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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ตราไว ณ วันที ่๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
เปนปที่ ๒๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๑๗ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ

นิยม พยัคฆสมพัตสร อัสสยุชมาส กาฬปกษ ฉัฏฐมีดิถี สุริยคติกาล ตุลาคมมาศ สัตตมสุรทิน จัน
ทรวาร โดยกาลบริเฉท  

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี

นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ
วา สภานิติบัญญัติแหงชาติไดนําความกราบบังคมทูลวา ตามท่ีสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ณ วันที ่๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ นั้น เปนการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยเปนเบื้องตน 
ดวยพระราชประณิธานอันแนวแนในอันที่จะพระราชทานพระราชอํานาจในการปกครองแผนดิน
ใหแกประชาชนชาวไทยท้ังมวล มิใชแกบุคคลคณะใดหรือฝายใดโดยเฉพาะ ท้ังน้ี โดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแหงประเทศและทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยอันเปนของปวงชน
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

 
นับแตวาระนั้นมาเปนเวลาสี่สิบปเศษ เหตุการณบานเมืองไดผันแปรไปเปนเหตุ

ใหตองเปลี่ยนแปลงแกไขหรือประกาศใชรัฐธรรมนูญขึ้นใหมหลายครั้งหลายคราว และในบางครั้ง
ก็จําเปนตองใชธรรมนูญการปกครองประเทศเปนการชั่วคราวเพื่อรอเวลาที่จะรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรใหเสร็จ ทําใหการบริหารประเทศในขณะนั้นมิไดเปนไปตามครรลองแหงระบอบ
ประชาธิปไตยตามควร อยางไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาลวงมาประชาชนไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง
ย่ิงข้ึน มีความรูและความคิดอานทางการเมืองดีขึ้น จึงมีความต่ืนตัวและปรารถนาท่ีจะมีสวนมีเสียง
ในการปกครองประเทศดวยตนเองขึ้นเปนลําดับ ทั้งประชาชนก็มีความไมพึงพอใจในการบริหาร
ราชการแผนดินอยูดวย จึงในวันท่ี ๑๓ และ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ ไดมีการเรียกรองใหมี
รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุด นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน และหนังสือพิมพไดมีสวนสําคัญใน
การแสดงประชามติอันแรงกลาในเรื่องนี้ และในการแสดงประชามติครั้งนั้นไดมีผูคนเสียชีวิตและ
เลือดเนื้อไปเปนจํานวนมิใชนอย และนับวาเปนวิกฤตการณทางการเมืองครั้งสําคัญ อันเปนผลทํา
ใหคณะรัฐบาลในยุคนั้นจําตองกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง และมีการแตงตั้งคณะรัฐบาล
ใหมข้ึนแทน 
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เพื่ออนุวัติตามความปรารถนาของมหาชนในครั้งนั้น คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้ง
กรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อรางเสร็จ คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแลวก็ไดนํารางรัฐธรรมนูญนั้นเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขึ้นจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญเมื่อคณะกรรมาธิการคณะนี้
พิจารณาแลว ก็ไดเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง  

 
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนญูฉบับนี ้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งก็ด ีคณะรัฐมนตรีเองก็ดี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรฐัธรรมนูญ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ดี สภานิติบัญญัติแหงชาติเองก็ดี ไดสดับตรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตลอดมา เพื่อที่จะใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณสมดั่งความปรารถนาของ
ประชาชน 

 
เจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แสดงออกใหปรากฏซึ่งประณิธาน

รวมกันของปวงชนชาวไทยวา จักรักษาไวซึ่งเอกราชแหงชาติไทยในทุกทาง จักคุมครองศาสนาทุก
ศาสนาใหสถาพร จักเทอดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและมิ่งขวัญของประเทศชาต ิจักยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จักตรากฎหมายขึ้นใชเพื่อความเปนธรรมในสังคม จักใช
มาตรการทั้งปวงในอันที่จะขจัดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมให
ลดนอยลงเปนลําดับ จักรวมกันบําบัดทุกขบํารุงสุขและจักพิทักษสิทธิเสรีภาพของราษฎรโดยทั่ว
หนาและอยางเสมอภาค และจักธํารงไวซึ่งหลักนิติธรรม เพื่อใหราษฎรไดรับความยุติธรรมอยาง
ท่ัวถึง  

 
อนึ่ง สภานิติบัญญัติแหงชาติมีความเห็นวา การที่จะปกครองประเทศใหเปนไป

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้ไดอยางแทจริงก็ตอเมื่อประชาชนทั้งมวลมีความเชื่อมั่นวา การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้เปนระบอบการปกครองที่ดีและเหมาะสมสําหรับประเทศเราใน
อันท่ีจะยังใหเกิดความผาสุกแกปวงชนโดยท่ัวกัน เพราะเหตุนี้ปวงชนจึงตองรวมกันมีสวนมีเสียง
ในการปกครองประเทศ โดยเคารพตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้อยางเครงครัด และตอง
พรอมที่จะเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อประโยชนสุขอันรวมกัน ทั้งเม่ือถึงวาระจําเปน จักตอง
พรอมที่จะอุทิศแมชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยนี้ 

 
เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาปรับปรุงแกไขรางรัฐธรรมนูญอยาง

รอบคอบแลว ไดมีมติเห็นชอบและไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
เมื่อไดทรงมีพระราชวิจารณรางรัฐธรรมนูญโดยถี่ถวนทั่วกระบวนความแลว ทรง

มีพระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว ใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
ซ่ึงไดตราไว ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ นั้น ตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป 

 
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันทในอันที่จะพิทักษ

รักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อดํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจ
อธิปไตยของปวงชนชาวไทยในรัฐสีมาอาณาจักร และนํามาซ่ึงความผาสุกสิริสวัสด์ิพิพฒันชัยมงคล
อเนกศุภผลเกียรติยศสถาพร แกอาณาประชาราษฎรของพระองค สมดั่งพระบรมราชประสงคจง
ทุกประการ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๔  การนริโทษกรรมแกผูกระทําการลมลางสถาบันพระมหากษัตริยหรือ

รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความ

คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
 
มาตรา ๖  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๗  องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได 
 



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 ๘  ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได 
 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๑๓  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๑๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๕  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอื่นอีกไมเกินกวาสิบสี่คน ประกอบเปนคณะองคมนตร ี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๖  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ดี การใหองคมนตรีพนจากตําแหนง

ก็ดี ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรี หรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่น หรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๑๗  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวสิาหกิจ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ 

 
มาตรา ๑๘  กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวาขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 



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 ๑๙  องคมนตรีพนจากตําแหนงเม่ือตาย ลาออกหรือมีพระบรมราช
โองการใหพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๒๐  การแตงตั้ง และการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ

พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๒๑  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองคตามมาตรา ๒๑ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ใหคณะองคมนตรีเสนอช่ือผูใดผู
หนึ่งที่สมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

 
มาตรา ๒๓  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๒๑ หรอื

มาตรา ๒๒ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ชั่วคราว 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็
ดี ในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี ้ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว 

 
มาตรา ๒๔  กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา ดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๕  การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ

สืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา หากไมมี
พระราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการใหพระราชธิดาสืบราชสันตติวงศก็ได 



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 
 

การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ ใหกระทําไดโดยวิธีการอยางเดียวกันกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีราชบัลลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผู

สืบราชสันตติวงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตอ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบ
ราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศเพื่อให
ประชาชนทราบ 

ในระหวางที่ยังไมมีประกาศองคผูสืบราชสันตติวงศตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวาง
ที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ หรือระหวางเวลาที่
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ก็ใหผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคนั้นๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ท้ังนี้จนกวาจะได
ประกาศองคผูสืบราชสันตติวงศ 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไว และเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคสองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราว 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง หรอื
ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราวตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓ วรรค
สาม มาใชบังคับ 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๗  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน 
 
มาตรา ๒๘  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันเปนการฝาฝนเจตนารมณตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๒๙  บุคคลยอมมีสิทธิทางการเมือง 
การใชสิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และสิทธิออกเสียงแสดงประชามติ ให

เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 



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 
 

 
มาตรา ๓๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อ
ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา 
นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๓๑  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่ง

ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายซ่ึงใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

 
มาตรา ๓๒  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี

ความผิด 
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะตองไดรับการพิจารณา และจะ

เรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และจะตองแจงเหตุที่ไมใหประกันใหผูตองหาหรือจําเลยทราบ 

สิทธิท่ีจะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรับความคุมครองตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยี่ยมตามสมควร 
 
มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย 
การจับกุมคุมขังหรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาในกรณีใดๆ จะกระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตผูถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจง
ขอหาหรือเหตุและรายละเอียดตามสมควรในการที่ถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนโดยไมชักชา และผู
ถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวได 

การแจงขอหาแกบุคคลใดๆ จะตองมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทํา
ความผิดตามขอหาน้ัน 

ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผูถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยการก็ดี บุคคลอ่ืนใด
เพื่อประโยชนของผูถูกคุมขังก็ดี มีสิทธิรองตอศาลทองท่ีซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขัง
เปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถา
เห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจส่ังผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ก็ใหศาลส่ังปลอยตัวผู
ถูกคุมขังไปทันที 

 
มาตรา ๓๔  ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิที่จะไดรับการสอบสวนหรือ

การพิจารณาคดีดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 
ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูยากไรไมมีทุนทรัพยพอที่จะจัดหาทนายความ

สําหรับตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๓๕  บุคคลมีสิทธิท่ีจะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง อันอาจทําให

ตนถูกฟองคดีอาญา 
ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการถูกทรมาน ขูเข็ญ หรือใชกําลังบังคับหรือเกิดจาก

การกระทําใดๆ ท่ีทําใหถอยคําน้ันเปนไปโดยไมสมัครใจ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได 
 
มาตรา ๓๖  บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หากปรากฏตาม

คําพิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมในภายหลังวา บุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดยอมมีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทน และไดรับบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษา
นั้นคืน ทั้งนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๓๗  การเกณฑแรงงาน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งบัญญัติใหกระทําไดในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคน
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๙  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง

สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี ้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม

เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณปูโภค หรือการอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร
หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชดใชคาทําขวัญภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายใน
การเวนคืนนั้น ทั้งนี้ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทําขวัญตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมาสภาพและที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
สังคม 

 
มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียนการพิมพและการโฆษณา 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศหรือ
ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน 

การปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพเพื่อบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํา
มิได เวนแตมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปดโรงพิมพ หรอืหามทําการพิมพ 

การใหเสนอเรื่องหรือขอความในหนังสือพิมพไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนโฆษณา 
จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรอื
ในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก แตทั้งนี้จะตองกระทํา
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพตองเปนบุคคลสัญชาติไทยทั้งนี้ตามเงื่อนไขท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพของเอกชน รัฐหรือหนวย
ราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๔๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นมูลฐาน ตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เมื่อไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

 
มาตรา ๔๒  เสรีภาพในวิชาการยอมไดรับความคุมครองทั้งนี้ตองไมขัดตอหนาที่

ของพลเมือง 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะ
ใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๔๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ หรือหมูคณะอ่ืน 

การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพื่อดําเนิน

กิจการในทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองยอมเปนไปตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองตองแสดงที่มาของรายไดและการใชจายโดยเปดเผย 
 
มาตรา ๔๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณียหรือทาง

อ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกักหรือการเปดเผยจดหมาย โทรเลข โทรศพัท หรือสิ่งสื่อสารอื่น

ใดท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสาร
ทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อรักษา
ความม่ันคงของรัฐ 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการใชการสื่อสารที่จัดไวเปนบริการสาธารณะ 
 
มาตรา ๔๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู

ภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๔๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี ้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจแหงชาติ หรือเพื่อความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง 

 
มาตรา ๔๙  สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕๐  บุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกันยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง
ทุกข ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๑  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิดเพื่อ

การกระทําของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง 
 
มาตรา ๕๒  บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ และพนักงานสวนทองถิ่น 

ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย
หรือกฎหรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพหรือวินัย 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฎิปกษตอชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญมิได 
 

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๕๔  บุคคลที่มีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๕๕  บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ 
 
มาตรา ๕๖  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๗  บุคคลมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๘  ในการใชสิทธิเลือกต้ังและสิทธิออกเสียงประชามติ บุคคลมีหนาท่ี

ตองกระทําโดยสุจริต 
 
มาตรา ๕๙  บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๐  บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๑  บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรม ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแหงรัฐ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๒  บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย

และการกําหนดนโยบาย และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ 
 
มาตรา ๖๓  รัฐจะตองรักษาไวซึ่งเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต 
 
มาตรา ๖๔  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและถือหลักเสมอภาค

ในการปฏิบัติตอกัน 
 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงรวมมือกับนานาประเทศในการรักษาความยุติธรรมระหวาง

ประเทศ และผดุงสันติสุขของโลก 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ 

และพึงดําเนินการทุกทางเพื่อปองกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ 
 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความยุติธรรม

แกประชาชน และมีหลักประกันความเปนอิสระของศาล 
 
มาตรา ๖๘  กําลังทหารพึงมีโดยเหมาะสมแกความจําเปนสําหรับรักษาเอกราช 

ความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ 
 
มาตรา ๖๙  กําลังทหารเปนของชาต ิไมขึ้นตอเอกชนหรือคณะบุคคลใดๆ 
 
มาตรา ๗๐  กําลังทหารพึงใชเพื่อการรบหรือการสงครามเพื่อปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย เพื่อการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ
และเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ 

การใชกําลังทหารเพื่อการอื่น ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๗๑  รัฐจะตองรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรพัยสิน และในการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข 
 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงสงเสริมและบาํรุงการศึกษาอบรม 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาท้ังปวงยอม

อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ 
การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการใหสถานศึกษาดําเนินกิจการของ

ตนเองไดภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ 
สถานศึกษาของรัฐและของทองถิ่นพึงใหความเสมอภาคแกบุคคลในการเขารับ

การศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๓  การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ และของทองถิ่น 
จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน 

รัฐพึงชวยเหลือผูยากไรใหไดรบัทุนและปจจัยตางๆ ในการศึกษาอบรมทุกระดับ
ตามสมควร 

 
มาตรา ๗๔  รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆ พึงสงเสริมการ

สถิติ และพึงใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 
 
มาตรา ๗๕  รัฐพึงสงเสริมและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ แตตองไมกระทํา

โดยวิธีการอันเปนการบังคับฝนใจบุคคล 
 
มาตรา ๗๖  รัฐพึงบํารุงรักษาสถานที่และวัตถุอันมีคาในทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและศิลปกรรม 
 
มาตรา ๗๗  รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมและความงามทาง

ธรรมชาต ิรวมท้ังปาไมตนน้ําลําธารและนานน้ํา 
 
มาตรา ๗๘  รัฐพึงสงเสริมการคนหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาใชใหเกิด

ประโยชนในทางเศรษฐกิจแกประชาชนชาวไทย โดยไมขัดกับหลักการอนุรักษกรรม 
 
มาตรา ๗๙  รัฐพึงดําเนินการใหความเหล่ือมลํ้าในฐานะของบุคคลในทาง

เศรษฐกิจและสังคมลดนอยลง 
 
มาตรา ๘๐  รัฐพึงจัดระบบการถือกรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดินเพื่อ

ประโยชนแหงการสงเสริมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม และพึงกําหนดพันธะใหเจาของที่ดินใช
ที่ดินใหเปนประโยชนตามความเหมาะสมแกสภาพของที่ดิน 

 
มาตรา ๘๑  รัฐพึงสงเสริมใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ และสิทธิในท่ีดิน เพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดินและวิธีการอื่น 
 
มาตรา ๘๒  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงเกษตรกรรม 
รัฐพึงคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิตและการ

จําหนายผลผลิต 
 
มาตรา ๘๓  รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการสหกรณ 
 
มาตรา ๘๔  รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๘๕  รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนไดมีการริเริ่มในทางเศรษฐกิจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคในทางที่จะใหเปนประโยชน
แกประชาชนเปนสวนรวม การประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคโดยเอกชน จะ
กระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

รัฐพึงวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนท่ีมิได
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งนี้ไมวาการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม 

 
มาตรา ๘๖  รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจรญิในทางวิทยาการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๘๗  รัฐพึงสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ

ประเทศชาติหรือในการชวยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม หรือเนื่องจากภัย
ธรรมชาต ิ

 
มาตรา ๘๘  รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชน 

เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน 
 
มาตรา ๘๙  รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําและไดรับคาแรงตอบ

แทนตามควรแกอัตภาพ และคุมครองแรงงานใหเปนไปโดยเปนธรรม และพึงจัดใหผูทํางาน
รับจางมีความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน และมีหลักประกันเมื่อเจ็บปวยและชราภาพ 

 
มาตรา ๙๐  รัฐพึงจัดใหบุคคลทุพพลภาพมีงานทําตามความสามารถและความ

เหมาะสม 
 
มาตรา ๙๑  รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยโดยถูกสุขลักษณะ และพึง

สงเสริมกิจการเคหะสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย 
 
มาตรา ๙๒  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข ตลอดถึงการอนามัยครอบครัว และ

พึงคุมครองสุขภาพของบุคคล และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมดวย 
รัฐพึงใหการรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา 
การปองกันและปราบปรามโรคติดตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชน

โดยไมคิดมูลคา 
 
มาตรา ๙๓  รัฐพึงบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหสะอาด และพงึขจัดส่ิงเปนพิษซ่ึง

ทําลายสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 
มาตรา ๙๔  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการกีฬา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๙๕  รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

นี ้
 

มาตรา ๙๖  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปน
รองประธานรัฐสภา 

ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันให
เปนไปตามระเบียบ และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี ้

ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
รัฐสภาทําหนาท่ีแทน 

 
มาตรา ๙๗  รางพระราชบญัญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๙๘  รางพระราชบัญญัติซึ่งไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให

นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๙๙  รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินัน้ใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้น
ข้ึนทูลเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา
ภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินัน้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 
มาตรา ๑๐๐  ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภา

ผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๐๑  บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

ขณะเดียวกันมิได 
 
มาตรา ๑๐๒  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเปนขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา นอกจากขาราชการการเมืองมิได 
 
มาตรา ๑๐๓  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ท้ังน้ี
นอกจากตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น 

(๒) ตองไมรับสัมปทานจากรัฐ หรือหนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานนั้นหรือเปนคูสัญญากับรัฐ หรือหนวยราชการ หรอืหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังน้ีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกต ิ

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันและมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารง
ตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา หรือวุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง
ในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๐๔  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองแสดงสินทรัพย 

และหนี้สินของตนตอประธานรัฐสภาตามรายการ วิธีการและกําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๐๕  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา

หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปน
สมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๙ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) หรอื (๘) หรือมาตรา ๑๒๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) แลวแตกรณี และ
ใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารอง สงคํารองนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา
สมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 

เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนญูมีคําวินิจฉัยแลว ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจงคํา
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๐๖  การออกจากตาํแหนงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพส้ินสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา สมาชิก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงส้ินสุดลงก็ดี ยอมไมกระทบกระทั่งกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไป
ในหนาที่สมาชิกรวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนที่สมาชิก
ผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลวแตกรณ ี

 
สวนท่ี ๒ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๑๐๗  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งรอยคน ซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือ
กิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดิน มีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๑๗ (๑) 
และมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบรูณ ท้ังไมเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๖ 
และมาตรา ๑๑๘ 

ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิก
วุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๐๘  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกป นับแต

วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งเฉพาะในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกําหนดสามป ใหสมาชิกออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 

 
มาตรา ๑๐๙  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๐๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๗ (๑) 
(๖) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรอื (๖) 
(๗) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดย

ไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึง

คราวออกตามวาระพระมหากษัตริยจะไดทรงเลือกและแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตองตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๐๗ เขามาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนท่ี ๓ 

สภาผูแทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๑๑๑  สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน

ไมนอยกวาสองรอยส่ีสิบคน แตไมเกินสามรอยคน ท้ังน้ี ตามเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๒ 
 
มาตรา ๑๑๒  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละจังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณ

ตามเกณฑจํานวนราษฎรที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดหน่ึง อยางนอยใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคน 
จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน ใหถือเขต

จังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินกวาสามคน 
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขตละสามคน 

ในกรณีที่จะแบงเขตเลือกต้ังในจังหวัดหนึ่ง ใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกต้ังออกเปนเขตเลือกต้ังท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต
ละสามคนเสียกอนแตเขตท่ีเหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสี่คน ใหแบงเขต
เลือกต้ังออกเปนสองเขต เขตหน่ึงใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 

 
มาตรา ๑๑๓  จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งเกินกวาหนึ่งเขต ตองแบงพ้ืนท่ี

ของเขตเลือกต้ังแตละเขตใหติดตอกัน และตองจัดอัตราสวนของจํานวนราษฎรกับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีไดในแตละเขตใหใกลเคียงกัน 

 
มาตรา ๑๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับ 
ในเขตเลือกต้ังแตละเขต ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

ผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น 
 
มาตรา ๑๑๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 

ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑๖  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกต้ัง คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) หูหนวกและเปนใบ ซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา 
 
มาตรา ๑๑๗  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๑) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยและมีสัญชาติอ่ืนดวยใน

ขณะเดียวกันก็ดี บุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติก็ดี ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวยเวนแตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดย
การเกิด แตเกิดในตางประเทศไมตองมีคุณสมบัติดังกลาว 

(๒) อายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตพรรคเดียว 
 
มาตรา ๑๑๘  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง คือ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๑๖ (๑) (๒) 

(๓) หรอื (๕) 
(๔) ตองคําพิพากษาของศาลใดศาลหนึ่งใหจําคุก และตองคุมขังอยูโดยหมาย

ของศาลในคดีนั้น 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา

ปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

นอกจากขาราชการการเมือง 
(๗) เปนพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการ

เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 
มาตรา ๑๒๐  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๒๑  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงพระมหากษัตริยจะไดทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซ่ึงตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง และวันเลือกตั้ง
นั้นตองกําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร 

เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 
การยุบสภาผูแทนราษฎร ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
 
มาตรา ๑๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๐๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๗ (๑) หรอื (๒) 
(๖) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรอื (๖) 
(๗) ลาออกจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิกยุบเลิก 
(๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังยุบเลิกพรรค

การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองมีมติใหพนจากการเปน
สมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ัง 
หรอืพรรคการเมืองมีมติแลวแตกรณี ในกรณีเชนนี ้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันถัดจาก
วันท่ีครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๙) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยไมได
รับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใด 

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภา
ผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นเริ่มแตวันเลือกตั้ง และ
อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒๖  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีไดรับความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร 
ตามมาตรา ๑๘๔ แลว พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนา
พรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตร ีและมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภา เปนผูนําฝาย
คานในสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการ
แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ยอมพนจากตําแหนงเม่ือขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี ้
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง 

 
สวนท่ี ๔ 

บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 
   

 
มาตรา ๑๒๗  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมเปนผูแทนปวง

ชนชาวไทย 
 
มาตรา ๑๒๘  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง

ปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ตามความเห็น

ของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๒๙  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง

และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติของ
สภา 

 
มาตรา ๑๓๐  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวัน

เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหมซึ่งจะตองกระทําเมื่อถึงคราวที่สมาชิกออกจากตําแหนง
ก่ึงหน่ึง 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนส้ินอายุของสภา หรอื
มีการยุบสภา 

ประธานและรองประธานวุฒสิภา และประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
ยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เม่ือ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออกจากตําแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๓๑  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ รองประธานมีอํานาจหนาท่ีทํากิจการแทน
ประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 
มาตรา ๑๓๒  เมื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูในที่ประชุมใหสมาชิกแหงสภานั้นๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปน
ประธานในคราวประชุมนั้น 

 
มาตรา ๑๓๓  การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ด ีตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแตละสภา จึงจะเปนองค
ประชุม 

 
มาตรา ๑๓๔  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓๕  ในที่ประชุมวุฒิสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ด ีที่ประชุม

รวมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวา
กลาวสมาชิกผูน้ันในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์นี้ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่ง
ของสภา และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมดวย 

 
มาตรา ๑๓๖  ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี

การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
ในปหนึ่งจะใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือสองสมัย แลวแตสภา

ผูแทนราษฎรจะกําหนด 
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป 

สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของรัฐสภาสมัยตอๆ ไป ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๓๗  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึงๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบ
วัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลา ฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาเกาสิบวันจะกระทําไดแตโดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๓๘  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปสมัยแรกดวยพระองคเองหรือจะโปรดเกลา ฯ ใหรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว 
หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได 

 
มาตรา ๑๓๙  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐพระมหากษัตริยจะทรง

เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 
 
มาตรา ๑๔๐  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังสองสภารวมกัน 

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ัง
สองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชมุสมัยวิสามัญได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเปนของสมาชิกทั้งสองสภาใหย่ืนตอประธาน
รัฐสภา ถาเปนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหยื่นตอประธานสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานสภาผูไดรับคํารองขอนําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๐ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๔๒  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคุมขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกหรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผูนั้น
เปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

 
มาตรา ๑๔๓  ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

คดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุม
มิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวาง
ตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิจารณาที่ศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่งยอมเปนอันใชได 

 
มาตรา ๑๔๔  ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังในระหวาง

สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแต
กรณี ตองส่ังปลอยทันที ถาหากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามวรรคหน่ึง ใหมีผลบังคับต้ังแตวันส่ังปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม 

 
มาตรา ๑๔๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๓ วรรคส่ี และมาตรา ๑๙๔ วรรคสาม ใน

ระหวางที่สภาผูแทนราษฎรส้ินอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได 
 
มาตรา ๑๔๖  รางพระราชบญัญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตร ีหรอื

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ
เสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง 

(๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอนหรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดิน 

(๓) การกูเงิน หรือการค้ําประกันหรือการใชเงินกู 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย

การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๔๗  รางพระราชบญัญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
 
มาตรา ๑๔๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๔ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๗ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตอง
พิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ท้ังน้ี เวนแตสภาผูแทนราษฎรจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไป
เปนพิเศษ กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่ราง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๑ 

ถาวุฒิสภาไมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวใน
วรรคหนึ่ง ก็ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 

ในการที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบญัญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นมิใชรางพระราชบัญญตัิเกี่ยวดวย
การเงิน 

 
มาตรา ๑๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๔ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติเสร็จแลว 
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๘ 
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไว

กอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา

ผูแทนราษฎร ในกรณีเชนวานี ้ใหสภาทั้งสองตางตั้งบุคคลที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ 
มีจํานวนเทากนัตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกาํหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกนัเพื่อ
พิจารณารางพระราชบัญญัตนิั้นแลวใหคณะกรรมาธิการรวมกันนั้น รายงานและเสนอราง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตาง
เห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวนั้น ก็ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๘ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

คณะกรรมาธิการรวมกัน ยอมมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียก
บุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบญัญัติได และ
เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๕ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําขอบังคับการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎรในสวนที่เกี่ยวกับกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๐  รางพระราชบญัญัติที่ตองยับยั้งไวตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๙ นั้น 

สภาผูแทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไป นับแต
วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรในกรณีเชนวานี ้ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตนิั้นเปนอัน
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๘  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถารางพระราชบญัญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี ้ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตนิั้นเปนอัน
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๘ 

 
มาตรา ๑๕๑  ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติ 

มาตรา ๑๔๙ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได 

ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอนั้น เปนราง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตอง
ยับย้ังไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกัน
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป 

 
มาตรา ๑๕๒  ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

บรรดารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๕๓  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัต ิถา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

 
มาตรา ๑๕๔  รางพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภา
ผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดงักลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรไมไดพิจารณารางพระราชบัญญัตนิัน้ใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาท่ีกลาว ในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอรางพระราชบญัญัตินั้นตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณารางพระราชบญัญัตินั้น วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินัน้มาถึงวุฒิสภา ถาพนกําหนดนั้นใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบญัญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความ
เห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๘ 

ถารางพระราชบญัญัติดังกลาวนั้น วุฒิสภาไมเห็นชอบดวยใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๕๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๕๕  การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวย
การโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็
ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณ
รายจายชดใชไวในพระราชบญัญัติโอนงบประมาณรายจาย หรือพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๑๕๖  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผนดิน โดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๕๗  ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรสมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้ง

กระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาท่ีได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบ เม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๕๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือให
คณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดิน 

ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาผูแทนราษฎร และให
ประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไป 
ซึ่งตองไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะ
ขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้นเสียได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมควรเปดเผย เพราะ
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

ในการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี ้สภาจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 
 
มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม
ไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัวหรือทั้งคณะ 

เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี ้มิให
กระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายนั้นเปนอันหมดสิทธิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัวหรือทั้งคณะ
อีกตลอดสมัยประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๐  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎร และการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชมุของแตละ
สภาแตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน 
แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๖๑  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา

ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูใน
อํานาจหนาท่ีของสภาแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการท่ีกลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๕ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย 

กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดตองมีจํานวนตาม
หรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง หรอื
กลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๖๔ 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๖๒  การประชุมคณะกรรมาธิการ ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๖๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๒๕ ถามีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ

รัฐสภาที่จะตองตีความรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะตีความและใหถือวาการตีความ
ของรัฐสภาเปนเด็ดขาด 

ในการตีความรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา จึงจะเปนองคประชุม 

 
มาตรา ๑๖๔  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของสมาชิก และขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานสภารองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ การเสนอญตัติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อภิปรายทั่วไป การยืนยันขอความไววางใจ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอื่น
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 
สวนท่ี ๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๖๕  ในกรณีตอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๑ 

และมาตรา ๒๒ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๔ 
(๓) การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ

พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๕ 
(๔) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๖ 
(๕) การปรึกษารางพระราชบญัญัติใหมตามมาตรา ๙๙ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๓๗ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๘ 
(๘) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓ 
(๙) การแตงตั้งและการใหผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาพนจากตําแหนงตาม

มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๗๓ 
(๑๐) การตั้งคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๗๒ 
(๑๑) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๘๕ 
(๑๒) การใหความเห็นชอบในการประกาศใชกฎอัยการศึกตามมาตรา ๑๙๓ 
(๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๙๔ 
(๑๔) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาและสนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๕ 
(๑๕) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๘ 
(๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๒๘ 
 
มาตรา ๑๖๖  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบงัคับการประชุมของสภา

ผูแทนราษฎรโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖๗  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง 

มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง มาตรา ๑๙๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๘ ในการประชุมรวมกันของ
รัฐสภาใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม แตเฉพาะการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
และวิสามัญ กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียง
กับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๖ 
ผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภา 

   
 

มาตรา ๑๖๘  พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูตรวจเงินแผนดินของรฐัสภาตามมติ
ของรัฐสภา และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๖๙  ผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิในทางการ

บัญชีหรือการคลัง และจะตองไมเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือผูมีตําแหนงหรือหนาที่ในหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานทองถิ่น หรือผูจัดการ กรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจางของ
บุคคล หางหุนสวน บริษัท หรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไร ท้ังจะตองไมเปนผูมี
ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบัญญัติดวย 

 
มาตรา ๑๗๐  ใหผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ

การรับจายเงินของแผนดิน และการรับจายเงินและทรัพยสินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งของทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๑๗๑  ใหผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภามีหนวยราชการภายใตบังคับ

บัญชาเพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ขาราชการสังกัดหนวยราชการตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการฝายรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๗๒  ผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาจะตองเสนอรายงานการตรวจสอบ

การรับจายเงินและทรัพยสินตามอํานาจหนาท่ีพรอมท้ังขอสังเกตตอรัฐสภาตามวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

ใหรัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาสอบสวนรายงานของ
ผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้ประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนประธาน และมีจํานวนมากกวาสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัด ดํารงตําแหนงรัฐมนตรหีน่ึงคน และ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๓  ผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ดํารงตําแหนงมาครบหกป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) รัฐสภามีมติใหออก 
 

สวนท่ี ๗ 
ขาราชการฝายรัฐสภา 

   
 

มาตรา ๑๗๔  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ขาราชการสังกัดหนวย
ราชการใดจะเปนขาราชการฝายรัฐสภา ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗๕  การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจ ุการแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง 

การเล่ือนเงินเดือน การลงโทษและการออกจากราชการของขาราชการฝายรัฐสภา ใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗๖  การแตงตั้งและการใหขาราชการฝายรัฐสภาตําแหนงเทียบเทา

ปลัดกระทรวงและอธิบดีพนจากตําแหนง ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

 
หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริยทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม
เกินสามสิบคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 

นายกรัฐมนตรีจะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีอีกไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนรัฐมนตรีท้ังหมด จะตองเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๗๘  กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวาขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๗๙  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา

นอกจากขาราชการการเมืองมิได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๘๐  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือกระทําการใดๆ ท่ีหามไวมิใหสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๓ มิได เวนแต
ตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะเปนผูจัดการ กรรมการท่ีปรกึษา ตัวแทน
หรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไรก็มิไดดวย 

 
มาตรา ๑๘๑  รัฐมนตรีตองแสดงสินทรัพยและหนี้สินของตนตอประธานรัฐสภา

ตามรายการ วิธีการและกําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๘๒  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุม และแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมซึ่งตนมิไดเปนสมาชิก แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๕ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘๓  ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรีตอง

ไดรับความไววางใจของสภาผูแทนราษฎร 
รัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน และตอง

รับผิดชอบรวมกันตอสภาผูแทนราษฎรในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๘๔  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดนิตองแถลงนโยบายตอ

สภาผูแทนราษฎร เพื่อขอความไววางใจมติใหความไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

 
มาตรา ๑๘๕  ถามีปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานรัฐสภา ขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้
รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

 
มาตรา ๑๘๖  ในระหวางการบริหารราชการแผนดินภายหลังที่ไดรับความ

ไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรแลว ถามีพฤติการณที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร คณะรัฐมนตรีจะ
ขอใหสภาผูแทนราษฎรยืนยันความไววางใจอีกก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๑๘๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจ ตามมาตรา ๑๕๙ 
(๒) ไมไดรับความไววางใจตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๖ 
(๓) สภาผูแทนราษฎรส้ินอายุ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๔) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๕) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะ
ต้ังคณะรัฐมนตรีใหม 

 
มาตรา ๑๘๘  ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

มาตรา ๑๑๗ (๑) หรอื (๒) ในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรอื (๑) (๒) 
หรอื (๓) ในกรณีที่รัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรอื (๖) 

(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
(๕) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๙ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘๐ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๘๙ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของ

ความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรอื (๖) 
 
มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก

ความเปนรัฐมนตร ีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๑๙๐  ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน ในอันจะรักษาความ

ปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรอืความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัต ิหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัต ิและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปใน
ระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

ถาสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎร ในกรณี
ยืนยันการอนุมัติพระราชกําหนด จะตองทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๙๑  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย

การภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญตัิก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสองวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกา ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๑๙๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิก

ใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 

เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
กฎอัยการศึกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะมีผลใชบังคับเกินสามสิบวันไดอีก

เปนระยะเวลาเทาใด ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา

หนาท่ีรัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคสาม 
 
มาตรา ๑๙๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม

เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓ วรรคส่ี มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพสงบศึกและทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแหงชาติ หรอื

จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา หรือสนธิสัญญาพันธมิตรทางทหารตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๙๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๙๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักดิ์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๙๘  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหขาราชการฝายทหาร และฝาย

พลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทาพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๙๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๕ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การ

แตงต้ัง การเลื่อนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน การลงโทษ และการออกจากราชการของขาราชการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๐๐  ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา นอกจากขาราชการ

การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองมิได 
 
มาตรา ๒๐๑  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน

เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 

 
หมวด ๘ 
ศาล 

   
 

มาตรา ๒๐๒  การพิจารณาพพิากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

 
มาตรา ๒๐๓  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัต ิ
 
มาตรา ๒๐๔  การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือท่ีมี

ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ แทนศาลธรรมดาท่ีมีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษา
คดีนั้นจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๒๐๕  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง หรือแกไข

เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพ่ือใชแกคดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะ จะ
กระทํามิได 

 
มาตรา ๒๐๖  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคด ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๐๗  ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองมิได 
 
มาตรา ๒๐๘  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาพนจากตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ผูพิพากษาตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย 
ดวยถอยคําที่คณะกรรมการตุลาการเปนผูกําหนด 

 
มาตรา ๒๐๙  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง 

จะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม 
จะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ 

 
มาตรา ๒๑๐  คณะกรรมการตุลาการประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน

กรรมการ ขาราชการฝายตุลาการเปนกรรมการโดยตําแหนงสามคนตามที่กําหนดในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกแปดคน ซึ่งขาราชการตุลาการ
เปนผูเลือกจากขาราชการตุลาการสี่คน กับจากผูรับบําเหน็จหรือบํานาญที่เคยรับราชการเปนผู
พิพากษามาแลว และตองไมดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองไมเปนสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือทนายความอีกส่ีคน 

ตําแหนงของขาราชการตุลาการผูมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการตุลาการ
ผูทรงคุณวุฒิและการเลือกตั้งกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 

 
มาตรา ๒๑๑  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๑๒  ศาลปกครองและศาลในสาขาแรงงาน สาขาภาษี หรอืสาขาสังคม 

จะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 
การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาพนจากตําแหนง อํานาจหนาท่ีของศาลตลอดจน

วิธีพิจารณาของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น 
 
มาตรา ๒๑๓  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรมกับ

ศาลอื่น หรือระหวางศาลอื่นดวยกันใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย 
 

หมวด ๙ 
การปกครองทองถิ่น 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๑๔  การจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นรวมท้ังนครหลวง ตอง
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี ้ตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ทองถิ่นตามวรรคหนึ่งมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองทองถิ่นของตน 
และมีอิสระในทางการภาษีอากรและการเงินแหงทองถิ่น ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๑๕  ทองถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

ไว ยอมมีสิทธิปกครองตนเอง 
 
มาตรา ๒๑๖  การปกครองทองถิ่นทุกระดับในทุกจังหวัดรวมทั้งนครหลวง ใหมี

สภาทองถิ่นและหัวหนาฝายบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในทองถิ่นและตองมีการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๑๗  การเลือกตั้งสมาชิกของสภาทองถิ่น ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับ 
การเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น จะใชวิธีออก

เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หรือจะใหสภาทองถิ่นเลือกตั้งจากสมาชิกของสภาทองถิ่นก็ได 
ท้ังน้ี ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๑๐ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๒๑๘  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการรัฐธรรมนูญมี
จํานวนเกาคนโดยรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและคณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๒๑๐ เปนผูเลือก
จากผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนฝายละสามคน 

ใหคณะกรรมการตุลาการเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญเปนลําดับแรก และแจงผล
การเลือกตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อรัฐสภาไดเลือกแลวใหแจงผลการเลือกตอคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดเลือกแลวใหนายกรัฐมนตรีนํารายชื่อผูไดรับเลือกทั้งหมดกราบบังคมทูล เพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ีใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเปนประธาน 
ในกรณีที่ประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหตุลาการรัฐธรรมนูญ

เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๑๙  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวน
ทองถ่ินมิได 

 
มาตรา ๒๒๐  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดรับเงินประจําตําแหนง และประโยชน

ตอบแทนอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๒๑  บุคคลจะดํารงตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญติดตอกันสองครั้งมิได 

 
มาตรา ๒๒๒  ตุลาการรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
 
มาตรา ๒๒๓  เมื่อตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญวางลงใหรัฐสภา คณะรัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการตุลาการที่ไดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญผูพนจากตําแหนง แลวแตกรณี เลือก
ตุลาการรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วางนั้น 

 
มาตรา ๒๒๔  เมื่อรางพระราชบัญญัติใดไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 

กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๘  

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งสองสภารวมกัน หรอื
สมาชิกของแตละสภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภาเห็น
วารางพระราชบญัญัติตามวรรคหนึ่งมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเสนอความเห็นตอ
ประธานรัฐสภา  

ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี แลวใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบญัญัติตามวรรคหนึ่งมีขอความขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยแลวแจงใหประธานรฐัสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผูแทนราษฎรทราบ 

ในระหวางที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรัฐธรรมนูญ ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัตินั้น มีขอความขัดหรอื
แยงตอรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังรัฐสภาตอไป 

 
มาตรา ๒๒๕  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล

เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวนิิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ ใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไม
กระทบกระทั่งคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

 
มาตรา ๒๒๖  คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาด และให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๒๗  วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
 

หมวด ๑๑ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๒๒๘  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อ และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของท้ังสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทายใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๙  ถาพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวารางรัฐธรรมนูญที่นําขึ้น

ทูลเกลา ฯ ถวายตามมาตรา ๒๒๘ กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน 
และทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย พระมหากษัตริยยอมทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจที่จะใหประชาชนทั่วประเทศออกเสียงเปนประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยราง
รัฐธรรมนูญนั้น 

ในการใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย และใหประธานรัฐสภาเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

เม่ือมีประกาศพระบรมราชโองการตามวรรคสอง ใหตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดวันใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศพระบรมราช
โองการ และวันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ในเมื่อพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจตามมาตรานี้มิใหนําบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๒๘ (๗) มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๓๐  บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออก

เสียงประชามติ 
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๒๓๑  ในการใหประชาชนออกเสียงตามมาตรา ๒๒๙ ใหถือเอาเสียงขาง

มากเปนประมาณ ถามีประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยจะไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลประชามติและเมื่อไดประกาศรัฐธรรมนูญนั้นใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได ถามีประชามติไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญใหราง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๓๒  ในวาระเริ่มแรก พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๓๓ 
 
มาตรา ๒๓๓  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี ้ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้
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มาตรา ๒๓๔  นับตั้งแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ตามมาตรา ๒๓๓ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทําหนาท่ีรัฐสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้และมิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๒๓๕  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันใชรัฐธรรมนูญนี ้

หรือคณะรัฐมนตรีหากจะมีขึ้นกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๓๓ เปน
คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญนี ้และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๙ และ
มาตรา ๑๘๐ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีตามมาตรานี ้

เมื่อไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ใหคณะรัฐมนตรีตามวรรค
หนึ่งพนจากตําแหนง แตตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม 

 
มาตรา ๒๓๖  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย

หรือบัญญัติกฎหมายข้ึนใหม เพ่ือใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวัน
ใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสองมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๓๗  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย

หรือบัญญัติกฎหมายข้ึนใหม เพื่อใหการปกครองทองถิ่นเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๔ 
มาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗ ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติ
สามมาตราดังกลาวมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๓๘  บรรดาคําส่ังซึ่งนายกรัฐมนตรีไดส่ังการโดยอาศัยอํานาจตาม

มาตรา ๑๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ที่ยังใชบังคับอยูในวันใช
รัฐธรรมนูญนี ้ใหคงมีผลใชบังคับตอไป การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําสั่งดังกลาวใหตราเปน
พระราชบัญญัติ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ เลม ๙๑ ตอนที่ ๑๖๙  
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