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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว ณ วันที ่๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
เปนปที่ ๓๑ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี

นฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา 

 
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดนําความกราบบังคมทูลวา โดยท่ีไดมี

บุคคลกลุมหนึ่งไดกระทําการอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก 
และเศรษฐกิจของประเทศ และในที่สุดไดเกิดการจลาจลวุนวายอยางรายแรงขึ้นในบานเมือง เม่ือ
วันที ่๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งจะนําภัยพิบัติและความพินาศมาสูชาติบานเมืองในที่สุดคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผนดิน จึงไดเขายึดอํานาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปน
ผลสําเร็จ เม่ือเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และโดยที่ประชาชนทั้งมวล
ไดแสดงอยางแจงประจักษและเชื่อมั่นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข เปนระบอบการปกครองที่ดีและเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ในอันท่ีจะยังใหเกิด
ความม่ันคงของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยท่ัวกัน แตเทาที่ผานมาสี่สิบปเศษ การ
ปกครองในระบอบนี้ก็ยังไมบรรลุผลตามเจตนารมณของประชาชน เพราะมิไดมีโครงสรางที่
จะตองพัฒนาเปนขั้นเปนตอนใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัพุทธศักราช ๒๕๑๗ มีอุปสรรคขัดของจนไมอาจจะปฏิบัติใหเปนไปโดยเรียบรอยได ท้ังตัว
บุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งเขามามีสวนมีเสียงในการปกครองประเทศก็มิไดเคารพตอเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญนั้นดวยประการตางๆ และเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม
ของชาติบานเมืองเปนเหตุใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองลมลุกคลุกคลานตลอดมา 
และมีทาทีวาชาติบานเมืองจะถึงซ่ึงความวิบัติ จึงเปนการจําเปนท่ีจะตองกอบกูการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยดวยการปฏิรูปการปกครองแผนดินใหเหมาะสม โดยจัดใหมีการพัฒนาเปน
ขั้นเปนตอนไปตามลําดับ 

 
ในระยะสี่ปแรกเปนระยะฟนฟูเสถียรภาพของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและ

การเมือง ในระยะนี้สมควรใหราษฎรมีสวนในการบริหารราชการแผนดินโดยทางสภาปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ซึ่งมีสมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ใน
ขณะเดียวกันก็จะเรงเราใหประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักในหนาท่ีของตน ในระยะสี่ปที่
สอง สมควรเปนระยะท่ีใหราษฎรมีสวนในการบริหารราชการแผนดินมากขึ้น โดยจัดใหมีรัฐสภา
อันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการ
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แตงต้ัง ท้ังสองสภานี้จะมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินเทาเทียมกัน ใน
ระยะส่ีปท่ีสาม สมควรขยายอํานาจของสภาผูแทนราษฎรใหมากขึ้น และลดอํานาจของวุฒิสภาลง
เทาท่ีจะทําได ตอจากนั้นไปถาราษฎรตระหนักในหนาท่ี และความรับผิดชอบของตนที่มีตอชาติ
บานเมืองในระบอบประชาธปิไตยดีแลว ก็อาจยกเลิกวุฒิสภาใหเหลือแตสภาผูแทนราษฎร 

 
อันการจะปฏิรูปโครงสรางของการปกครองในระบอบนี้ในทางใด ยอมแลวแต

สภาวการณของแตละระยะวามีเหตุผลสมควรอยางไร และจักตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญให
เหมาะสมกับสภาวการณในระยะนั้นๆ เปนสําคัญ เพื่อใหการปฏิรูปการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี ้นั่นคือความ
ม่ันคงของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยยึดม่ันในสถาบันหลักของบานเมืองอันไดแก ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 
เพื่อใหการเปนไปตามขั้นตอนและความมุงหมายของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผนดินดังกลาว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว และใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๔  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๕  องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทางใดๆ มิได 
 
มาตรา ๖  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคน ประกอบเปนคณะองคมนตร ี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา 
การเลือกตั้งและแตงตั้งองคมนตร ีและการใหองคมนตรีพนจากตําแหนงยอม

เปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแตงตั้งประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง และใหประธาน
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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 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่น
พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางสภาปฏิรูปการปกครอง

แผนดิน ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๘  บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๙  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนี้ และมีหนาที่ปองกันประเทศและปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 
มาตรา ๑๐  ใหมีสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินเพื่อทําหนาที่นิติบัญญัติ 

ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสามรอยคนแตไมเกินสี่รอยคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรง
แตงต้ัง และอยูในตําแหนงสี่ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะใหสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดินพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามที่ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินถวาย
คําแนะนําตามมติของสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

การแตงตั้งสมาชิกแทนในตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพิ่มใหสมาชิกซึ่งไดรับการ
แตงตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน

ตามมติของสภาเปนประธานสภาคนหนึ่ง และเปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
 
มาตรา ๑๒  สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินมีอํานาจตราขอบังคับการประชุมของ

สภาเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัต ิการเสนอญัตติ การประชุม การตั้งกระทู การปรึกษาและ
กิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินผูใดจะกลาวถอยคํา

ใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธ์ิ
โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ใหคุมครองถึงการประชุมของกรรมาธิการและผู
พิมพ และผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภาดวย 

 
มาตรา ๑๔  ในระหวางสมัยประชุมถาสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินผูใด

ถูกควบคุมหรือขัง หรือถูกฟองในคดีอาญา ใหสั่งปลอยหรืองดการไตสวนมูลฟองหรือการ
พิจารณาในเม่ือประธานสภารองขอ 

 



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 
 

มาตรา ๑๕  รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตร ีหรือสมาชิก
สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน แตสมาชิกจะเสนอรางพระราชบัญญัติไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ ซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดินหรือบุคคลอื่นจํานวนไมเกินสิบสองคน 

ใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินและคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
วินิจฉัยรางพระราชบัญญัติฝายละไมเกินหกคน 

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน จะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตร ีราง
พระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วินิจฉัยรางพระราชบัญญัติเปนผูวินิจฉัย 

 
มาตรา๑๖  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอีก

ไมเกินย่ีสิบคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะเปนสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินมิได

และจะเปนขาราชการประจําหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําหรือดํารงตําแหนงใดในกิจการที่ดําเนินธุรกิจเพื่อหากําไรมิได 

ใหประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการตั้งนายกรัฐมนตร ี

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความเห็นในที่
ประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะใหรัฐมนตรีพนจาก

ตําแหนง ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย

บุคคลในคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน มีหนาท่ีใหความเห็นในเร่ืองใดๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี
ปรึกษาและหนาที่อื่นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหคณะรัฐมนตรีและสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีรวมกันกําหนดแนวนโยบาย
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

ในการบริหารราชการแผนดนิเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติคณะรัฐมนตรีตอง
บริหารไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไวตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวางลงหรือมีกรณีที่จะ
แตงตั้งเพิ่มใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๑๙  เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ



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 
 

ภาษีอากรหรือเงินตรา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติ 

เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว  ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินโดยไมชักชา ถาสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินอนุมัติแลว ใหพระ
ราชกําหนดมีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินไมอนุมัติ ใหพระราช
กําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขัดตอกฎหมาย 
 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเปนการจําเปน เพื่อประโยชนในการ
ปองกัน ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราช
บัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือการกระทําอันเปนการกอกวนหรือ
คุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการกระทําอันเปนการทําลาย
ทรัพยากรของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ไมวาจะเกิดขึ้นกอน
หรือหลังวันใชรัฐธรรมนูญนี้ และไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตร ีมี
อํานาจส่ังการหรือกระทําการใดๆ ได และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมทั้ง
การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เปนคําสั่งหรือการกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการหรือกระทําการใดไปตามวรรคหนึ่งแลว ให
นายกรัฐมนตรีแจงใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินทราบ 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการใด

อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 

มาตรา ๒๓  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให
เปนไปตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๔  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี 
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และให

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินพิจารณาเปนสามวาระ 



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 
 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแลวใหรอไวหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลว 
ใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทายใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อจะไดทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศรัฐธรรมนูญนัน้ในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา๒๕  เมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย

กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของ

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดินวินิจฉัยใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๖  การแตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ใหกระทําใหแลว

เสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้
ในระหวางยังไมมีสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ใหสภาท่ีปรึกษาของ

นายกรัฐมนตรีทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ ให
นํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ใหนายกรัฐมนตรีซ่ึงทรงแตงต้ังและอยูในตําแหนงในวันใช

รัฐธรรมนูญนี้เปนนายกรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๒๘  ภายในกําหนดสี่ปนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้ใหแกไขรัฐธรรมนูญ

เพื่อใหมีรัฐสภาที่ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซ่ึง
สมาชิกมาจากการแตงตั้ง และเพื่อกําหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน และจัดใหมีการ
เลือกตั้งและการแตงตั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันครบกําหนดสี่ปที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๙  บรรดาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน หรือการกระทํา ประกาศ หรือคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ท่ีได
กระทํา ประกาศ หรือสั่งกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปการปกครอง



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 
 

แผนดิน ไมวาจะกระทําดวยประการใด หรือเปนในรูปใด และไมวาจะกระทํา ประกาศหรือส่ังใหมี
ผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรอืในทางตุลาการ ใหถือวาการกระทํา ประกาศหรือ
คําส่ัง ตลอดจนการกระทําของผูปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้น เปนการกระทํา ประกาศ หรอื
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือเอก สงัด ชลออยู 

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ รก. เลม ๙๓ ตอนที่ ๑๓๕ (ฉบับพิเศษ) 

 


