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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
เปนปท่ี ๓๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
ศุภมัสด ุพระพุทธศาสนกาลเปนอดตีภาค ๒๕๒๑ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ

นิยม เอฬกสมพัตสร มิคสิรมาส กาฬปกษ อัฏฐมีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส พาวีสติมสุรทิน 
ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธบิดีจักรี

นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ
วา สภานิตบิัญญัติแหงชาต ิไดนาํความกราบบังคมทูลวา นับแตเม่ือสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธปิก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๗๕ เปนตนมา 
ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขหรือประกาศใชรัฐธรรมนูญหลายฉบับ และในบางคร้ังท่ีภาวการณ
บานเมืองผนัแปรไป อันเปนเหตุใหตองประกาศใชธรรมนูญการปกครองประเทศเปนการช่ัวคราว
เพ่ือรอเวลาท่ีจะรางรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรข้ึนใชแทน บรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนญูการปกครอง
ประเทศช่ัวคราวท่ีไดมีมาทุกฉบับ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในความยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยทรงใชอํานาจนิตบิัญญตัิทางรัฐสภา 
ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล ความแตกตางสําคญัท่ีมี
มาก็แตเฉพาะสถานภาพของรัฐสภา และสัมพันธภาพระหวางอํานาจนิตบิัญญตัิและอํานาจบริหาร 
เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวการณของบานเมอืงท่ีผันแปรในขณะนั้นๆ เทานั้น  ท้ังนี้ ยอมแสดงถึง
ความเลื่อมใสศรัทธาของปวงชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธปิก พระปกเกลาเจาอยูหัว ท่ีไดพระราชทานพระราช
อํานาจในการปกครองแผนดินใหแกปวงชนชาวไทย ความยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไดมีสืบทอดมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน แม
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ไดประกาศเจตนารมณเชนนั้นไว และ
ไดมอบใหสภานติิบญัญตัิแหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญข้ึน เพ่ือใหมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
ภายในป พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 
สภานติบิัญญตัิแหงชาตไิดแตงตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีราง

รัฐธรรมนูญ เม่ือรางเสร็จ สภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นเปนสามวาระ โดย
ยึดถือแนวทางอันเปนปณิธานรวมกันของปวงชนชาวไทยในการธาํรงรักษาไวซึ่งเอกราชและความ
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ม่ันคงของชาตกิารพิทักษรักษาศาสนาใหสถิตสถาพร การเทอดทูนพระมหากษตัริยเปนประมุข
และเปนม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การเชิดชูและคุมครองรักษาสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย และการรวมกันสรางความเปนธรรม ความเจริญและความผาสุกใหเกิดแกประชาชนชาว
ไทยโดยท่ัวหนากัน 

 
เม่ือสภานติิบญัญัตแิหงชาต ิไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญอยางรอบคอบประกอบ

กับสถานการณของประเทศแลว ไดลงมติเห็นชอบใหนาํรางรัฐธรรมนูญข้ึนทูนเกลาทูนกระหมอม
ถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธยใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยสืบไป 

 
เม่ือไดทรงพระราชวิจารณรางรัฐธรรมนูญโดยถ่ีถวนท่ัวกระบวนความแลว ทรงมี

พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัตติามมติของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ
 
จึงมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไว ใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
ซึ่งไดตราไว ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๒๐ นับตั้งแตวันประกาศน้ีเปนตนไป 

 
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันทในอันท่ีจะพิทักษ

รักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี ้เพ่ือดํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจ
อธิปไตยของปวงชนชาวไทยในรัฐสีมาอาณาจักร และนาํมาซ่ึงความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล
อเนกศุภผลเกียรติยศสถาพร แกอาณาประชาราษฎรของพระองค สมดังพระบรมราชประสงคจง
ทุกประการ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดยีว จะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๔  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความ

คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
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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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕  บทบัญญตัิแหงกฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี ้

บทบัญญตัินั้นเปนอันใชบังคบัมิได 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๖  องคพระมหากษตัริยดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได  
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได 
 
มาตรา ๗  พระมหากษตัริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๘  พระมหากษตัริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๙  พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานนัดรศักดิ ์

และพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหนาท่ีถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ท้ังปวงท่ีพระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัตใินรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๑  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ด ีการใหองคมนตรีพนจาก

ตําแหนงก็ด ีใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรี หรือใหประธานองคมนตรีพนจากตาํแหนง 
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

องคมนตรีอ่ืนหรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๒  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิกหรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ  

 
มาตรา ๑๓  กอนเขารับหนาท่ี องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี ้



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 
 

“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๔  องคมนตรีพนจากตาํแหนงเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราช

โองการใหพนจากตาํแหนง 
 
มาตรา ๑๕  การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ

พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๑๖  ในเม่ือพระมหากษตัริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักรหรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ  

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระมหากษตัริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองคตามมาตรา ๑๖ ก็ด ีในกรณีท่ีพระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ด ีใหคณะองคมนตรีเสนอช่ือผูใดผู
หนึ่งท่ีสมควรดํารงตาํแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพือ่ขอความเห็นชอบ เม่ือ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

 
มาตรา ๑๘  ในระหวางท่ีไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามทีบ่ัญญัตไิวใน

มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 
ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ตามมาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทน
พระองคช่ัวคราว 

ในระหวางท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็
ด ีในระหวางท่ีประธานองคมนตรีทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ด ีประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี ้ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีประธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 
มาตรา ๑๙  กอนเขารับหนาท่ี ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพเจา  (ช่ือผูปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดตีอ

พระมหากษัตริย (พระปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ



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 
 

ประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๒๐  การสืบราชสมบตัิใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาล วาดวยการ

สืบราชสันตตวิงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา หากไมมี
พระราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการใหพระราชธิดาสืบราชสันตติวงศก็ได 

การแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศพระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ ใหกระทําไดโดยวิธกีารอยางเดียวกันกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบลัลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผู

สืบราชสันตตวิงศตามมาตรา ๒๐ ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบ
แลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษตัริยสืบไปแลว
ใหประธานรัฐสภาประกาศเพื่อใหประชาชนทราบ 

ในระหวางท่ียังไมมีประกาศองคผูสืบราชสันตติวงศตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีท่ีราชบัลลังกวางลงในระหวาง
ท่ีไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาท่ี
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ก็ใหผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคนั้นๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ท้ังนี้จนกวาจะได
ประกาศองคผูสืบราชสันตตวิงศ 

ในกรณีท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ไว และเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคสอง ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราว 

ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง หรือ
ทําหนาท่ีผูสําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราวตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๑๘ วรรค
สามมาใชบังคบั 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๒  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญตัิแหง

รัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๓  บคุคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน 
 
มาตรา ๒๔  บุคคลยอมมีสิทธิทางการเมือง 



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 
 

การใชสิทธิทางการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ

ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบตัิพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนเม่ือไม
เปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุท่ีถือศาสนา 
นิกายของศาสนาหรือลัทธินยิมในทางศาสนาหรือปฏิบตัพิิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกตางจาก
บุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๒๖  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซ่ึง

ใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบญัญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผดิมิได 

 
มาตรา ๒๗  ในคดีอาญา  ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี

ความผดิ 
 
มาตรา ๒๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย 
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวาในกรณีใดๆจะกระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูยากไรไมมีทุนทรัพย

พอท่ีจะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจาก
รัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๓๐  บคุคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหากปรากฏตาม

คําพิพากษาของศาลที่ร้ือฟนคดีข้ึนพิจารณาใหมในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด 
ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับคาทดแทนและไดรับบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษาน้ันคนื 
ท้ังนี้ ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๓๑  การเกณฑแรงงาน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมายซึ่งบัญญัตใิหกระทําไดในระหวางเวลาท่ี
ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 



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 ๓๒  บคุคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ด ีการตรวจคน
เคหสถานก็ด ีจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๓  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหง

สิทธิและการจาํกัดสิทธิเชนวานี ้ ยอมเปนไปตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม

เปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอนัเปนสาธารณปูโภค หรือการอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาต ิหรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตอง
ชดใชคาทดแทนภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายใน
การเวนคืนนั้น  ท้ังนี้ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและท่ีตั้งของ
อสังหาริมทรัพย ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแก
สังคม 

อสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยการเวนคืนเพ่ือการใด ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย ตองคนืใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพ่ือการอื่น
ตามวรรคสามและโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคหา และการเรียกคืน
คาทดแทนท่ีชดใชไป ใหเปนไปตามบทบญัญัตแิหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพดู  การเขียน การพิมพ และการโฆษณา 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศหรือ
ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
ปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

เจาของกิจการหนังสือพิมพตองเปนบุคคลสัญชาตไิทย  ท้ังนี้ตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายบัญญัต ิ

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพของเอกชนรัฐจะกระทํา
มิได  

 



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 ๓๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศกึษาอบรม เม่ือไมขัดตอหนาท่ีของ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งสถานศึกษา 

 
มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะ
ใชท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณหรือหมูคณะอ่ืน 
การรวมกัน การจัดตั้ง การดาํเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ 

สหพันธ สหกรณ หรือหมูคณะอ่ืน ยอมเปนไปตามบทบญัญัตแิหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมืองเพ่ือดําเนนิ

กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีบัญญตัไิวในรัฐธรรมนูญนี ้
การรวมกัน การจัดตั้ง การดาํเนินกิจการและการเลิกพรรคการเมือง ยอมเปนไป

ตามบทบญัญตัิแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองตองแสดงท่ีมาของรายไดและการใชจายโดยเปดเผย 
 
มาตรา ๓๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสือ่สารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีตดิตอถึงกันรวมท้ังการ

กระทําดวยประการอ่ืนใดเพ่ือใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน  จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๔๐  บคุคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู

ภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบคุคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาตไิทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง 
 



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 ๔๒  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกข ภายในเง่ือนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๔๓  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิตบิุคคลใหรับผิด

เนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และ

พนักงานองคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดยีวกับประชาชนพลเมือง 
เวนแตท่ีจาํกัดในกฎหมายหรือกฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหง
กฎหมายเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลจะใชสิทธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอชาต ิ

ศาสนาพระมหากษตัริย และรัฐธรรมนูญ มิได 
 

หมวด ๔ 
หนาท่ีของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๔๖  บุคคลมีหนาท่ีรักษาไวซึ่งชาต ิศาสนา พระมหากษตัริยและการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยตามรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๔๗  บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ 
 
มาตรา ๔๘  บคุคลมีหนาท่ีรับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๔๙  บคุคลมีหนาท่ีปฏิบัตติามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๐  บคุคลมีหนาท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๕๑  บคุคลมีหนาท่ีชวยเหลือราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๒  บุคคลมีหนาท่ีรับการศึกษาอบรม ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัต ิ
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแหงรัฐ 

   
 

มาตรา ๕๓  บทบัญญตัิในหมวดนี้มีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโยบาย และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ 



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 ๕๔  รัฐตองรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษตัริย เอกราชและบรูณภาพแหง

อาณาเขต 
 
มาตรา ๕๕  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาค

ในการปฏิบัตติอกัน 
 
มาตรา ๕๖  รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือรักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ

และผลประโยชนแหงชาต ิ
กําลังทหารพึงใชเพ่ือการรบหรือการสงคราม เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

เพ่ือปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือการรักษาความม่ันคงของรัฐ และเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

 
มาตรา ๕๗  รัฐตองรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภยัในชีวิต รางกายและทรัพยสิน และในการดําเนนิชีวิตโดยปกติสุข 
 
มาตรา ๕๘  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมีประสิทธิภาพ

อยางจริงจัง และพึงดําเนนิการทุกทางเพ่ือปองกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชนในทางมิ
ชอบโดยเฉียบขาด 
 

มาตรา ๕๙  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความยุติธรรมแก
ประชาชนและใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 

 
มาตรา ๖๐  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศกึษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ

เหมาะสมและความตองการของประเทศ 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะ  สถานศึกษาท้ังปวง

ยอมอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ 
รัฐพึงชวยเหลือผูยากไรใหไดรับทุนและปจจัยตางๆในการศึกษาอบรมและการ

ฝกอาชีพ 
การศึกษาอบรมภาคบังคบัในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลา

เรียน   
การศึกษาอบรมข้ันอุดมศึกษา  รัฐพึงจัดใหสถานศึกษาดาํเนินกิจการของตนเอง

ไดโดยอิสระภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๖๑  รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆและพึงสงเสริม

การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 
 



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 ๖๒  รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูมี
ความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ และสตปิญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 

 
มาตรา ๖๓  รัฐพึงสงเสริมประชาชนใหเขาใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รวมตลอดท้ังการปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐพึงสงเสริมทองถ่ินใหมีสิทธิปกครองตนเองไดตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๖๔  รัฐพึงสงเสริมและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาต ิ 
 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมและพึงขจัดส่ิงเปน

พิษท่ีทําลายสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงดําเนินการเพ่ือยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและทาง

สังคมใหสูงข้ึนถึงระดับท่ีจะดาํรงชีพไดโดยปกติสุข 
 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในท่ีดนิเพ่ือ

ประกอบเกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน 
รัฐพึงคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิตและการ

จําหนายผลผลิต โดยวิธีการประกันราคาหรือพยุงราคาตลอดจนการจัดระบบและควบคุมการผลิต
และการจําหนายใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน และพึงสงเสริมให
เกษตรกรรวมตัวกันเปนสหกรณหรือวิธีอ่ืน 

 
มาตรา ๖๘  รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนไดมีการริเร่ิมในทางเศรษฐกิจ 
รัฐพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคในทางที่จะใหเปนประโยชน

แกประชาชนเปนสวนรวม การประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคโดยเอกชนจะ
กระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

รัฐพึงวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนท่ีมิได
อาศัยอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย ท้ังนี้ ไมวาการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเปนโดยทางตรง
หรือทางออม  

 
มาตรา ๖๙  รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาต ิภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 



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 
 

มาตรา ๗๐  รัฐพึงสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
ประเทศชาต ิหรือในการชวยเหลือราชการหรือปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรมหรือเนื่องจากภัย
ธรรมชาต ิ

 
มาตรา ๗๑  รัฐพึงสงเสริมและสนับสนนุการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชน 

เพ่ือสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน 
 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําตามควรแกอัตภาพ  

และพึงคุมครองแรงงานและจัดระบบแรงงานสัมพันธรวมท้ังคาแรงตอบแทนใหเปนไปโดยเปน
ธรรม 

 
มาตรา ๗๓  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข และพึงใหการรักษาพยาบาลแกผู

ยากไรโดยไมคิดมูลคา 
การปองกันและปราบปรามโรคตดิตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชน

โดยไมคิดมูลคา 
 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗๔  รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญตัิในรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๗๕  ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน

รองประธานรัฐสภา 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีดําเนนิกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันให

เปนไปตามระเบียบ และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญตัิในรัฐธรรมนญูนี ้
ในกรณีท่ีประธานรัฐสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธาน

รัฐสภาทําหนาท่ีแทน 
 
มาตรา ๗๖  รางพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนาํและ

ยินยอมของรัฐสภา 
 



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 
 

มาตรา ๗๗  รางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให
นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูนเกลา ฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย และเม่ือได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๗๘  รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวยและ

พระราชทานคนืมายังรัฐสภา หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตนิัน้ใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนาํรางพระราชบัญญัตนิัน้
ข้ึนทูนเกลา ฯ ถวายอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือพระมหากษตัริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคนื
มาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญตัินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคบั
เปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 
มาตรา ๗๙  ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภา

ผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะไดรับเงินประจําตาํแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามบทบญัญัตแิหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๘๐  บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

ขณะเดียวกันมิได 
 
มาตรา ๘๑  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปน
สมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นส้ินสุดลงตามมาตรา ๘๗ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) หรือมาตรา ๑๐๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แลวแต
กรณี และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคาํรอง สงคํารองนั้นไปยังคณะตลุาการรัฐธรรมนูญเพ่ือ
วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นส้ินสุดลงหรือไม 

เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวใหคณะตลุาการรัฐธรรมนูญแจงคาํ
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาท่ีไดรับคาํรองดังกลาวในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทํา

การอันเปนการเส่ือมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกเพ่ือใหวุฒิสภา
หรือสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยใหสมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพได 

มติของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรค
หนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแตละสภา 

 



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 ๘๓  การออกจากตาํแหนงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพส้ินสุดลงก็ด ีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาสมาชิก
ภาพของสมาชิกคนใดคนหนึง่ส้ินสุดลงก็ด ียอมไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิกผูนั้นไดกระทํา
ไปในหนาท่ีสมาชิก รวมท้ังการไดรับเงินประจําตาํแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนกอนท่ี
สมาชิกผูนั้นออกจากตาํแหนง หรือกอนท่ีประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 

 
สวนท่ี ๒ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๘๔  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิซึง่มีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการตางๆอันจะยังประโยชนใหเกิดแกการ
ปกครองแผนดิน มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด มีอายุไมต่าํกวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด 

สมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวนไมเกินสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภา
ผูแทนราษฎร  

 
มาตรา ๘๕  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกปนับแต

วันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบสองปใหสมาชิกออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก และเม่ือครบส่ีปนบัแตวันท่ี
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ใหสมาชิกวุฒสิภาในจํานวนท่ีเหลือจากการจับสลากออกเม่ือครบสอง
ปแรก ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของจํานวนดังกลาวโดยวิธีจับสลาก หากจํานวนท่ี
คํานวนไดมีเศษใหปดเศษท้ิง และใหถือวาการส้ินสุดแหงสมาชิกภาพโดยการจับสลากเปนการ
ออกตามวาระดวย 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะแตงตั้งผูท่ีออกตามวาระเปนสมาชิก
อีกก็ได 

 
มาตรา ๘๖  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๙๗ นอกจาก (๑) มาใชบังคบัแกสมาชิก

วุฒิสภาดวยโดยอนุโลม 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตาํแหนง

กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินหรือในรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๘๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง  เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 



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 
 

(๔) เสียสัญชาติไทย 
(๕) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๘๖ 
(๗) มีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญตัไิวในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๘) วุฒิสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘๒ ในกรณีเชนนี ้ใหถือวา

ขาดจากสมาชิกภาพนบัแตวันท่ีวุฒิสภามีมต ิ
(๙) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันโดยไมได

รับอนุญาตจากประธานวุฒสิภา 
(๑๐) ถูกจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘๘  เม่ือตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบคุคลผูมีลักษณะตามที่บัญญตัไิวในมาตรา ๘๔ 
เขามาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตาํแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผู
ซึ่งตนแทน 
 

สวนท่ี ๓ 
สภาผูแทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๘๙  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน

ตามเกณฑท่ีบญัญัตไิวในมาตรา ๙๐ 
 
มาตรา ๙๐  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละจังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณ

ตามเกณฑจาํนวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอน
ปท่ีมีการเลือกตั้งหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึง่คน จังหวัดใดมีราษฎรไม
ถึงหนึ่งแสนหาหม่ืนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน ถา
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหม่ืนคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด
นั้นเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนหาหม่ืนคน  เศษของหนึ่งแสนหาหม่ืนถาถึง
เจ็ดหม่ืนหาพันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึง่แสนหาหม่ืน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหถือเขตจังหวัดแตละจังหวัดเปนเขต
เลือกตั้งเวนแตกรุงเทพมหานคร ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนสามเขตและจัดใหแตละเขตเลือกตัง้
มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละเทาๆกัน หรือใกลเคียงกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดย
ตองแบงพ้ืนท่ีเขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกันและตองจัดอัตราสวนของจํานวนราษฎรกับ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีไดในแตละเขตใหใกลเคียงกัน 

 



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 
 

มาตรา ๙๑  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
เปนคณะตามบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนัน้ 

การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๙๒  บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธเิลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว

ตองมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือกตั้ง และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๙๓  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนีใ้นวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตัง้ คือ 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๓) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคาํพิพากษา 

 
มาตรา ๙๔  บคุคลผูมีคุณสมบัตดิังตอไปนี ้เปนผูมีสิทธสิมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) สัญชาตไิทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาตไิทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว 

ตองมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
(๒) อายุไมต่าํกวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ 

หรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตพรรค
เดียว 

(๔) คุณสมบตัอ่ืิน หากมีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 
มาตรา ๙๕  ในการเลือกตั้งท่ัวไปพรรคการเมืองท่ีสมาชิกจะเปนผูมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ (๓) ได ตองเปนพรรคการเมืองท่ีสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งท้ังหมด
รวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดท่ีจะพึงมีในการเลือกตั้งคร้ัง
นั้นและในแตละเขตเลือกตัง้ท่ีพรรคการเมืองดังกลาวสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตัง้ พรรค
การเมืองตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะ
พึงมีไดในเขตเลือกตั้ง และจะสงไดคณะเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่งเขต 

เม่ือพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งมิได 



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 
 

เม่ือพรรคการเมืองใดไดสงสมาชิกเขารับเลือกตั้งครบจาํนวนตามวรรคหนึ่งแลว 
แมภายหลังจะปรากฏวาจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นไดลดลงไปจนไมครบ
จํานวนไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบ
จํานวนตามวรรคหนึ่งแลว 

 
มาตรา ๙๖  บคุคลผูมีลักษณะดังตอไปนี ้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งคือ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) 

(๓) หรือ (๕) 
(๔) ตองคาํพิพากษาหรือคาํส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดย

หมายของศาลหรือโดยคําส่ังนั้น 
(๕) เคยตองคาํพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป 

โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

นอกจากขาราชการการเมือง 
(๗) เปนพนักงานของหนวยของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๙๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง 
(๑) ไมดาํรงตาํแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ 
นอกจากตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 

(๒) ไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตดัตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติกับบคุคลอ่ืนๆ ในธุรกิจการงานตามปกต ิ

ความใน (๒) มิใหใชบังคบัในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับสัมปทาน 
หรือเปนคูสัญญาอยูกอนไดรับเลือกตั้ง 

บทบัญญตัิมาตราน้ีมิใหใชบงัคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด 
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใช
บังคับในกรณท่ีีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตาํแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา หรือสภา
ผูแทนราษฎร หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย 



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 
 

หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดนิในกรณีท่ีดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมือง 

 
มาตรา ๙๘  ภายใตบังคบับทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้หลักเกณฑและวิธีการ

เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 
มาตรา ๙๙  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๐๐  เม่ืออายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตัง้ท่ัวไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนบัแตวันท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง และวันเลือกตั้ง
นั้นตองกําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจกัร 

 
มาตรา ๑๐๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร

เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 
การยุบสภาผูแทนราษฎร ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในเกาสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียวในเหตุการณเดยีวกัน 
 
มาตรา ๑๐๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเร่ิมแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๐๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) มีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญตัไิวในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๖) หรือ (๗) 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๙๗ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเปน

สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี ้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันท่ีลาออก
หรือพรรคการเมืองมีมต ิ

(๘) สภาผูแทนราษฎรมีมตใิหพนจากสมาชิกภาพ ตามมาตรา ๘๒ ในกรณีเชนนี้
ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันท่ีสภาผูแทนราษฎรมีมต ิ



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 
 

(๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลมีคาํส่ังยุบเลิกพรรค
การเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนัน้เปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง
อ่ืนซึ่งมีสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดภายในหกสบิวันนบัแตวันท่ี
ศาลมีคาํส่ัง ในกรณีเชนนี ้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหกสิบวัน
นั้น 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดย
ไมไดรับอนญุาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(๑๑) ถูกจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๐๔  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนแทนภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน  เวนแตอายุของสภา
ผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ในการเลือกตัง้ตามวรรคหนึง่ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ท่ีมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลวจากการเลือกตั้งท่ัวไป และใหนํา
บทบัญญตัิมาตรา ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู 

 
มาตรา ๑๐๕  ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดนิแลว 

พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎร ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตาํแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมาก
ท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตาํแหนงรัฐมนตรีแต
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎรเปนผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตาํแหนงเม่ือขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง และใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๑๐๙ มาใชบังคบัโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี ้
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตาํแหนงท่ีวาง 

 
สวนท่ี ๔ 

บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 
   

 



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 
 

มาตรา ๑๐๖  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนปวง
ชนชาวไทย 

 
มาตรา ๑๐๗  กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง

ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย

สุจริต เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”  

 
มาตรา ๑๐๘  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตละสภา  มีประธานสภาคนหน่ึง

และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานัน้ๆ ตาม
มติของสภา 

 
มาตรา ๑๐๙  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดาํรงตําแหนงจนถึงวันกอนวัน

เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําทุกสองป 
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนส้ินอายุของสภา หรือ

มีการยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร

ยอมพนจากตาํแหนงกอนถึงวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เม่ือ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ตองคาํพิพากษาใหจาํคกุ 
 
มาตรา ๑๑๐  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาท่ี

ดําเนนิกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ รองประธานมีอํานาจหนาท่ีทํากิจการแทน
ประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 
มาตรา ๑๑๑  เม่ือประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกแหงสภานัน้ๆ เลือกตั้งกันข้ึนเองเปน
ประธานในคราวประชุมนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒  การประชุมวุฒิสภาก็ด ีการประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ด ีตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแตละสภา จึงจะเปนองค
ประชุม 

 



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 ๑๑๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
เวนแตท่ีมีบญัญัตไิวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้

สมาชิกคนหนึง่ยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๑๔  ในท่ีประชุมวุฒิสภาก็ด ีท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ด ีท่ีประชุม

รวมกันของรัฐสภาก็ด ีสมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวา
กลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์นี้ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมตาม
ขอบังคับของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบคุคลซึง่ประธานในท่ี
ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในท่ีประชุมดวย 

 
มาตรา ๑๑๕  ภายในสามสบิวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี

การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 
ในปหนึ่งจะใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือสองสมัย แลวแตสภา

ผูแทนราษฎรจะกําหนด 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป 

สวนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของรัฐสภาสมัยตอๆไป ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด 
 
มาตรา ๑๑๖  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบ

วัน แตพระมหากษตัริยจะโปรดเกลา ฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได 
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาเกาสิบวันจะกระทําไดแตโดย

ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๑๗  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปดและปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปสมัยแรกดวยพระองคเอง  หรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชทายาทซึ่งบรรลุนิตภิาวะแลว
หรือผูใดผูหนึง่ เปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได 

 
มาตรา ๑๑๘  เม่ือมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรง

เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 
 
มาตรา ๑๑๙  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังสองสภารวมกัน 

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจาํนวนสมาชิกท้ังหมดของท้ัง
สองสภา มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 



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 
 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานาํความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 
 
มาตรา ๑๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๒๑  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคมุขังหรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญาเวนแตในกรณีท่ีไดรับอนุญาตจากสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกหรือในกรณีท่ีจับ
ในขณะกระทําความผดิ 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผดิ ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาท่ีผูนัน้เปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาท่ีผูนัน้
เปนสมาชิกอาจส่ังใหปลอยผูถูกจับได 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีมีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ในคดีอาญาไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนัน้ในระหวางสมัยประชุม
มิได เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิก แตการพิจารณาคดตีองไมเปนการขัดขวาง
ตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา 

การพิจารณาท่ีศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่งยอมเปนอันใชได 

 
มาตรา ๑๒๓  ถาสมาชิกวุฒสิภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังในระหวาง

สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี ตองส่ังปลอยทันที ถาหากสภาท่ีผูนัน้เปนสมาชิกไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลบังคับตัง้แตวันส่ังปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม 

 
มาตรา ๑๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๑ ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุ

หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได 
 
มาตรา ๑๒๕  รางพระราชบัญญัตจิะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรีหรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แตรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

การเสนอรางพระราชบัญญตัิของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จะกระทําไดเม่ือ
พรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองนั้นไมนอยกวาย่ีสิบคนรับรอง 



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 
 

รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญตัิวาดวย
ขอความตอไปน้ีท้ังหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง 

(๑) การตั้งข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปล่ียนแปลงแกไขหรือผอน หรือวาง
ระเบียบการบงัคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดนิ 

(๓) การกูเงิน หรือการค้ําประกันหรือการใชเงินกู 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญตัิใดเปนรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวย

การเงินท่ีจะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูวินจิฉัย 

 
มาตรา ๑๒๖  รางพระราชบัญญัตใิหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
 
มาตรา ๑๒๗  ภายใตบังคบัมาตรา ๑๓๓ เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิท่ีเสนอตามมาตรา ๑๒๖  และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญตัินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญตัิท่ีเสนอมานัน้ใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญตัินั้นเปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินตอง
พิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน  ท้ังนี้ เวนแตสภาผูแทนราษฎรจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไป
เปนพิเศษ  กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม  และใหเร่ิมนับแตวันท่ีราง
พระราชบัญญตัินั้นมาถึงวุฒสิภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งไมใหนับรวมระยะเวลาท่ีอยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๐  

ถาวุฒิสภาไมไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิใหเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกลาวใน
วรรคหนึ่ง ก็ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญตัินั้น 

ในการที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญตัิท่ีเสนอไปนัน้เปนราง
พระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเดด็ขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญตัิใดเปนราง
พระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินใหถือวารางพระราชบัญญัตินัน้มิใชพระราชบัญญัติเก่ียวดวย
การเงิน 

 
มาตรา ๑๒๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๓ เม่ือวุฒิสภาไดพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิเสร็จแลว 
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗ 



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 
 

(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัตนิั้นไว
กอน และสงรางพระราชบัญญัตินัน้คนืไปยังสภาผูแทนราษฎร 

(๓) ถาแกไขเพ่ิมเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญตัติามทีแ่กไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภา
ผูแทนราษฎร ในกรณีเชนวานี ้ใหสภาท้ังสองตางตั้งบุคคลท่ีเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานัน้ๆ 
มีจํานวนเทากันตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือ
พิจารณารางพระราชบัญญตันิั้น แลวใหคณะกรรมาธิการรวมกันนั้นรายงานและเสนอราง
พระราชบัญญตัิท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาท้ังสอง ถาสภาท้ังสองตาง
เห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวนั้น ก็ใหดาํเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๗๗ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยก็ใหยับย้ังรางพระราชบัญญัตินัน้ไวกอน 

คณะกรรมาธกิารรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบคุคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆมา
แถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคดิเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัตไิด และเอกสิทธิ์ท่ี
บัญญตัไิวในมาตรา ๑๑๔ นัน้ ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ีตามมาตรานี้ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและใหนาํขอบังคับการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎรในสวนท่ีเก่ียวกับกรรมาธิการมาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๙  รางพระราชบัญญัติท่ีตองยับย้ังไวตามบทบัญญตัิมาตรา ๑๒๘ นั้น 

สภาผูแทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหมไดตอเม่ือเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแต
วันท่ีวุฒิสภาสงรางพระราชบัญญตัินัน้คนืไปยังสภาผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา 
๑๒๘ (๒) และนับแตวันท่ีสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยสําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๒๘ 
(๓) ในกรณีเชนวานี ้ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแลว ก็ใหถือวาราง
พระราชบัญญตัินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดาํเนินการตอไปตามมาตรา 
๗๗ 

ถารางพระราชบัญญตัิท่ีตองยับย้ังไวเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินัน้ข้ึนพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญตัินั้นเปนอัน
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดาํเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗ 

 
มาตรา ๑๓๐  ในระหวางท่ีมีการยับย้ังรางพระราชบัญญตัิใดตามบทบญัญัติ

มาตรา ๑๒๘ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญตัิท่ีตองยับย้ังไวมิได 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรเห็นวารางพระราชบัญญตัิท่ีเสนอหรือสง
ใหพิจารณานัน้เปนรางพระราชบัญญตัิท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบัญญตัิท่ีตองยับย้ังไว ใหประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรสงราง



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 
 

พระราชบัญญตัิดังกลาวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
เปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ท่ีตองยับย้ังไว ใหรางพระราชบัญญตัินัน้ตกไป 

 
มาตรา ๑๓๑  ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

บรรดารางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือท่ีพระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวย หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๓๒  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญตั ิถา

พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

 
มาตรา ๑๓๓  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง

พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและรางพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจาย สภา
ผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตดิังกลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรไมไดพิจารณารางพระราชบัญญัตนิัน้ใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญตัินั้น และใหเสนอรางพระราชบัญญัตนิั้นตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัินัน้ วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีรางพระราชบัญญัตนิัน้มาถึงวุฒิสภา ถาพนกําหนดนั้นใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิั้น ในกรณีเชนนีแ้ละในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความ
เห็นชอบใหดาํเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗  

ถารางพระราชบัญญตัดิังกลาวนั้น วุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบญัญัติ
มาตรา ๑๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและรางพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจาย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญตัติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมิได แตอาจแปร
ญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
(๓) เงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๓๔  การจายเงินแผนดนิ จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน

กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวย
การโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจาํเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็



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 
 

ได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญตั ิในกรณีเชนวานีต้องตั้ง
งบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญตัิโอนงบประมาณรายจายหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๑๓๕  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินโดยบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 
มาตรา ๑๓๖  ในท่ีประชุมวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้ง

กระทูถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเกี่ยวกับงานในหนาท่ีได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบเม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคญั
ของแผนดนิ 

 
มาตรา ๑๓๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม
ไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบคุคลหรือท้ังคณะ 

เม่ือการเปดอภิปรายท่ัวไปส้ินสุดลง โดยมใิชดวยมตใิหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนัน้ไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิให
กระทําในวันเดียวกับท่ีการอภิปรายส้ินสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีท่ีมตไิมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายนัน้เปน
อันหมดสิทธิท่ีจะเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปน
รายบุคคลหรือท้ังคณะอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 

 
มาตรา ๑๓๘  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา 
แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาหรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแตละสภา หรือของท้ังสองสภารวมกัน แลวแต
กรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๓๙  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลอืกสมาชิกของแตละสภา

ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบคุคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใดๆ ตามที่สภา
มอบหมายแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้อาจเรียกเอกสารจากบคุคลใดๆ หรือ
เรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคดิเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ี
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได 



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 
 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัตไิวในมาตรา ๑๑๔ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ีตาม
มาตรานี้ดวย 

การตั้งกรรมาธิการสามัญตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองท่ีมีอยูในสภา
ผูแทนราษฎร 

ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคบัการประชุมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๔๒  
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๔๐  การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๑ ถามีปญหาท่ีจะตองตคีวามรัฐธรรมนูญ

เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะตีความและใหถือวาการตีความของ
รัฐสภาเปนเดด็ขาด 

 
มาตรา ๑๔๒  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตราขอบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญตั ิการเสนอญัตต ิการปรึกษา การอภิปราย การลง
มต ิการตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอ่ืน
เพ่ือดําเนนิการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ 

 
สวนท่ี ๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๔๓  ในกรณีตอไปนี ้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๖ 

และมาตรา ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
(๓) การแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ

พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ 
(๔) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัตติามมาตรา ๒๑ 
(๕) การปรึกษารางพระราชบัญญตัิใหมตามมาตรา ๑๑๖ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๑๖ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗ 
(๘) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๑ 
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๑ 



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 
 

(๑๐) การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๓ 
(๑๑) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๖๑ 
(๑๒) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๖๒  
(๑๓) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๘๔ 
(๑๔) การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๔ 

 
มาตรา ๑๔๔  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมของ

วุฒิสภาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๕  ภายใตบังคับมาตรา ๒๐  มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๖๑ วรรคสองและ

มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาท้ังสองมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
แตเฉพาะการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ตั้งจากผูท่ีเปนสมาชิกของแตละสภาจะตองมี
จํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

 
หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตรี 

   
 

มาตรา ๑๔๖  พระมหากษัตริยทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม
เกินส่ีสิบส่ีคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน 

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๔๗  กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริย ดวยถอยคาํดังตอไปนี ้
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๔๘  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึง่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

นอกจากขาราชการการเมืองมิได 
 

มาตรา ๑๔๙  รัฐมนตรีจะดาํรงตําแหนงหรือกระทําการใดๆ ท่ีหามไวมิให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดาํรงหรือกระทําตามท่ีบญัญตัิในมาตรา ๙๗ มิได เวนแตตาํแหนงท่ีตอง
ดํารงตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายและจะเปนผูจดัการ  กรรมการ  ท่ีปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจาง
ของบุคคลหางหุนสวน บริษทั หรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือคากําไรก็มิไดดวย 

 



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 ๑๕๐  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมสภาซ่ึงตนมิไดเปนสมาชิก แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัตไิวในมาตรา ๑๑๔ ใหนํามาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๑  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ

รัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ 
 

มาตรา ๑๕๒  ในการดําเนนินโยบายบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาท่ีของตน และตองรับผิดชอบรวมกันตอสภาผูแทนราษฎร
ในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๕๓  ถามีปญหาเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดนิท่ีคณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานรัฐสภา ขอใหมีการเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้
รัฐสภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 
 

มาตรา ๑๕๔  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตาํแหนง เม่ือ 
(๑) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๗ 
(๒) สภาผูแทนราษฎรส้ินอายุ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๕๕ 
คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง ตองอยูในตาํแหนงเพ่ือดําเนนิงานไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี 
 

มาตรา ๑๕๕  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

มาตรา ๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือตาม
มาตรา ๙๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีบัญญตัไิวในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๕) หรือ (๖) 

(๔) ตองคาํพิพากษาใหจาํคกุ 
(๕) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๗ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๔๙ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๕๖ 
ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๘๑  มาตรา ๘๒  และมาตรา ๘๓ มาใชบังคบัแกการ

ส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 



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 ๑๕๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก

ความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนาํ 
 
มาตรา ๑๕๗  ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความ

ปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภยัสาธารณะ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือปองปดภยัพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญตัิก็ได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัต ิหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนมัุต ิและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมด ใหพระราชกําหนดนัน้ตกไป แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไป
ในระหวางท่ีใชพระราชกําหนดนัน้ 

ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนดนัน้ หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด ใหพระราชกําหนดนัน้มีผลใชบังคบัเปนพระราชบัญญตัติอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัต ิใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎรในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ันๆ 

 
มาตรา ๑๕๘  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวย

การภาษีอากรหรือเงินตราซึง่จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของ
แผนดินพระมหากษตัริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญตัิก็ได 

พระราชกําหนดท่ีไดตราข้ึนตามวรรคหนึ่ง จะตองนาํเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๗ 
มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิก

ใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกษา 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน

เจาหนาท่ีฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกษา 
 



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 ๑๖๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เม่ือไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา 

ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาท่ีรัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๖๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันตภิาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแหงชาต ิหรือ

จะตองออกพระราชบัญญตัเิพ่ือใหการเปนไปตามสัญญาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๖๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๖๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักดิ์และเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๖๕  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหขาราชการฝายทหารและฝาย

พลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทาพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๖๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๕ การกําหนดคณุสมบัต ิการบรรจุ การ

แตงตั้งการเล่ือนตาํแหนง การเล่ือนเงินเดอืน การลงโทษและการออกจากราชการของขาราชการ
ใหเปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๖๗  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ

การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองมิได 
 
มาตรา ๑๖๘  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน

เก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตท่ีมีบัญญตัไิว
เปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้ 

 
หมวด ๘ 
ศาล 

   
 

มาตรา ๑๖๙  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งจะตอง
ดําเนนิการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 



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 
 

 
มาตรา ๑๗๐  บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญตั ิ
 
มาตรา ๑๗๑  การตั้งศาลข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีท่ีมี

ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาท่ีมีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดี
นั้น จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๑๗๒  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปล่ียนแปลง หรือแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพ่ือใชแกคดใีดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะ
กระทํามิได 

 
มาตรา ๑๗๓  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๗๔  ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองมิได 
 
มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาในศาลยุตธิรรมพน

จากตาํแหนง 
กอนเขารับหนาท่ีคร้ังแรก ผูพิพากษาตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษตัริย

ดวยถอยคําท่ีคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกําหนด 
 
มาตรา ๑๗๖  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุตธิรรมพนจากตําแหนง 

จะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเล่ือนตาํแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุตธิรรม 
จะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ 
 

มาตรา ๑๗๗  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดตีามท่ีกฎหมายบัญญตั ิ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๑๗๘  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาหรือตลุาการในศาลอ่ืนนอกจาก

ศาลยุตธิรรมและศาลทหารพนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดแีละวิธีพิจารณาของศาล
ดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนัน้ 

 
มาตรา ๑๗๙  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยตุธิรรมกับ

ศาลอื่น หรือระหวางศาลอืน่ดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย 



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 
 

 
หมวด ๙ 

การปกครองสวนทองถ่ิน 
   

 
มาตรา ๑๘๐  การจัดการปกครองสวนทองถ่ินตองเปนไปตามหลักแหงการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๘๑  การปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหาร

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
อํานาจหนาท่ีของสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ให

เปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๘๒  สมาชิกสภาทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งเปนหลัก การแตงตั้ง

สมาชิกจะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีจําเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองมีจํานวนนอยกวา
สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินอยางนอยตองมีคุณสมบัตติามมาตรา 

๙๔ (๑) และ (๒) ดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๘๓  คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ใหมาจากการเลือกตั้ง

เปนหลัก การแตงตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีจําเปน
ตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๑๐ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๘๔  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานศาล
ฎีกาอธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอ่ืนอีกส่ีคน ซึ่งรัฐสภาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒ ิ

ประธานรัฐสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๘๕  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งจะเปนสมาชิกวุฒสิภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการซึ่งมีตาํแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน มิได 

 



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 ๑๘๖  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดรับเงินประจําตาํแหนง และประโยชน
ตอบแทนอยางอ่ืนตามบทบญัญัตแิหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๘๗  ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ

จากผูทรงคุณวุฒิใหมภายในสามสิบวันนบัแตวันเปดสมัยประชุมรัฐสภาคร้ังแรก 
กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง รัฐสภาจะแตงตั้งผูท่ีพนจาก

ตําแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกก็ได 
 
มาตรา ๑๘๘  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งพนจากตาํแหนง เม่ือ 
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังจากการเลือกตัง้ท่ัวไป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหาร

ทองถ่ิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน 

(๕) ตองคาํพิพากษาใหจาํคกุ 
 
มาตรา ๑๘๙  ถาตาํแหนงตลุาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งวางลงเพราะเหตุ

อ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๑๘๘ (๑) ใหรัฐสภาแตงตั้งตลุาการรัฐธรรมนูญเขามา
แทนภายในสามสิบวัน 

กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
 
มาตรา ๑๙๐  เม่ือรางพระราชบัญญตัิใดไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 

กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนาํรางพระราชบัญญัตินัน้ข้ึนทูนเกลาฯ ถวายเพ่ือพระมหากษตัริยทรงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๗๗ 

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกของแตละสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา 
เห็นวารางพระราชบัญญัตดิงักลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณีแลวใหประธานแหง
สภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญตัิดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย แลว
แจงใหประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรทราบ 



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 
 

ในระหวางท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนนิการเพือ่ประกาศใชรางพระราชบัญญัตติามวรรคหนึ่งจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญ ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตนิั้นมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัตินัน้คนืไปยังรัฐสภาตอไป 

 
มาตรา ๑๙๑  ในการทีศ่าลจะใชบทบญัญตัิแหงกฎหมายบังคับแกคดใีด ถาศาล

เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัตมิาตรา ๕  และยังไมมีคําวินจิฉัยของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญตัินัน้  ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดไีว
ช่ัวคราว แลวสงความเห็นเชนวานัน้ตามทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณา
วินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไม
กระทบกระเทือนคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว 

 
มาตรา ๑๙๒  คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาด และให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๙๓  วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการน้ัน 
 

หมวด ๑๑ 
การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๙๔  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี ้

(๑) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร ญตัติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเม่ือพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติ
ใหเสนอได 

(๒) ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม และให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ  

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึง่ข้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกช่ือ และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของท้ังสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ 



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 
 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลวใหรอไวสิบหาวัน เม่ือพนกําหนดนี้
แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดทาย ใหใชวิธีเรียกช่ือ และตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของท้ังสองสภา 

(๗) เม่ือการลงมติไดเปนไปตามท่ีกลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม
ข้ึนทูนเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๙๕  นับตั้งแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ ใหสภานติบิัญญตัิแหงชาตติามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ ทําหนาท่ีรัฐสภาตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้แตสมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แหงชาติจะเสนอรางพระราชบัญญตัิตามมาตรา ๑๒๕ ตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๓๖ หรือเขาช่ือ
เสนอญัตติขออภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๓๗ มิได และมิใหนําบทบญัญัติมาตรา ๘๖ และมาตรา 
๙๗ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๑๙๖  ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และ

มาตรา ๑๒๓ มาใชบังคบัแกสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติตามมาตรา ๑๙๕ ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๗  ใหคณะองคมนตรีท่ีดาํรงตําแหนงอยูกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี ้เปน

คณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๙๘  ใหคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผนดินอยูกอนวันใชรัฐธรรมนูญ

นี้หรือคณะรัฐมนตรีหากจะมีข้ึนกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ เปน
คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดนิตามรัฐธรรมนูญนี ้และมิใหนาํบทบัญญตัิมาตรา ๑๔๘ มาตรา 
๑๔๙ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีตามมาตรานี ้

เม่ือไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ แลว ให
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงแตตองอยูในตาํแหนงเพ่ือดําเนนิงานไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี 

มิใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๖๗ และ มาตรา ๑๗๔ มาใชบังคับแกขาราชการซึ่ง
ดํารงตาํแหนงขาราชการการเมืองอยูกอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๙๙  ใหสภานโยบายแหงชาติท่ีทําหนาท่ีอยูกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้ทํา

หนาท่ีใหความคิดเห็นแกคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดนิเปนไปตามแนวนโยบาย
แหงรัฐและหนาท่ีตามมาตรา ๒๐๐ ไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี 



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 ๒๐๐  นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขา

รับหนาท่ี ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนในการปองกัน ระงับหรือ
ปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบลัลังก เศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือราชการแผนดนิ หรือการกระทําอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือการกระทําอันเปนการทําลายทรัพยากรของ
ประเทศ หรือเปนการบัน่ทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน ท้ังนี้ ไมวาจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังวัน
ใชรัฐธรรมนูญนี้ และไมวาจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและสภานโยบายแหงชาติมีอํานาจส่ังการ หรือกระทําการใดๆ ได 
และใหถือวาคาํส่ังหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมท้ังการปฏิบัติตามคาํส่ังดังกลาวเปนคาํส่ัง
หรือการกระทํา หรือการปฏิบัติท่ีชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้  

เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส่ังการหรือกระทําการใดไปตามวรรคหนึ่งแลว ให
นายกรัฐมนตรีแจงใหรัฐสภาทราบ 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว บรรดาคําส่ังของนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรานี้ท่ียังมีผลใชบังคบัอยู ใหคงมีผลใชบังคับตอไป และการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ัง
ดังกลาว ใหตราเปนพระราชบัญญตั ิ

 
มาตรา ๒๐๑  ในวาระเร่ิมแรก พระมหากษตัริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญนีใ้นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ 
 
มาตรา ๒๐๒  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญตัิแหง

รัฐธรรมนูญนี้ใหเสร็จส้ินภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ แตในกรณีท่ีไมอาจดาํเนนิการเลือกตั้ง
ภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ไดก็ใหขยายกําหนดเวลาการดําเนินการเลือกตั้งออกไปได แตตองไม
เกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนบัแตวันส้ินปพุทธศกัราช ๒๕๒๑  

 
มาตรา ๒๐๓  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใชรัฐธรรมนูญนี้แลว นอกจากกรณีท่ีบัญญตัไิว

ในมาตรา ๑๔๓ การดําเนินการดังตอไปนี ้ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาดวย 
(๑) การพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง

พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและรางพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจาย  
(๒) การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๓๗ 
(๓) การพิจารณารางพระราชบัญญตัิท่ีคณะรัฐมนตรีแจงวา เปนราง

พระราชบัญญตัิสําคญัอันเก่ียวกับความมัน่คงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก หรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ และประธานรัฐสภาเห็นชอบดวย 

(๔) การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ 
ท้ังนี้  โดยใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตจะ

เขาช่ือหรือรวมเขาช่ือในการขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๓๗ ไมได และคําวาสภา



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 
 

ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาท่ีระบุไวในมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 
๑๕๗ และ มาตรา ๑๕๘ ใหหมายถึงรัฐสภา 

 
มาตรา ๒๐๔  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใชรัฐธรรมนูญนี้แลว 
(๑) มิใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ 

(๓) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๑๐๓ (๗) และ (๙) มาใชบงัคับแกการเลือกตั้ง การดาํรงตําแหนงและ
การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีไดรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี ้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะกระทําโดยวิธรีวมเขตหรือแบงเขตให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมีไดในเขต
เลือกตั้งนั้น 

(๒) มิใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๗๙ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๓๙ วรรคสาม มา
ใชบังคับแกการแตงตั้ง การดํารงตาํแหนงและการพนจากตําแหนงของผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร และการตั้งกรรมาธิการสามัญ 

(๓) มิใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ เฉพาะการหามท่ีบญัญัตไิวใน
มาตรา ๙๗ (๑) และ (๓) และมาตรา ๑๖๗ มาใชบังคบัแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีและ
ขาราชการการเมืองอ่ืน 

(๔) มิใหนาํบทบัญญตัิมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๙๔ (๑) เฉพาะท่ี
เก่ียวกับพรรคการเมืองมาใชบังคับในการเสนอรางพระราชบัญญัตแิละการเสนอญัตติขอแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

(๕) การเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหกระทําไดก็
ตอเม่ือมีคํารับรองของคณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญตัิซึ่งมีจาํนวนสิบเจด็คน 
โดยคณะรัฐมนตรีแตงตั้งสามคน วุฒิสภาแตงตั้งหกคน และสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งแปดคน 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัตไิวในมาตรา ๑๑๔ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ี ตาม 
(๕) ดวย 

 
มาตรา ๒๐๕  เม่ือครบกําหนดส่ีปนับแตวันแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 

๒๐๑ แลวใหบทบัญญตัิแหงมาตรา ๒๐๓  และมาตรา ๒๐๔ เปนอันยกเลิก เวนแตมาตรา ๒๐๔ 
(๓) ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมภายหลังจากนั้นจะเขารับหนาท่ี 

 
มาตรา ๒๐๖  บรรดาคําส่ังซึง่นายกรัฐมนตรีไดส่ังการโดยอาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๑๙ หรือตามความใน
มาตรา ๒๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ท่ียังใชบังคับอยูในวันใช
รัฐธรรมนูญนี้ใหคงมีผลใชบังคับตอไป การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังดังกลาว ใหตราเปน
พระราชบัญญตั ิ
 
 



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 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลอากาศเอก  หะริน  หงสกุล 
ประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ รก. เลม ๙๕ ตอนท่ี ๑๔๖ (ฉบับพิเศษ) 

 


