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ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
เปนปที ่๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธบิดี จัก

รีนฤบดนิทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา 

 
โดยที่หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติซึ่งไดกระทาํการยึดและ

ควบคุมอาํนาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดนํา
ความกราบบังคมทูลวา การที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติมเสียนั้น ก็โดยปรารถนาใหมี
รัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพ่ือใหการปกครองประเทศเปนไปโดยราบรืน่  ประกอบกับมีความมุง
หมายที่จะขจัดภยันตรายทีม่ีตอประเทศชาติและสถาบนัพระมหากษตัริยใหหมดส้ินและบังเกิด
ความสงบเรียบรอยโดยรวดเร็ว  รวมตลอดทั้งกําหนดกลไกการปกครองที่จะเอื้ออํานวยใหการ
บริหารประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแกสภาพของประเทศ พ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชนในชาต ิแตการดําเนนิการดังกลาวจะตองใชเวลาระยะหนึ่งตามความ
จําเปน จึงสมควรใหมีธรรมนูญการปกครองประเทศ เพ่ือใชไปพลางกอนใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปนอยูในขณะนี ้ และเพ่ือใหการเปนไปตามที่หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติไดนาํความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใช
บทบัญญตัิตอไปนี้เปนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญซึ่ง
จะไดจัดรางข้ึนตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรนี ้

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดยีว จะแบงแยกมิได 
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขและทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนพระ

ประมุขทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบญัญตัแิหงธรรมนูญการปกครองนี ้
 
มาตรา ๓  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจนิตบิัญญตัิทางสภานติิบญัญัติแหงชาต ิ

ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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  องคพระมหากษตัริยดํารงอยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสักการะผูใดจะ
ละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทางใดๆ มิได 
 

มาตรา ๕  พระมหากษตัริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิเปนประธาน
องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน ประกอบเปนคณะองคมนตร ี

คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา 

การเลือกและแตงตั้งองคมนตร ีและการใหองคมนตรพีนจากตําแหนงยอม
เปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

 
มาตรา ๖  ใหมีสภานติบิัญญัติแหงชาติมหีนาที่จดัทํารัฐธรรมนูญและพิจารณาราง

พระราชบัญญตั ิ
ในการจดัทํารัฐธรรมนูญ ใหสภานติบิัญญตัิแหงชาตคิํานึงถึงการเลือกตั้งทั่วไปซึ่ง

จะมีข้ึนภายในพุทธศักราช ๒๕๓๔ 
 

มาตรา ๗  สภานติิบญัญตัิแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสอง
รอยคนแตไมเกินสามรอยคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาตไิทยโดยกําเนิด ตามที่
ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาตินาํความกราบบังคมทูล 

ถาตาํแหนงสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติวางลง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้ง
บุคคลผูมีคุณสมบัตติามวรรคหนึ่งเปนสมาชิกแทนก็ได 

ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตัง้สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาตผิูใดกระทําการอันเปนการ

เส่ือมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกสภานติิบญัญัติแหงชาต ิหรือมีพฤติการณอันเปนการ
ขัดขวางตอการปฏิบัติหนาทีข่องสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิสมาชิกสภานติบิัญญัติแหงชาติ
จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนมสิีทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิเพ่ือใหผูนัน้พน
จากสมาชิกภาพ 

มติของสภานติิบญัญตัิแหงชาติใหสมาชิกพนจากสมาชกิภาพตามวรรคหนึ่ง ตอง
มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวันลงคะแนน 

 
มาตรา ๙  พระมหากษตัริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาตติามมติ

ของสภาใหเปนประธานสภาคนหนึ่ง และเปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแตงตัง้ประธานสภานิตบิัญญตัิแหงชาติและรองประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๐  ใหสภานติบิัญญัติแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมเกินยี่สิบคนทาํหนาที่รางรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอสภานติิบญัญัตแิหงชาต ิ

คณะกรรมาธกิารตามวรรคหนึ่งจะประกอบดวยบคุคลซึง่มิไดเปนสมาชิกสภานติิ
บัญญตัิแหงชาติดวยกไ็ด 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อสภานติบิญัญัตแิหงชาตไิดรับรางรัฐธรรมนูญจาก

คณะกรรมาธกิารตามมาตรา ๑๐ แลว ใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นเปนสามวาระ การพิจารณา
ในวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ
สําหรับวาระทีส่ามใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่สองไดลวงพนไปแลวสิบหาวนั 

การประชุมในวาระที่สาม ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสีข่องจํานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวนัประชุม จึงจะเปนองคประชมุ 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบดวยในการที่จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยูในวันลงคะแนน 

เมื่อสภานติิบญัญัตแิหงชาตไิดลงมตใิหความเห็นชอบในวาระที่สามแลวให
ประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาตินาํรางรัฐธรรมนูญขึ้นทลูเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตรยิ 
เพ่ือทรงลงพระปรมาภไิธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๒  ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที่สาม  ถาไมไดคะแนนเสียง

เห็นชอบตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ใหสภานติิบญัญตัิแหงชาติรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมและพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญนั้นตามบทบัญญตัิแหงธรรมนูญการปกครองนี้ แตถาการรางและพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญดงักลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งไดภายในพุทธศักราช ๒๕๓๔ ใหขยาย
กําหนดเวลาการจัดใหมีการเลือกตั้งออกไปหนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแตวันสิ้นพุทธศักราช ๒๕๓๔  

 
มาตรา ๑๓  ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่จัดทาํข้ึนใหมตามมาตรา ๑๒ ถา

ไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบตามมาตรา ๑๑ ในวาระที่หนึ่งหรือวาระที่สาม ใหสมาชกิสภานติบิัญญัติ
แหงชาติทั้งหมดพนจากตาํแหนงในวนัทีส่ภานติบิัญญตัิแหงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และ
ใหสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๒ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคย
ประกาศใชบังคับมาแลวฉบบัใดฉบบัหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในสามสบิวันนับแตวันที่
สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และนาํข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
พระมหากษัตริยเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ 

ในการประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสภารักษาความสงบเรยีบรอย
แหงชาติทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 



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 
 

ในการดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงการเลือกตั้งซึ่งจะตองจัดใหมีข้ึน
โดยเร็วเทาที่กระทําได 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญตามมาตรานี ้ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๔  ภายใตบังคบัมาตรา ๑๑ การประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาติตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวันประชมุ จึงจะเปน
องคประชุม 

 
มาตรา ๑๕  ในการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิผูใดจะกลาวถอยคาํใดๆ 

ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดย
เด็ดขาด บุคคลใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนัน้ในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในวรรคหนึ่ง ใหคุมครองถึงกรรมาธิการของสภาผูพิมพและ
ผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคาํส่ังของประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติดวย 

ในกรณีที่สมาชิกสภานติิบญัญัติแหงชาติถูกควบคุมหรือขังหรือถูกฟองรองใน
คดีอาญา ใหส่ังปลอยหรืองดการพิจารณาในเมื่อประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาติรองขอ 

 
มาตรา ๑๖  สภานิตบิัญญัตแิหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและ

การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญ การพิจารณารางพระราชบัญญตั ิการเสนอญัตติทีไ่มมีลักษณะเปนการขอให
คณะรัฐมนตรช้ีีแจงหรือแสดงความเห็นในเรื่องใดๆ การอภิปราย การลงมต ิการรักษาระเบียบ
และความเรียบรอยและกิจการอื่น เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

 
มาตรา ๑๗  พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัตโิดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิตบิญัญัตแิหงชาต ิ
รางพระราชบัญญัตจิะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิประกอบดวยบุคคลตาม

ประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิฉบับที่ ๕ ลงวันที ่๒๓ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนกรรมการ 

ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิอาจแตงตั้งกรรมการสภารักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติเพ่ิมขึ้นไดอีกไมเกินสิบหาคน 

ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนประธานสภารักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาต ิรองหัวหนาคณะรกัษาความสงบเรียบรอยแหงชาติคนหนึ่งซึง่สภารักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติแตงตั้งเปนรองประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิและให



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 
 

เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนเลขาธิการสภารักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาต ิ

ใหสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติแตงตั้งบคุคลซึง่เปนหรือไมไดเปน
กรรมการสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิเปนรองเลขาธิการสภารักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 

ในกรณีที่ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบตัิ
หนาที่ได ใหรองประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติทําหนาที่ประธานสภารักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาต ิและในกรณีที่ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิและรอง
ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏบิัตหินาที่ได ใหกรรมการสภา
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเลือกกรรมการคนหนึง่ทําหนาที่ประธานสภารักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาต ิ

 
มาตรา ๑๙  สภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติมีอํานาจหนาที่รวมกับ

คณะรัฐมนตรใีนการกาํหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงตอสภานติิ
บัญญตัิแหงชาต ิและเสนอแนะหรือใหความคิดเห็นในเรือ่งใดๆ ที่เห็นวาจะเปนประโยชนแก
คณะรัฐมนตรใีนการบริหารราชการแผนดนิ และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่บัญญตัไิวในธรรมนูญการ
ปกครองนี ้

ในการประชุมรวมกันของสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรตีามบทบญัญตัิแหงธรรมนญูการปกครองนี ้ใหประธานสภารักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติทําหนาทีป่ระธานในทีป่ระชุม 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ

หรือนายกรัฐมนตรีอาจขอใหมีการประชุมรวมกันของสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและ
คณะรัฐมนตร ีเพ่ือรวมพิจารณาและแกไขปญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดนิ 

 
มาตรา ๒๑  พระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามคาํกราบ

บังคมทูลของประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและรัฐมนตรีตามจํานวนที่
นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูล ประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาทีบ่ริหารราชการแผนดนิ 

 
มาตรา ๒๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะใหนายกรัฐมนตรีพน

จากตาํแหนงตามที่ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติถวายคําแนะนาํ และใหรัฐมนตรี
พนจากตําแหนงตามทีน่ายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนาํ 

 
 
 
 
 



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 
 

มาตรา ๒๓  ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีหรือใหนายกรัฐมนตรีพนจากตาํแหนง 

นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรีหรือให
รัฐมนตรีพนจากตาํแหนง 

 
มาตรา ๒๔  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาติ

มิได และจะดาํรงตําแหนงใดในกจิการเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไรมิได 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อแถลงนโยบาย และช้ีแจง

แสดงความเหน็ในทีป่ระชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาตแิตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และใหนํา
บทบัญญตัิเก่ียวกับเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๕ มาใชบังคบัโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๒๕  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอนัจะรักษาความสงบ

เรียบรอยหรือความมั่นคงแหงชาต ิหรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ หรือปองปดภยัพิบัติสาธารณะหรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองพิจารณาโดยรีบดวนและลับเพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดนิ
นายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติจะกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริยเพ่ือทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคบัดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

เมื่อไดประกาศใชพระราชกาํหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรเีสนอพระราชกําหนดตอ
สภานติบิัญญตัิแหงชาตโิดยไมชักชา ถาสภานิตบิัญญัตแิหงชาติอนุมตัิแลว ใหพระราชกําหนดมผีล
เปนพระราชบญัญัตติอไป ถาสภานติิบญัญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนัน้ตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางทีใ่ชพระราชกําหนดนัน้ 

การอนุมัติหรือไมอนุมตัิพระราชกําหนด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ไมอนุมตั ิใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือ

นายกรัฐมนตรีเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันระงับหรือปราบปรามการกระทําอัน
เปนการบอนทําลายความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงแหงชาต ิราชบัลลังก เศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือราชการแผนดนิ หรือการกระทําอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทําอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือ
เปนการบัน่ทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน  ทั้งนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันใชธรรมนูญ
การปกครองนี ้และไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหประธานสภารักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรี หรือประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและ
นายกรัฐมนตรี ดวยความเห็นชอบของที่ประชุมรวมระหวางสภารักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาติ



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 
 

กับนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการหรือกระทําการใดๆ ได  และใหถือวาคําส่ังหรือการกระทําของ
ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรี หรือคําส่ังหรือการกระทําที่ได
ส่ังหรือกระทํารวมกัน รวมทั้งการปฏิบัตติามคําส่ังดังกลาวเปนคาํส่ังหรือการกระทําหรือการปฏิบัติ
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีหรือ
ประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและนายกรัฐมนตรีไดส่ังการหรือกระทําการใดไป
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานประธานสภานิตบิัญญตัิแหงชาติเพ่ือแจงใหสภานิตบิัญญัติแหงชาติ
ทราบ 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด

อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

 
มาตรา ๒๙  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให

เปนไปตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๐  ในเมื่อไมมีบทบัญญตัิแหงธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแกกรณีใด 

ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวง

งานของสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิหรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานติบิัญญตัิแหงชาติ
วินิจฉัย ใหสภานติิบญัญตัิแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแยงหรือไม

เปนไปตามบทบัญญตัิแหงธรรมนูญการปกครองนี ้ใหสภานติบิัญญตัิแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๒  บรรดาการกระทํา ประกาศ หรือคําส่ังของหัวหนาคณะรักษาความ

สงบเรียบรอยแหงชาต ิหรือของคณะรักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาติที่ไดกระทํา ประกาศ หรือ
ส่ังกอนวันใชธรรมนูญการปกครองนี ้ทั้งนี้ ที่เก่ียวเนื่องกับการยึดและควบคุมอาํนาจการปกครอง
แผนดิน เมื่อวันที ่๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไมวาจะกระทําดวยประการใด หรือเปนในรูปใด 
และไมวาจะกระทํา ประกาศ หรือส่ังใหมีผลใชบังคับในทางนิตบิัญญตั ิในทางบริหาร หรือในทาง
ตุลาการ ใหถือวาการกระทํา ประกาศ หรือคําส่ัง รวมทั้งการกระทําของผูปฏิบัตติามประกาศหรอื
คําส่ังนั้นตลอดจนการกระทําของบุคคลใดๆ ซึ่งไดกระทาํเนื่องในการยึดหรือควบคุมอํานาจการ
ปกครองแผนดินดังกลาว เปนการกระทํา ประกาศ หรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 



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 ๓๓  กอนตั้งคณะรัฐมนตร ีประธานสภารักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติปฏิบตัิหนาทีน่ายกรัฐมนตรี และสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติปฏิบัติหนาที่
คณะรัฐมนตร ี

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุนทร คงสมพงษ  
หัวหนาคณะรกัษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ รก. เลม ๑๐๘ ตอนที ่๔๐ 


