตัิดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่มีอยูของแตละสภา ใหพิจารณาเรื่องอ่ืนโดยเฉพาะได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๘  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบ
วัน แตพระมหากษตัริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกาํหนดเวลาเกาสิบวนั จะกระทาํไดแตโดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๒๙  พระมหากษตัริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจาํปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาฯ ใหพระ
รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได 

 
มาตรา ๑๓๐  เมื่อมีความจาํเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรง

เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 
 
มาตรา ๑๓๑  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชกิสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกของทั้ง

สองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชมุสมัยวิสามัญได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานาํความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 
 
มาตรา ๑๓๒  ภายใตบังคบัมาตรา ๑๓๑ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีทีไ่ดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกหรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผดิ 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผดิ ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนัน้เปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผู
นั้นเปนสมาชกิอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

 
มาตรา ๑๓๔  ในกรณีที่มีการฟองรองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในคดอีาญาไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพจิารณาคดีนัน้ในระหวางสมัย
ประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่
สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิจารณาทีศ่าลไดกระทาํไปกอนมคีําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่ง ยอมเปนอันใชได 

 
มาตรา ๑๓๕  ถาสมาชิกวุฒสิภาหรือสมาชกิสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังใน

ระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมยัประชุม เมื่อถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาล 
แลวแตกรณีตองส่ังปลอยทันที ถาประธานแหงสภาทีผู่นั้นเปนสมาชกิไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลบังคับตัง้แตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม 

 
มาตรา ๑๓๖  ในระหวางทีส่ภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ 

จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนการประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๗ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๗๗ โดยถือคะแนนเสียงจากจาํนวนสมาชิกของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๓๗  รางพระราชบญัญัตจิะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรีหรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตร ี

การเสนอรางพระราชบัญญตัิของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกระทําไดเมื่อพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนัน้สังกัดมีมติใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองนั้นไมนอยกวาย่ีสิบคนรับรอง 

รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญตัิวาดวย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรอืแตขอใดขอหนึ่ง 

(๑) การตั้งข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปล่ียนแปลงแกไขหรือผอน หรือวาง
ระเบียบการบงัคับอันเกี่ยวกบัภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดนิ หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดนิ 

(๓) การจัดตัง้หนวยงานอันมีผลใหตองมงีบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น 
(๔) การกูเงิน หรือการค้ําประกันหรือการใชเงินกู 
(๕) เงินตรา 
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญตัิใดเปนรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวย

การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูวินจิฉัย 

 
มาตรา ๑๓๘  รางพระราชบญัญัตใิดที่สภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและในขั้นรับ

หลักการไมเปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไขเพิ่มเติมและ
ประธานสภาผูแทนราษฎรเหน็วาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทาํใหมีลักษณะเปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียว
ดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และสงรางพระราชบัญญัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรองใหสภาผูแทนราษฎร
ดําเนนิการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินัน้เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 

 
มาตรา ๑๓๙  รางพระราชบัญญัตใิหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
 
มาตรา ๑๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๖ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิที่เสนอตามมาตรา ๑๓๙ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญตัินั้นตอวฒุิสภา วฒุิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญตัินั้นเปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน ตอง
พิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้ เวนแตวฒุิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณี
พิเศษ ซึ่งตองไมเกินสามสบิวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมยัประชุม และใหเร่ิมนับแต
วันที่รางพระราชบัญญัตนิั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๓ 

ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญตัไิมเสร็จภายในกาํหนดเวลาที่กลาวในวรรค
หนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิั้น 

ในการที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญตัิที่เสนอไปนัน้เปนราง
พระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเดด็ขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญตัิใดเปนราง
พระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตนิั้นไมเปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียว
ดวยการเงิน 

 
มาตรา ๑๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๖ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิเสร็จแลว 
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดาํเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘ 
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกบัสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตนิั้นไว

กอน และสงรางพระราชบัญญัตินัน้คนืไปยังสภาผูแทนราษฎร 
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัตติามที่แกไขเพิ่มเติมนัน้ไปยังสภา

ผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นวาเปนการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอยและเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติม ใหดาํเนนิการตอไปตามมาตรา ๘๘ ถาเปนกรณีอ่ืนใหแตละสภาตั้งบคุคลที่เปน
หรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ มีจาํนวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปน
คณะกรรมาธกิารรวมกัน เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัตินัน้ และใหคณะกรรมาธิการรวมกัน
รายงานและเสนอรางพระราชบัญญตัิที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถา
สภาท้ังสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนนิการตอไปตามมาตรา ๘๘ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
นั้นไวกอน 

คณะกรรมาธกิารรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบคุคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ 
มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคดิเหน็ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิไดและเอกสิทธิ์ที่
บัญญตัไิวในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ นัน้ ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้
ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชมุและใหนาํบทบัญญตัิ
มาตรา ๑๕๗ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๒  รางพระราชบญัญัติทีต่องยับยั้งไวตามบทบัญญตัิมาตรา ๑๔๑ นัน้ 

สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแต
วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญตัินัน้คนืไปยังสภาผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 
๑๔๑ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๑ 
(๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกนั
พิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตนิั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และให
ดําเนนิการตอไปตามมาตรา ๘๘ 

ถารางพระราชบัญญตัิทีต่องยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินัน้ขึ้นพิจารณาใหมไดทนัที ในกรณีเชนวานี้ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวาราง
พระราชบัญญตัินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดาํเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘ 

 
มาตรา ๑๔๓  ในระหวางทีม่ีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญตัิ

มาตรา ๑๔๑ คณะรัฐมนตรหีรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญตัิทีต่องยับยั้งไวมิได 

ในกรณีที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรเหน็วารางพระราชบัญญตัิที่เสนอหรือสง
ใหพิจารณานัน้เปนรางพระราชบัญญตัิทีม่ีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกบัหลักการของราง
พระราชบัญญตัิที่ตองยับยั้งไว ใหประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรสงราง
พระราชบัญญตัิดังกลาวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาคณะตลุาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
เปนรางพระราชบัญญัติที่มหีลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกบัหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญตัินัน้ตกไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
บรรดารางพระราชบัญญัติทีรั่ฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษตัริยไมทรง
เห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๔๕  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทาํเปนพระราชบัญญตัิ ถา

พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

 
มาตรา ๑๔๖  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง

พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจาย สภา
ผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตดิังกลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญตัินัน้ไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่
กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิั้น และ
ใหเสนอรางพระราชบัญญตัดิังกลาวตอวฒุิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ภายในสิบหาวนันับแตวนัที่รางพระราชบัญญัตินัน้มาถึงวฒุิสภาโดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ มไิด ถา
พนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิัน้ ในกรณี
เชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๘ 

ถารางพระราชบัญญตัดิังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัตมิาตรา 
๑๔๑ วรรคสอง มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจาย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญตัติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมไิด แตอาจแปร
ญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๔๗  การจายเงินแผนดนิ จะกระทําไดเฉพาะทีไ่ดอนุญาตไวในกฎหมาย

วาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลงั เวนแตในกรณีจําเปนรบีดวนจะจายไปกอนก็ได แต
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณ
รายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณถัดไป  

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๘  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๔๙  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทุกคนมสิีทธิตั้งกระทู

ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมือ่
คณะรัฐมนตรเีห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคญั
ของแผนดนิ 

การตอบกระทูถามตามวรรคหนึ่ง ใหตอบในราชกิจจานุเบกษา เวนแตเปนกระทู
ถามของผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร หรือเปนกระทูถามที่ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา
ผูแทนราษฎร แลวแตกรณี เห็นวาเปนกรณีเรงดวน หรือเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม 
หรือจะยังประโยชนใหเกิดแกการบริหารราชการแผนดนิจะกําหนดใหตอบในที่ประชุมแหงสภา
นั้นๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๕๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญตัติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบคุคลหรือทั้งคณะ 

เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปสิน้สุดลง โดยมใิชดวยมตใิหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนัน้ไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้ให
กระทําในวนัถดัจากวนัที่การอภิปรายสิ้นสดุ มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่มตไิมไววางใจมคีะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึง่เขาข่ือเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายนัน้เปนอันหมดสทิธิที่จะเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภปิรายทัว่ไปเพื่อลงมตไิมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 

 
มาตรา ๑๕๑  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตตขิอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเหน็ในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

ในการเปดอภปิรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง วุฒิสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 
 
มาตรา ๑๕๒  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎร และการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา 
แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือของจํานวนสมาชิกของ
ทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๓  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลอืกสมาชิกของแตละสภา 
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบคุคลผูเปนสมาชกิหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัตติามที่วฒุสิภาหรือสภาผูแทนราษฎร
มอบหมาย หรือกระทํากิจการใดๆ ตามทีส่ภามอบหมายแลวรายงานตอสภาตามเวลาที่สภา
กําหนด คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้อาจเรยีกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ มาแถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญตัหิรือกิจการที่กระทําอยูนั้น
ได 

กิจการที่สภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการกระทําตองเปนกิจการที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสภา และตองระบุโดยชัดแจงไวในมติของสภาเปนกรณีๆ ไป 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ นัน้ ใหคุมครองถึงบุคคล
ผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 

การตั้งกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรตองมีจาํนวนตามหรอืใกลเคียง
กับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรค
การเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคบัการประชุมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๔ 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคสี่ 

 
มาตรา ๑๕๔  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตราขอบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ องค
ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชมุ การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอ
ญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและ
ความเรียบรอยและกิจการอืน่เพื่อดําเนินการตามบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๕๕  ถาสมาชิกวุฒสิภาหรือสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในสบิของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเห็นวา ขอบังคบัแหงสภาที่ตน
เปนสมาชิก หรือขอบังคับของรัฐสภาในเรือ่งใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี ้ใหเสนอความเห็นตอ
คณะตุลาการรฐัธรรมนูญเพื่อพิจารณา เมือ่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลว ใหแจงไปยัง
ประธานแหงสภาที่เปนผูตราขอบังคับนัน้ทราบเพื่อดาํเนนิการตอไป 
 

สวนที่ ๕ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   
 
มาตรา ๑๕๖  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ 

(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัตติามมาตรา ๒๑ 
(๕) การปรึกษารางพระราชบัญญตัิใหมตามมาตรา ๘๙ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๘ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๙ 
(๘) การรางขอบังคับตามมาตรา ๑๕๗ 
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๕ 
(๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๖๗ 
(๑๑) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ 
(๑๒) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ 
(๑๓) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ 
 
มาตรา ๑๕๗  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมของ

รัฐสภาในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ใหใชขอบงัคับของวุฒิสภาโดยอนโุลม
ไปพลางกอน 

 
มาตรา ๑๕๘  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนาํบทที่ใชแกสภาท้ังสองมาใช

บังคับโดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกของ
แตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 
 

หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๑๕๙  พระมหากษตัริยทรงแตงตัง้นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรี
อ่ืนอีกไมเกินสีสิ่บแปดคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๖๐  กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพทุธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏบิัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือ
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๑  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑) คุณสมบตัิสําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ (๑) 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ 
(๓) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๑๑) หรือ 

(๑๒) 
(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจาํคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผดิอันไดกระทาํโดยประมาท 
 
มาตรา ๑๖๒  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึง่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํามิได 

เวนแตเปนขาราชการการเมือง 
 
มาตรา ๑๖๓  รัฐมนตรีจะดาํรงตําแหนงหรือกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะขัดกับ

การปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีหรือที่หามไวมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามที่
บัญญตัิในมาตรา ๑๐๘ มไิด เวนแตตําแหนงที่ตองดาํรงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะเปน
ผูจัดการ กรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัท หรือองคการใดๆ 
ที่ดําเนนิธุรกิจเพื่อคากําไรมิไดดวย 

 
มาตรา ๑๖๔  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง

ความคดิเห็นในที่ประชุมสภาซ่ึงตนมิไดเปนสมาชิก แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ ใหนํามาใชบังคบัโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๖๕  คณะรัฐมนตรทีี่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ

รัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ 
 
มาตรา ๑๖๖  ในการบริหารราชการแผนดนิ รัฐมนตรีตองดําเนนิการตาม

บทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๖๕ และตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาทีข่องตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอวุฒิสภาและสภา
ผูแทนราษฎรในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๖๗  ถามีปญหาเกีย่วกับการบรหิารราชการแผนดนิที่คณะรฐัมนตรี

เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ 
รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๘  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(๑) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๐ 
(๒) สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๖๙ 
คณะรัฐมนตรทีี่พนจากตําแหนง ตองอยูในตาํแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาทีไ่ปจนกวา

คณะรัฐมนตรทีี่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่
 
มาตรา ๑๖๙  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสดุลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๑ 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจาํคกุ 
(๕) สภาผูแทนราษฎรมีมตไิมไววางใจตามมาตรา ๑๕๐ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๖๓ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๗๑ 
ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ มาใชบังคบัแกการ

ส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
 
มาตรา ๑๗๐  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสงสัยวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี

ใดสิ้นสดุลงตามมาตรา ๑๖๙ (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) หรือไม จะขอใหคณะตุลาการรัฐมนตรี
วินิจฉัยก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๙๑ วรรคสามและมาตรา ๙๓ มาใชบังคบัโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๑  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพน

จากความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๑๗๒  ในกรณีเพ่ือประโยชนในอนัที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 

หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบตัิ
สาธารณะ พระมหากษตัริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบญัญัติก็ได 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรฐัมนตรีเห็น
วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรฐัมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะ
เปนการชักชา คณะรัฐมนตรตีองดาํเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามญัเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุมัติแตวุฒสิภาไมอนุมตัแิละสภาผูแทนราษฎรยืนยนัการอนุมตัิดวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางทีใ่ชพระราชกําหนดนัน้ 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิม่เติมหรือยกเลิก
บทบัญญตัิแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญตัิแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปนบัแตวนัที่การไมอนุมัติพระ
ราชกําหนดนัน้มีผล 

ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนดนัน้ หรือถาวุฒสิภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนัน้มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญตัิ
ตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมตัิพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัต ิใหมีผลตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎรในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานัน้ๆ 

 
มาตรา ๑๗๓  กอนที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะไดอนุมตัิพระราชกําหนด

ใดตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม สมาชิกวุฒสิภาหรือสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอ
ประธานแหงสภาทีต่นเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนัน้ไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 
และใหประธานแหงสภาทีไ่ดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจงคําวินจิฉัย
นั้นไปยังประธานแหงสภาทีส่งความเห็นนัน้มา 

เมื่อประธานวฒุิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับความเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนัน้ไว
กอนจนกวาจะไดรับแจงคาํวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบงัคับมาแตตน 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา 
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๗๔  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย

การภาษีอากรหรือเงินตราซึง่จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลบัเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๑๗๒ 
มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๕  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๗๖  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและ

เลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวธิีการตามกฎหมายวาดวยกฎอยัการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 

เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 
มาตรา ๑๗๗  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม

เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา

หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๗๘  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนงัสือสัญญา

สันตภิาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกบันานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือ

จะตองออกพระราชบัญญตัเิพ่ือใหการเปนไปตามสญัญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๗๙  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๘๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน

ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทาพนจากตาํแหนง 
 
มาตรา ๑๘๒  ภายใตบังคบัมาตรา ๑๘๑ การกําหนดคณุสมบัติ การบรรจุ การ

แตงตั้ง การเลื่อนตาํแหนง การเลื่อนเงินเดอืน การลงโทษ และการออกจากราชการของขาราชการ
ใหเปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๓  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมใิชขาราชการ
การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองมิได 

 
มาตรา ๑๘๔  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรี 

ประธานและรองประธานวฒุิสภา ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตุลาการรฐัธรรมนูญ ใหกําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๘๕  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน

เก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญตัไิว
เปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้
 

หมวด ๘ 
ศาล 

 
มาตรา ๑๘๖  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง

ดําเนนิการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
 
มาตรา ๑๘๗  บรรดาศาลทัง้หลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญตั ิ
 
มาตรา ๑๘๘  การตั้งศาลข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดใีดคดีหนึง่ หรือคดีที่มี

ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนัน้ จะ
กระทํามิได 

 
มาตรา ๑๘๙  การบญัญตัิกฎหมายใหมีผลเปนการเปลีย่นแปลงหรือแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดใีดคดีหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทาํ
มิได 

 
มาตรา ๑๙๐  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๙๑  ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองมิได 
 
มาตรา ๑๙๒  พระมหากษตัริยทรงแตงตัง้และใหผูพิพากษาในศาลยตุิธรรมพน

จากตาํแหนง 
กอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ผูพิพากษาตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษตัริย

ดวยถอยคําทีค่ณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๓  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตาํแหนง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการกอนแลวจึงนําความกราบบังคมทลู 

การเลื่อนตาํแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุตธิรรม 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ 

 
มาตรา ๑๙๔  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดตีามที่กฎหมายบัญญตั ิ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๑๙๕  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยตุธิรรมกับ

ศาลอื่น หรือระหวางศาลอืน่ดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย 
 

หมวด ๙ 
การปกครองทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๙๖  การจัดการปกครองทองถ่ินตองเปนไปตามหลักแหงการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  ทั้งนี้ ตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 
การควบคุมหรือกํากับดแูลการปกครองทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปนเพื่อการ

คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม 
 
มาตรา ๑๙๗  การจัดระเบียบการปกครองทองถ่ิน ใหมีสภาทองถ่ินและคณะ

ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือมีรูปแบบอืน่ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๑๙๘  สมาชิกสภาทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งเปนหลัก การแตงตั้ง

สมาชิกจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองมีจํานวนนอยกวา
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๑๙๙  คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ใหมาจากการเลือกตั้ง

เปนหลักการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน
ตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 

 
หมวด ๑๐ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐๐  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผูทรงคณุวุฒิสาขานิตศิาสตร หรือ
สาขารัฐศาสตรอีกหกคนซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งสภาละสามคน 

ประธานรัฐสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหตุลาการ

รัฐธรรมนูญโดยตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และ
อัยการสูงสุด 

 
มาตรา ๒๐๑  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งจะเปน

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจาํ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถ่ินมิได 

 
มาตรา ๒๐๒  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งมี

วาระการดาํรงตําแหนงส่ีป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตาํแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาทีไ่ปจนกวาจะมี

การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญใหม 
 
มาตรา ๒๐๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑ 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจาํคกุ 
 
มาตรา ๒๐๔  ถาตาํแหนงตลุาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร

แตงตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหวฒุิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร 
แลวแตกรณีแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญสําหรับตาํแหนงที่วางลงภายในสามสิบวนั 

กําหนดวนัดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการ

รัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัตหินาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๒๐๕  เมื่อรางพระราชบัญญตัิใดไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 

กอนที่นายกรฐัมนตรีจะนาํรางพระราชบัญญัตินัน้ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๘ 

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกันมจีํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเห็น
วารางพระราชบัญญตัดิังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้ใหเสนอความเห็นตอประธานรัฐสภา ประธานวฒุิสภา หรือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาทีไ่ดรับความเห็นดังกลาว สง
ความเห็นนัน้ไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญตัิดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชน
วานั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แลวแจงใหประธานวุฒิสภาและประธานสภา
ผูแทนราษฎรทราบ 

ในระหวางที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนนิการเพือ่ประกาศใชรางพระราชบัญญัตติามวรรคหนึ่งจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินัน้มีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหราง
พระราชบัญญตัินั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๒๐๖  ในการทีศ่าลจะใชบทบญัญตัิแหงกฎหมายบังคับแกคดใีด ถาศาล

เห็นเองหรือคูความโตแยงโดยศาลเหน็วามีเหตุผลอันสมควรวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนั้นตอง
ดวยบทบญัญตัิมาตรา ๕ และยังไมมีคําวนิิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับ
บทบัญญตัินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดไีวช่ัวคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตาม
ทางการ เพ่ือคณะตุลาการรฐัธรรมนูญจะไดพิจารณาวินจิฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไม
กระทบกระเทือนคําพิพากษาของศาลอันถงึที่สุดแลว 

 
มาตรา ๒๐๗  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วฒุิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร มี

มติวากรณีมีปญหาที่จะตองมีความรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี สงเร่ืองใหคณะตลุาการรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๐๘  การประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตองมีตุลาการรัฐธรรมนูญมา

ประชุมไมนอยกวาหาคน จงึจะเปนองคประชุม 
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญตัิไวเปนอยางอ่ืนใน

รัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๒๐๙  คําวนิิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาด และให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑๐  วิธีการพิจารณาของคณะตลุาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑๑ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๑๑  การแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปนี ้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
หรือจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมจีํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติ
ดังกลาวไดเมือ่พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมมีติใหเสนอได 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิ และให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึง่ช้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนเสยีงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตราใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ
มากกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนาํรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๒๑๒  นับแตวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวนัเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาตรา ๒๑๘ ใหสภานติบิัญญัติแหงชาตติามธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ทําหนาที่รัฐสภาตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตสมาชิก
สภานติบิัญญตัิแหงชาตจิะเสนอรางพระราชบัญญัตติามมาตรา ๑๓๗ รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมตามมาตรา ๒๑๑ ตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๔๙ หรือเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภปิราย
ทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ มิได 

มิใหนําบทบญัญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๑๐๘ มาใชบังคับแกสมาชิกสภานติิ
บัญญตัิแหงชาติตามวรรคหนึ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๓  ใหนาํบทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๓ มาตรา 
๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ มาใชบังคับแกสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติตามมาตรา ๒๑๒ ดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๑๔  ใหคณะองคมนตรีที่ดาํรงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้เปนคณะองคมนตรีตามบทบญัญัตแิหงรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๒๑๕  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดนิอยูกอนวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้เปนคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี ้และมิใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๖๒ และมาตรา 
๑๖๓ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีตามมาตรานี ้

เมื่อไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ แลว ให
คณะรัฐมนตรตีามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง แตตองอยูในตาํแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาทีไ่ปจนกวา
คณะรัฐมนตรทีี่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

มิใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๙๑ มาใชบังคับแกขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตาํแหนงขาราชการการเมืองอยูกอนวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๒๑๖  เมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหบทบัญญัติมาตรา ๗ ของธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยังคงมีผลใชบังคบัตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๗ และใหบทบัญญตัิ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา 
๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ยังคงมีผลใชบงัคับตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

 
มาตรา ๒๑๗  ในวาระเริ่มแรก พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบคุคลผูมี

ลักษณะตามทีบ่ัญญตัไิวในมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง จาํนวนตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง เปนสมาชิก
วุฒิสภาในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ 

ใหประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งสมาชิกวฒุิสภาวรรคหนึ่ง 

ใหสมาชิกวุฒสิภาตามวรรคหนึ่งมีวาระอยูในตาํแหนงส่ีป และในระหวางเวลา
ดังกลาวใหนํามาตรา ๙๘ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑๘  ใหดาํเนนิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญตัิ

แหงรัฐธรรมนูญนี้ใหเสร็จสิน้ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแตวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๒๑๙  ในวาระเริ่มแรกเมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้แลว นอกจากกรณทีี่บัญญตัไิว

ในมาตรา ๑๕๖ การดําเนินการดังตอไปนี ้ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาดวย 
(๑) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ และมาตรา 
๑๗๔  

ทั้งนี้ โดยใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตจะ
เขาช่ือหรือรวมเขาช่ือในการขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๐ ไมได และคาํวาสภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาท่ีระบุไวในมาตรา ๑๕๐ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๗๒ มาตรา 
๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔ ใหหมายถึงรัฐสภา 

 
มาตรา ๒๒๐  ในวาระเริ่มแรก ใหวุฒิและสภาผูแทนราษฎรดําเนนิการแตงตั้ง

ตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๐ ภายในสามสบิวันนับแตวนัเปดสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ 

 
มาตรา ๒๒๑  เมื่อครบกําหนดสี่ปนับแตวนัแตงตั้งสมาชกิวุฒิสภาตามมาตรา 

๒๑๗ แลว ใหบทบัญญตัิแหงมาตรา ๒๑๗ และมาตรา ๒๑๙ เปนอันยกเลิก 
 
มาตรา ๒๒๒  บรรดาประกาศหรือคําส่ังของคณะรักษาความสงบเรียบรอย

แหงชาติหรือหัวหนาคณะรกัษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือกฎหมายที่มีผลเปนการแกไข
หรือเพ่ิมเติมประกาศหรือคําส่ังของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติที่ออกใชบังคับกอนวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หรือคําส่ังของ
นายกรัฐมนตรีหรือประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติที่ออกโดยอาศัยอาํนาจตาม
มาตรา ๒๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ทั้งนี้ไมวาจะมีผลใช
บังคับในทางนิตบิัญญตัิ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ บรรดาที่ยังมผีลใชบังคบัอยูจนถึงวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหมีผลใชบังคบัไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป และถาประกาศหรือ
คําส่ังดังกลาวมีผลบังคับในทางนิตบิัญญตัิหรือในทางตลุาการ การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงหรือ
คําส่ังดังกลาวใหตราเปนพระราชบัญญัต ิการตราพระราชบัญญัตติามมาตรานี้ไมมผีลกระทบ
กระเทือนตอการปฏิบัติงานของบุคคลหรือคณะบคุคลซึ่งไดกระทาํไปตามประกาศหรือคําส่ัง
ดังกลาว และใหบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นไดรับความคุมครอง ผูใดจะนําไปเปนเหตฟุองรอง
ในทางใดมไิด 

 
มาตรา ๒๒๓  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทาํใดตองไดรับความ

ยินยอมหรือเห็นชอบของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร เมื่อการนั้นไดรับความยินยอม
หรือเห็นชอบของสภานิตบิญัญัตแิหงชาตติามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
๒๕๓๔ หรือตามมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือวารัฐสภา วุฒิสภา หรือสภา
ผูแทนราษฎร แลวแตกรณี ไดใหความยินยอมหรือเห็นชอบตามกฎหมายนั้นแลว 

 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 

อุกฤษ  มงคลนาวิน 
ประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

 
 

บันทึกขอมูลศนูยฯ/พิมพ 
อมราลักษณ/ปาลิน ตรวจ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


