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ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เปนปที่ ๒๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี

นฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา 

 
โดยที่คณะปฏิวัติ ซ่ึงมี จอมพล ถนอม  กิตติขจร เปนหัวหนา ไดกระทําการยึด

อํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ และหัวหนาคณะ
ปฏิวัติไดนําความกราบบังคมทูลวา การที่คณะปฏิวัติไดประกาศใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๑๑ เสียน้ัน ก็โดยปรารถนาจะแกไขสถานการณซึ่งเปน
ภยันตรายตอประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย และประชาชน ใหสงบเรียบรอยเปนปกติสุข
โดยรวดเร็ว  และกําหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมแกสภาพของประเทศ พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ และจิตใจของประชาชน แตการแกไขสถานการณใหสงบเรียบรอยเปนปกติสุข รวมท้ัง
การกําหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมจะตองใชเวลาตามความจําเปนแกเหตุการณและใน
ระหวางดําเนินการดังกลาว สมควรใหมีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรที่เหมาะสมกับ
สถานการณและการปองกันประเทศใชไปพลางกอน เพื่อใหการเปนไปตามที่หัวหนาคณะปฏิวัตินํา
ความกราบบังคมทูล  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติตอไปนี้
เปนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญซึ่งสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดลงมติใหนําข้ึนทูนเกลาทูนกระหมอมถวาย 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขและดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี ้
 
มาตรา ๓  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๔  พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทางใดๆ มิได 
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มาตรา ๕  ใหมีคณะองคมนตรีคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินเกาคน การแตงตั้งและ
การพนจากตําแหนงองคมนตรีใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

 
มาตรา ๖  ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนสองรอยเกา

สิบเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมตํ่ากวา
สามสิบหาปบริบูรณ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีวาระคราวละสามปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะแตงตั้งผูซึ่งออกตามวาระเปน
สมาชิกอีกได 

ถาตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังบุคคลผูมีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงเขามาเปน
สมาชิกแทนก็ได ในกรณีที่ไดทรงแตงตั้ง สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงครบ
ตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมติ

ของสภาใหเปนประธานสภาคนหนึ่ง เปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
 
มาตรา ๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตองมี

สมาชิกมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตรา

ขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและ
กรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัต ิการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษาระเบยีบและความ
เรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือ

คณะรัฐมนตร ี แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งหมายความถึงรางพระราชบัญญัติวา
ดวยขอความตอไปน้ีท้ังหมดหรือแตอยางใดอยางหน่ึง กลาวคือ การต้ังข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากรการจัดสรรหรือ
รับหรือรักษาหรือจายหรือกอภาระผูกพันเงินแผนดิน หรือการลดรายไดแผนดิน หรือการกูเงิน 
หรือการค้ําประกัน หรือการใชเงินกู หรือรางพระราชบัญญัติวาดวยเงินตรา จะเสนอไดก็แตโดย
คณะรัฐมนตร ี
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผู
เสนอจะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภาท่ีจะ
วินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๐  คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญตองกระทําเปนสามวาระ สําหรับการพิจารณาใน

วาระที่หนึ่งและวาระที่สอง ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ สําหรับ
วาระที่สาม ใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่สองไดลวงพนไปแลวสิบหาวัน 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ใหใชวิธีเรียกช่ือและตองมีเสียงเห็นชอบ
ดวยในการที่จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

การประชุมตามความในวรรคสาม ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม 

เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่สามแลว ให
ประธานสภานํารางรัฐธรรมนญูขึ้นทูนเกลาทูนกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งหรือวาระที่สาม ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบ 

ใหนําความในมาตรา ๑๐  มาใชบังคับแกการพิจารณาและการประกาศใชราง
รัฐธรรมนูญซ่ึงคณะรัฐมนตรีเสนอตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒  ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู

ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบเม่ือเห็นวา
เร่ืองน้ันยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรอื
เมื่อเห็นวาเปนกระทูที่ตองหามตามขอบังคับ ในการตั้งกระทูถามในสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกจะอภิปรายประกอบกระทูถามและซักถามเพิ่มเติมมิได 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ 

ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิโดย
เด็ดขาด จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ใหคุมครองถึงกรรมาธิการของสภา ผูพิมพและ
ผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภาดวย 

ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติถูกควบคุมหรือขังหรือถูกฟองใน
คดีอาญา ใหสั่งปลอยหรืองดการพิจารณาในเมื่อประธานสภารองขอ 

 



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 ๑๔  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนําและมีจํานวนตามสมควรประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ี
บริหารราชการแผนดิน 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามท่ี
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนําได 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติใน
ขณะเดียวกันมิได 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการและควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
รัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
การสิ้นสุดซึ่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๖ ไม

กระทบกระทั่งการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และการดํารงตําแหนงของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักร หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตราพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติ 

เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผล
เปนพระราชบญัญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๗  ในระหวางที่ใชธรรมนูญการปกครองนี ้ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี

เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการปองกัน ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลาย
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดนิ หรือการ
กระทําอันเปนการกอกวนหรอืคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรอื
การกระทําอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  ท้ังน้ี ไมวาการกระทําจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันประกาศธรรมนูญการปกครองนี ้ และ



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 
 

ไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจส่ังการหรือกระทําการใดๆ ได และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําเชนวานัน้รวมถึงการปฏิบัติ
ตามคําส่ังดังกลาว  เปนคําสั่งหรือการกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการหรือกระทําการใดไปตามความในวรรคหนึ่งแลว ให
นายกรัฐมนตรีแจงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ 

 
มาตรา ๑๘  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ 

อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

การแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

 
มาตรา ๑๙  ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
 
มาตรา ๒๐  กอนตั้งคณะรัฐมนตรี หัวหนาคณะปฏิวัติปฏิบัติหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๒๑  บรรดาประกาศของคณะปฏิวัติหรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิวัติที่ได

ประกาศหรือสั่งในระหวางการปฏิวัต ิวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ จนถึงวันประกาศ
ธรรมนูญการปกครองนี ้ไมวาจะเปนในรูปใดและไมวาจะประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับในทางนิติ
บัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหถือวาประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือคําสั่งนั้น เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๒  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแกกรณีใด 

ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวง

งานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
วินิจฉัย ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัตใิดขัดหรือแยง หรือไม

เปนไปตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี ้ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 
หัวหนาคณะปฏิวัติ 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ รก. เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๒ 

 


