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ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

เปนปที่ ๓๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา 

 
โดยที่หัวหนาคณะปฏิวัตินําความกราบบังคมทูลพระกรุณาวา การที่คณะปฏิวัติได

กระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ และประกาศใหยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ นั้น เนื่องดวยมีความปรารถนาจะเรงฟนฟู
เศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคีของชนในชาติ ความเปนระเบียบเรียบรอย และความสงบสุขของ
ประชาชน ตลอดจนสรางเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศเพื่อใหเกิดความม่ันคงท้ังภายใน
ภายนอกราชอาณาจักรในการบริหารประเทศตอไป คณะปฏิวัติจะจัดใหมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมอบใหสภานิติบัญญัติแหงชาติจัดรางขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดไวใหมี
การเลือกตั้ง ภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ แตในระหวางดําเนินการดังกลาว ควรใหมีธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักรใชไปพลางกอนใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยูในขณะนี้ 

 
อาศัยเหตุดังที่หัวหนาคณะปฏิวัติกราบบังคมทูลขึ้นมา จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติซึ่งคณะปฏิวัติเสนอมาตอไปนี้เปนธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญซึ่งจะไดจัดรางขึ้นตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญ
การปกครองฉบับนี้ 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขและดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี ้
 
มาตรา ๓  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรีและทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๔  องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทางใดๆ มิได 
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มาตรา ๕  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคน ประกอบเปนคณะองคมนตร ี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา 
การเลือกและแตงตั้งองคมนตร ีและการใหองคมนตรีพนจากตําแหนงยอม

เปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๖  ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีหนาที่จัดทํารัฐธรรมนูญ และพิจารณา

รางพระราชบัญญัต ิ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติคํานึงถึงการเลือกตั้งทั่วไป ซ่ึง

จะมีขึ้นภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๗  สภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสาม

รอยคนแตไมเกินส่ีรอยคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ตามท่ี
ประธานสภานโยบายแหงชาตินําความกราบบังคมทูล 

ถาตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติวางลง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้ง
บุคคลผูมีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงเขาเปนสมาชิกแทนก็ได 

ประธานสภานโยบายแหงชาติเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พนจากตําแหนงตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติถวายคําแนะนําตามมติของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการใหสมาชิก
พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๘  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมติของ

สภาใหเปนประธานสภาคนหนึ่งเปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
 
มาตรา ๙  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งทํา

หนาที่รางรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญจะมีจํานวนเทาใด และจะประกอบดวยบุคคลซึ่ง

มิไดเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือไม ใหเปนไปตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
มาตรา ๑๐  เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก

คณะกรรมาธิการตามมาตรา ๙ แลว ใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นเปนสามวาระ การพิจารณาใน
วาระที่หนึ่งและวาระที่สอง ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ สําหรับ
วาระที่สามใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่สองไดลวงพนไปแลวสิบหาวัน 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ใหใชวิธีเรียกช่ือและตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบดวยในการที่จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด 

การประชุมในวาระท่ีสาม ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่สามแลว ให
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๑  ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระท่ีสามถาไมไดคะแนนเสียง

เห็นชอบตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี ้แตถาการจัดทํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจ
จัดใหมีการเลือกตั้งภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ใหขยายกําหนดเวลาการจัดใหมีการเลือกตั้ง
ออกไปหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปพุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๒  ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําขึ้นใหมตามมาตรา ๑๑ ถา

ไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบตามมาตรา ๑๐ ในวาระที่หนึ่งหรือวาระที่สาม ใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติทั้งหมดพนจากตําแหนงในวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และ
ใหคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการ
ตามมาตรา ๙ รางขึ้น หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลว
ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริย เพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ 

ในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีคํานึงถึงการเลือกตั้ง
ซ่ึงจะตองจัดใหมีข้ึนโดยเร็วเทาท่ีจะทําได 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญตามมาตรานี ้ใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตองมี

สมาชิกมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๔  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ 

ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ใหคุมครองถึงกรรมาธิการของสภาผูพิมพและ
ผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 

ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติถูกควบคุมหรือขังหรือถูกฟองใน
คดีอาญา ใหสั่งปลอยหรืองดการพิจารณาในเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ 

 
มาตรา ๑๕  สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและ

การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณา
รางพระราชบัญญัต ิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติที่ไมมีลักษณะเปนการขอให
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชี้แจงหรือแสดงความเห็นในเรื่องใดๆ การอภิปราย การลงมติ การ
รักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๖  พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๗  ใหมีสภานโยบายแหงชาติ ประกอบดวยบุคคลในคณะปฏิวัติตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ เปนสมาชิก 
ใหหัวหนาคณะปฏิวัติเปนประธานสภานโยบายแหงชาติ รองหัวหนาคณะปฏิวัติ

เปนรองประธานสภานโยบายแหงชาติและใหสภานโยบายแหงชาติแตงตั้งสมาชิกสภานโยบาย
แหงชาติเปนเลขาธิการสภานโยบายแหงชาติคนหนึ่ง และรองเลขาธิการสภานโยบายแหงชาติคน
หน่ึง 

ในกรณีที่ประธานสภานโยบายแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานสภานโยบายแหงชาติทําหนาท่ีประธานสภานโยบายแหงชาติ และในกรณีที่ประธานและ
รองประธานสภานโยบายแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสมาชิกสภานโยบายแหงชาติ
เลือกสมาชิกคนหนึ่งทําหนาที่ประธานสภานโยบายแหงชาติ 

 
มาตรา ๑๘  สภานโยบายแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ และ

ใหความคิดเห็นแกคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐ
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไวในธรรมนูญการปกครองนี ้

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับนโยบายสําคัญ หรือเมื่อนายกรัฐมนตรีขอให

พิจารณาปญหาใด ประธานสภานโยบายแหงชาติจะเสนอปญหานั้นใหที่ประชุมรวมระหวางสมาชิก
สภานโยบายแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินจิฉัยก็ได และเม่ือท่ีประชุมรวมมีมติเปน
ประการใดแลว ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

ในการประชุมรวมตามวรรคหนึ่ง ใหประธานสภานโยบายแหงชาติทําหนาท่ี
ประธาน และใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  กอนตั้งคณะรัฐมนตรี ประธานสภานโยบายแหงชาติปฏิบัติหนาท่ี
นายกรัฐมนตร ีและสภานโยบายแหงชาติปฏิบัติหนาที่คณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๒๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามคํากราบ

บังคมทูลของประธานสภานโยบายแหงชาติและรัฐมนตรีตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกราบบังคม
ทูลประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 

 
มาตรา ๒๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะใหนายกรัฐมนตรีพน

จากตําแหนงตามท่ีประธานสภานโยบายแหงชาติถวายคําแนะนํา และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

 
มาตรา ๒๓  ประธานสภานโยบายแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีหรือใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง 
นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรีหรือให

รัฐมนตรีพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๒๔  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

มิได และจะดํารงตําแหนงใดในกิจการเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไรมิได 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อแถลงนโยบายและชี้แจง

แสดงความเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มาตรา ๒๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๖  เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตรานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแหงชาติจะกราบบังคม
ทูลพระมหากษัตริยเพื่อทรงตราพระราชกาํหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผล
เปนพระราชบญัญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการ

ปองกัน ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือการกระทําอันเปนการกอกวนหรือ
คุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทําอันเปนการทําลาย
ทรัพยากรของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นกอน
หรือหลังวันใชธรรมนูญการปกครองนี้และไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภานโยบายแหงชาติ มีอํานาจส่ังการ
หรือกระทําการใดๆ ได และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งหรือการกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการหรือกระทําการใดไปตามวรรคหนึ่งแลว ให
นายกรัฐมนตรีแจงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด 

อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

 
มาตรา ๒๙  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให

เปนไปตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๐  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแกกรณีใด 

ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวง

งานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
วินิจฉัยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัตใิดขัดหรือแยงหรือไม

เปนไปตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี ้ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๒  บรรดาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติ หรอื

การกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิวัติท่ีไดกระทํา ประกาศหรือสั่งกอนวันใชธรรมนูญการ
ปกครองนี้ ท้ังน้ี ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิวัต ิไมวาจะกระทําดวยประการใด หรือเปนในรูปใด และไม
วาจะกระทํา ประกาศหรือสั่งใหมีผลใชบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ 
ใหถือวาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการกระทําของผูปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้น 
เปนการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือเอก สงัด ชลออยู 
หัวหนาคณะปฏิวัติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ รก. เลม ๙๔ ตอนที ่๑๑๑ 

 


