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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
__________ 

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว ณ วันที ่๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

เปนปที ่๒๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

ศุภมัสด ุพระพุทธศาสนกาลเปนอดตีภาค ๒๕๑๑ พรรษา ปจจุบนัสมัย จันทรคติ
นิยม กปสมพัตสร เชฏฐมาส กาฬปกษ ทสมีดิถี สุริยคตกิาล มิถุนายนมาส วีสติมสุรทิน พฤหัสบดี
วาร โดยกาลบริเฉท  

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธบิด ีจัก

รีนฤบดนิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทามกลาง
อุดมสันนบิาต พระบรมวงศานุวงศ ทูตานทุูตผูแทนนานาประเทศ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและ
เสนามาตยราชบริพาร เฝาเบื้องบาทบงกชพรั่งพรอมกันโดยอนุกรม 

 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา ตามที่สมเดจ็พระบรม

ปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาประชาธปิก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น เปนการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธปิไตยขึ้นในประเทศไทย 
โดยมีพระมหากษตัริยเปนประมุข ทรงใชอํานาจอธิปไตยซึ่งมาจากปวงชนชาวไทยตามบทบญัญตัิ
แหงรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ทรงใชอํานาจนติิบญัญตัิทางรฐัสภา ทรงใชอํานาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตร ีและทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 

 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยดังกลาว ไดวิวฒันาการมาโดยลําดบั ภาวการณ

บานเมืองผนัแปรไป เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญหลายครั้งหลายคราว เพ่ือให
เหมาะสมแกกาลสมัย 

 
ตามวิวัฒนาการ ปรากฏวา ระบอบการปกครองที่มีพระมหากษตัริยเปนประมุข

นั้น เปนที่เล่ือมใสศรัทธาของปวงชนชาวไทย เปนการถาวรมั่นคงตลอดมา ขอที่จําตอง
เปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญ ไดแกสัมพันธภาพระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรแีละรูปของ
รัฐสภาเปนสําคัญ ถาอํานาจนิตบิัญญตัิและอํานาจบริหารอยูในฐานะทีค่านกนัและสมดุลกันตาม
ควรแลวบานเมืองก็จะอยูในเสถียรภาพตามที ่

 
วิธีที่จะใหมีการคานกันและสมดุลกันดังกลาว เคยใชวิธใีหมีสมาชิกสองประเภท

อยูในสภาเดียวกัน คือ สมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง และสมาชิกที่พระมหากษตัริยทรงแตงตั้ง แลวใช
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วิธีใหมีสองสภา คือ สภาท่ีราษฎรเลือกตั้ง และสภาที่เลือกตั้งอยางอ่ืน หรือสภาที่พระมหากษตัริย
ทรงแตงตั้ง แลวกลับไปใชวิธีเดิม แตก็รักษาเสถียรภาพไวไมได 

 
คณะปฏิวัติสังเกตเห็นวา มีความอลเวงไมสงบเรียบรอย บานเมืองอาจประสบ

อันตรายไดอยางมาก ถาจะใหการปกครองประเทศเปนไปโดยเรียบรอย และจะใหการปกครอง
ระบอบรัฐธรรมนูญเปนการมั่นคงถาวรโดยแทแลว จะตองสรางรากฐานของระบอบนั้น โดยพัฒนา
การศึกษาและการเศรษฐกิจของชาติตามแผนและโครงการที่แนนอน กับทั้งจัดใหมีรัฐธรรมนูญที่
เหมาะสม จึ่งไดทําการปฏิวัติเมื่อวันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ และคณะปฏิวัติไดประกาศใหยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

 
การที่จะใหมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมนั้น หัวหนาคณะปฏิวัติไดนําความกราบ

บังคมทูลวา สมควรจัดใหมสีภารางรัฐธรรมนูญและมธีรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรเพื่อใช
ไปพลางกอน ทรงพระราชดําริเห็นชอบดวย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ จึ่งไดมพีระบรมราช
โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จนกวาจะได
ประกาศใชรัฐธรรมนูญซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญจะไดจัดรางข้ึน 

 
สภารางรัฐธรรมนูญไดดําเนนิการรางรัฐธรรมนูญโดยละเอียดถี่ถวน กลาวคือ ได

ตั้งคณะกรรมาธิการฟงความคิดเห็นประชาชนมีหนาทีร่วบรวมพิจารณาความคิดเห็นของ
ประชาชน คณะกรรมาธิการระเบียบวาระ มีหนาที่คนควาและรวบรวมหลักสารสําคญัอันควร
พิจารณา และคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ มีหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญ และในการนี ้เฉพาะ
หลักสารสําคญัใหถือตามมติของสภา 

 
ในการรางรัฐธรรมนูญนี ้ทั้งสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการที่เก่ียวของ 

ไดพิจารณาดบูทรัฐธรรมนูญที่มีมาแลวในประเทศไทย กับทั้งบทรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ
ประกอบดวย แตความมุงหมายโดยเฉพาะ ก็คือ จะบัญญัตบิทรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับความ
ตองการของประเทศชาต ิเพ่ือใหตั้งอยูในเสถียรภาพและความเจริญกาวหนาสืบไป 

 
สภารางรัฐธรรมนูญลงมติกําหนดหลักสารสําคัญเปนการทั่วไปวา ประเทศไทยมี

การปกครองระบอบประชาธปิไตย มีพระมหากษตัริยเปนประมุข และไดกําหนดหลกัสารสําคัญใน
เร่ืองอ่ืนๆ อาทิ เร่ืองรูปรัฐสภา และเร่ืองสัมพันธภาพระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี กลาวคือ ให
รัฐสภามีสองสภา สภาหนึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง อีกสภาหนึ่งประกอบดวยสมาชกิ
ที่พระมหากษตัริยทรงแตงตัง้ รัฐสภามีอํานาจในทางนิตบิัญญตัิและควบคุมการบรหิารราชการ
แผนดินไดดวยวิธีการตั้งกระทูถามรัฐบาล เปดอภปิรายทั่วไปโดยไมลงมต ิหรือเปดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือลงมติไมไววางใจ 

 
เมื่อรัฐสภามีอํานาจในทางนติิบญัญตั ิและควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

ดังกลาวแลว สภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นวา เพ่ือดุลแหงอํานาจอนัจะยังระบอบรัฐธรรมนูญ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหตั้งอยูในเสถียรภาพ สมควรที่อํานาจนิตบิัญญตัิและอํานาจบริหารจะแยกจากกันใหมากยิ่งข้ึน 
จึ่งไดลงมตใินหลักสารสําคญัวา นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอ่ืนซึ่งเปนฝายบริหารจะเปนสมาชกิ
แหงรัฐสภาในขณะเดียวกันไมได 

 
คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ไดยกรางรัฐธรรมนูญตามหลักสารสําคัญซึ่ง

สภารางรัฐธรรมนูญไดลงมตไิว และไดเสนอเพื่อใหสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณา 
 
สภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาเปนสามวาระ ในวาระที ่๑ ไดรับรางรัฐธรรมนูญ

ไวพิจารณา ในวาระที ่๒ ไดตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญนั้นกับคาํแปรญตัต ิภายใตบังคับแหงหลักสารสําคัญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดลงมตไิว 
และสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว เร่ิมตน
ดวยชื่อรัฐธรรมนูญ คําปรารภ แลวเรียงตามลําดบัมาตรา ในวาระที ่๓ ไดลงมติใหเสนอราง
รัฐธรรมนูญนั้นตอสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา 

 
สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๐ 

แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรแลว ลงมติใหนาํรางรัฐธรรมนูญนัน้ขึ้นทูนเกลา
ทูนกระหมอมถวาย เพ่ือพระมหากษตัริยทรงลงพระปรมาภไิธยใหประกาศใชตอไป 

 
ครั้นเมื่อไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูนเกลาทูลกระหมอมถวายแลว ไดทรงพระราช

วิจารณโดยตลอด และทรงพระราชดําริเห็นพองตองตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภาแลว 

 
จึ่งมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไว ใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ 
๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ นั้น ตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป 

 
ขอใหปวงชนชาวไทยรวมแรงรวมใจกันสนบัสนุน สงเสริมและรักษาปฏิบัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยนี ้ใหเปนหลักสถิตสถาพร ขอใหราษฎรใชสิทธิของตนใหเปน
ผลตามระบอบประชาธปิไตย ขอใหรัฐสภากับรัฐบาลปฏิบัติหนาที่ตามบทแหงรัฐธรรมนูญนี ้โดย
เจตจํานงตรงกันในอนัที่จะจรรโลงประเทศชาตใิหมั่นคงเจริญกาวหนา จรรโลงประชาชนใหเกษม
สุขสวัสด ีจรรโลงวิถีรัฐธรรมนูญใหสมบูรณดวยเสถียรภาพ ตราบเทานิรันดรกาล สมดังพระบรม
ราชปณิธานทกุประการ เทอญ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดยีวจะแบงแยกมิได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตย มีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๔  องคพระมหากษตัริยดํารงอยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได 
 
มาตรา ๕  ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษตัริยในทางใดๆ มิได 

 
มาตรา ๖  พระมหากษตัริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๗  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจนิตบิัญญตัิทางรัฐสภา 
 
มาตรา ๘  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๙  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตรยิทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาฐานันดรศักดิ ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตรยิทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอ่ืนอีกไมมากกวาแปดคน ประกอบเปนคณะองคมนตร ี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริย ในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัตใินรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๓  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ด ีการใหองคมนตรีพนจาก

ตําแหนงก็ด ีใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตร ีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตาํแหนง และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรบั
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอ่ืน หรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตาํแหนง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  องคมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา รัฐมนตรีหรือขาราชการ
การเมืองอ่ืน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง และ
ตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ 
 

มาตรา ๑๕  กอนเขารับหนาที ่องคมนตรตีองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริย ดวยถอยคาํดังตอไปนี ้

“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๖  องคมนตรีพนจากตาํแหนงเมือ่ตาย ลาออก หรือมีพระบรมราช

โองการใหพนจากตาํแหนง 
 

มาตรา ๑๗  การแตงตั้ง และถอดถอนขาราชการในพระองคและสมุหราชองค
รักษใหเปนไปตามพระราชอธัยาศัย 
 

มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษตัริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดกต็าม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษตัริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามมาตรา ๑๘ ก็ด ีในกรณีที่พระมหากษัตรยิไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดกด็ ีใหคณะองคมนตรเีสนอชื่อผูใดผู
หนึ่งที่สมควรดํารงตาํแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพือ่ขอความเห็นชอบ เมื่อ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรฐัสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

 
มาตรา ๒๐  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามทีบ่ัญญัตไิวใน

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ตามมาตรา ๑๘ หรือ

มาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ดใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ช่ัวคราว 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็
ด ีในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ด ีประธาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี ้ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนทําหนาทีป่ระธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 
มาตรา ๒๑  กอนเขารับหนาที ่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา ดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรกัภักดตีอพระมหากษัตริย 

(พระปรมาภไิธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึง่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๒  การสืบราชสมบตัิใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ

สืบราชสันตตวิงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา  
การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเตมิกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ

พุทธศักราช ๒๔๖๗ ใหกระทําไดโดยวิธีการอยางเดียวกนักับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบลัลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผู

สืบราชสันตตวิงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตอ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวใหประธานรัฐสภาอญัเชิญองคสืบ
ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศเพื่อให
ประชาชนทราบ 

ในระหวางที่ยังไมมีประกาศองคผูสืบราชสนัตติวงศตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวาง
ที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ก็ใหผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคนั้นๆ แลวแตกรณ ีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป  ทั้งนี ้จนกวาจะ
ไดประกาศองคผูสืบราชสันตติวงศ 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ไว และเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคสองไมสามารถปฏบิัติหนาทีไ่ด ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราว 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง หรือ
ทําหนาทีผู่สําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราวตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๒๐ วรรค
สาม มาใชบังคับ 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  บุคคลไมวาเหลากําเนดิหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญเสมอกัน 
 

มาตรา ๒๕  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศกัดิ ์โดยกําเนดิก็ด ีโดย
แตงตั้งก็ด ีโดยประการอื่นใดก็ด ีไมกระทาํใหเกิดเอกสทิธิอยางใดเลย 

 
มาตรา ๒๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ

ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏบิตัิพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม
เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน  

ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา 
นิกายของศาสนาหรือลัทธินยิมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอืน่ 

 
มาตรา ๒๗  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่ง

ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบญัญัติเปนความผิดและกาํหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผดิมิได 

 
มาตรา ๒๘  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนที่จะมีคาํพิพากษาอันถงึที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผดิ จะปฏิบตัิ

ตอบคุคลนัน้เสมือนเปนผูกระทําความผดิมิได 
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะตองไดรับการพิจารณา และจะ

เรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกนัตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และจะตองแจงเหตุที่ไมใหประกันใหผูตองหาหรือจําเลยทราบ 

บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมตามสมควร 
 
มาตรา ๒๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในรางกาย 
การจับกุมคุมขังหรือตรวจคนตัวบคุคลไมวาในกรณใีดๆ จะกระทําได ก็แตโดย

อาศัยอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย แตผูถูกจบักุมหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหตุ
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรในการที่ถูกจับหรือถูกตรวจคนโดยไมชักชา และผูถูกคุมขังยอม
มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวได 

ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผูถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยการกด็ ีบุคคลอืน่ใด
เพ่ือประโยชนของผูถูกคุมขังก็ดี มีสิทธิรองตอศาลทองที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขัง
เปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี ้ใหศาลดําเนนิการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถา
เห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคมุขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคมุขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ก็ใหศาลส่ังปลอยตัวผู
ถูกคุมขังไปทนัท ี

 
มาตรา ๓๐  การเกณฑแรงงาน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบตัิสาธารณะอนัมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งบัญญตัิใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยู
ในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาทีม่ีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก 
 

มาตรา ๓๑  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถาน

โดยปรกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ด ีการตรวจคน
เคหสถานกด็ ีจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๒  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตและ

การจํากัดสิทธเิชนวานี ้ยอมเปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม

เปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัิแหง

กฎหมาย เฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง 
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนแกการผังเมืองหรือประโยชนของรัฐอยาง
อ่ืน และตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิตามที่ระบไุวในกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนัน้ดวย 

 
มาตรา ๓๓  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการพดู การเขียน การพมิพและการ

โฆษณา 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี ้จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ

เพ่ือคุมครองเสรีภาพของบคุคลอื่น หรือเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะคับขัน หรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือเพ่ือปองกันความเสื่อมทรามทางจิตใจของยุวชน  

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพของเอกชน รัฐจะกระทํา
มิได 

 
มาตรา๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการศึกษาอบรม เมื่อการศึกษาอบรม

นั้นไมเปนปฏปิกษตอหนาทีข่องพลเมืองตามกฎหมายวาดวยการศึกษาอบรม และไมขัดตอ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรสถานศึกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ 

การจํากัดเสรภีาพเชนวานี ้จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
ในกรณีการชมุนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือ
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการรวมกันเปนสมาคม เมื่อมี

วัตถุประสงคไมเปนการฝาฝนกฎหมาย 
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสมาคมยอมเปนไปตามบทบญัญตัิแหง

กฎหมาย 
 

มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการรวมกนัเปนพรรคการเมือง เพ่ือ
ดําเนนิกิจการในทางการเมืองโดยวิถีทางประชาธิปไตย และไมขัดตอระบอบการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 

การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองยอมเปนไปตามบทบัญญตัิ
แหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสือ่สารถึงกันโดยทางไปรษณยีหรือทาง

อ่ืนที่ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยจดหมาย โทรเลข โทรศัพท หรือส่ิงส่ือสารอื่น

ใดทีบุ่คคลมตีดิตอถึงกัน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการใชการสือ่สารที่จัดไวเปนบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๓๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการเลือกถ่ินที่อยูภายใน

ราชอาณาจักรและในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี ้จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ

เพ่ือความปลอดภัยของประเทศ เศรษฐกิจแหงชาต ิหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือรักษา
ความสัมพันธในครอบครัว 

การเนรเทศบคุคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรจะกระทํามิได 
 

มาตรา ๔๐  บคุคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกันยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง
ทุกข ภายในเงือ่นไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 

มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิตบิุคคล ใหรับผิดเพื่อ
การกระทําของเจาพนักงานในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจาง ยอมไดรับความคุมครอง 
 

มาตรา ๔๓  บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการประจาํอ่ืน และขาราชการสวน
ทองถ่ิน ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตที่จํากัดใน
กฎหมาย หรือกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง 
สมรรถภาพหรือวินัย 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลจะใชสิทธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ใหเปนปฏปิกษตอ

ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิและรัฐธรรมนูญมิได 
 

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๔๕  บุคคลมีหนาทีป่องกันประเทศ 
 
มาตรา ๔๖  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๔๗  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนญูนี ้
 
มาตรา ๔๘  บคุคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๔๙  ในการใชสิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามต ิบุคคลมีหนาที่

ตองกระทําโดยสุจริต และมุงถึงประโยชนสวนรวม 
 
มาตรา ๕๐  บคุคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๕๑  บคุคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๒  บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษา ภายในเงื่อนไข

และวิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแหงรัฐ 

   
 
มาตรา ๕๓  บทบัญญตัิในหมวดนี้มีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย

และการบริหารราชการตามนโยบายดังกําหนดไวและไมกอใหเกิดสิทธใินการฟองรองรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๔  รัฐจะตองรักษาไวซึ่งเอกราช 
 
มาตรา ๕๕  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศและถือหลักถอยทีถอย

ปฏิบัตติอกัน 
 

มาตรา ๕๖  รัฐพึงรวมมือกับนานาประเทศในการรักษาความยุตธิรรมระหวาง
ประเทศ และผดุงสันติสุขของโลก 

 
มาตรา ๕๗  กําลังทหารพึงมีโดยเหมาะสมแกความจาํเปนสําหรับรักษาเอกราช 

ความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาต ิ
 
มาตรา ๕๘  กําลังทหารเปนของชาต ิพึงใชเพ่ือการรบหรือการสงคราม หรือเพ่ือ

ปราบปรามการจลาจล 
การใชกําลังทหารเพื่อการอื่น ใหเปนไปตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๙  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศกึษาอบรม 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งปวงยอม

อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ 
การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการใหสถานศึกษาดาํเนินกจิการของ

ตนเองไดภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๖๐  การศึกษาอบรมชั้นประถมศกึษาในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจดัให

โดยไมเก็บคาเลาเรียน 
รัฐพึงชวยเหลือใหไดมีอุปกรณการศึกษาอบรมตามควร 

 
มาตรา ๖๑  รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปวิทยา และวิทยาศาสตร 
 
มาตรา ๖๒  รัฐพึงรักษาไวซึง่วัฒนธรรมประจําชาต ิแตตองไมกระทําโดยวิธีการ

อันเปนการบังคับฝนใจบุคคล 
 
มาตรา ๖๓  รัฐพึงบํารุงรักษาสถานทีแ่ละวัตถุอันมีคาในทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและศิลปกรรม 
 

มาตรา ๖๔  รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนไดมกีารริเร่ิมในทางเศรษฐกิจ 
การประกอบกจิการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภค รัฐพึงจัดใหประสานกันกบั

การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจสวนเอกชน ในทางที่จะในทางที่จะใหประโยชนแกประชาชนเปน
สวนรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประกอบกจิการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคโดยเอกชนก็ด ีกิจการอันเปน
การผูกขาดตดัตอนกด็ ีจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพ่ิมพูนผลิตผล

ทั้งในทางปริมาณและคณุภาพ 
 

มาตรา ๖๖  รัฐพึงสนับสนุนการคาและการประกอบการผลิตสวนเอกชน ทั้งใน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงสงเสริมและสนับสนนุการสังคมสงเคราะห เพ่ือสวัสดิภาพและ

ความผาสุกของประชาชน 
 
มาตรา ๖๘  รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทาํตามควรแกอัตภาพ และ

คุมครองแรงงานใหเปนไปโดยเปนธรรม  
 
มาตรา ๖๙  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข  
 
มาตรา ๗๐  รัฐพึงสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสนบัสนุนใหทองถ่ินสามารถ

ดําเนนิกิจการตามอาํนาจหนาที่ไดเปนผลด ี
 

หมวด ๖ 
อํานาจนติิบญัญัต ิ
   

สวนที ่๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗๑  รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทน 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ

นี ้
 
มาตรา ๗๒  ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนเปนรอง

ประธานรัฐสภา 
ประธานรัฐสภามีหนาทีด่ําเนนิกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไป

ตามระเบียบ และมีหนาที่อ่ืนตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนญูนี ้
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมสามารถปฏิบตัิหนาทีไ่ด ใหรองประธานรฐัสภาทํา

หนาที่แทน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๓  รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนาํและ
ยินยอมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๗๔  รางพระราชบัญญัติซึ่งไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให

นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๗๕  รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวยและ

พระราชทานคนืมายังรัฐสภา หรือมิไดพระราชทานคนืมาภายในเกาสิบวัน รัฐสภาจะตองปรึกษา
รางพระราชบัญญัตนิั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินัน้ขึ้นทูน
เกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานลงมา
ภายในสามสบิวัน ก็ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญตันิั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคบั
เปนกฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 
มาตรา ๗๖  บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนในขณะเดียวกัน

มิได 
 
มาตรา ๗๗  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนสภาใดสภาหนึ่งไมนอยกวาหา

คน มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชกิคนใดคนหนึง่
แหงสภานัน้สิน้สุดลงตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้และใหประธานแหงสภาทีไ่ดรับคาํรอง สง
คํารองนั้นไปยงัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวนิิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาด และใหคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญแจงคาํวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคาํรองดังกลาวในวรรคหนึ่ง 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ส้ินสุดลง ยอมไมกระทบกระทั่งกิจการที่สมาชิกคนนัน้ไดกระทําไปในหนาที่สมาชิกกอนที่ประธาน
แหงสภาที่ผูนัน้เปนสมาชิกไดรับแจงคาํวินจิฉัย 

 
สวนที ่๒ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๗๘  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดนิ มี
สัญชาตไิทยโดยกําเนิดและมอีายุไมต่าํกวาส่ีสิบปบริบูรณ  

สมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวนสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดของสภาผูแทน 
หากจํานวนทีค่ํานวณไดมีเศษใหปดเศษทิ้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละหกป นับแตวันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามปนบัแตวันที่พระมหากษตัริยทรงแตงตั้ง

สมาชิกเปนครัง้แรก ใหมีการจับฉลากเพื่อใหสมาชิกพนจากตาํแหนงเปนจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด และใหถือวาการสิ้นสุดแหงสมาชกิภาพโดยการจับสลากเปนการออกตาม
วาระดวย 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะแตงตั้งผูที่ออกตามวาระ เปน
สมาชิกอีกได 

 
มาตรา ๘๐  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสดุลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เสียสัญชาติไทย 
(๕) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญตัไิวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือ

มาตรา ๘๙ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผดิที่เปนลหุโทษ หรือความผดิที่มีกําหนดโทษชัน้ลหุโทษ 
 
มาตรา ๘๑  ถาตาํแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบคุคลผูมีลักษณะตองตามทีบ่ัญญตัไิวในมาตรา 
๗๘ เขามาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตาํแหนงไดเพียงครบตามวาระของ
ผูซึ่งตนแทน 

 
สวนที ่๓ 
สภาผูแทน 

   
 

มาตรา ๘๒  สภาผูแทน ประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง มีจํานวนตาม
เกณฑที่บัญญตัิไวในมาตรา ๘๓ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และ
ใหถือเขตจังหวัดเปนเกณฑ 

การเลือกตั้งจะใชวิธีรวมเขตหรือแบงเขต ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๓  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีป่ระกาศในปสุดทายกอนปทีม่ีการเลือกตั้ง หนึ่งแสนหา
หมื่นคนตอสมาชิกสภาผูแทนหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนหาหมื่นคน ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนัน้ไดหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคนก็
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสน
หาหมื่นคน เศษของหนึ่งแสนหาหมื่นถาถึงเจ็ดหมื่นหาพันหรือกวานัน้ใหนบัเปนหนึ่งแสนหาหมืน่ 

 
มาตรา ๘๔  บคุคลผูมีคุณสมบัตติามมาตรา ๘๕ และไมเปนบุคคลตองหามตาม

มาตรา ๘๖ ยอมมีสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๘๕  ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัตดิังตอไปนี ้
(๑) สัญชาตไิทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูมีสัญชาตไิทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาวกด็ ี

บุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ด ีตองมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนอีกดวย 

(๒) อายุไมต่าํกวาย่ีสิบปบริบูรณในวนัที ่๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 
(๓) คุณสมบตัิอ่ืน หากมีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทน 
 
มาตรา ๘๖  บคุคลผูมีลักษณะดังตอไปนีใ้นวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตัง้ คือ 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) หูหนวกและเปนใบ ซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๓) ภิกษ ุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคาํพิพากษา 

 
มาตรา ๘๗  บุคคลผูมีสิทธเิลือกตั้งตามมาตรา ๘๔ และมีคุณสมบัตติามมาตรา 

๘๘ ทั้งไมเปนบุคคลตองหามตามมาตรา ๘๙ ยอมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทน 
แตบทบัญญัตมิาตรา ๘๖ (๔) มิใหนาํมาใชบังคับในกรณทีี่ยังมิไดมีคาํพิพากษาของศาลใดศาล
หนึ่งใหจําคุกผูตองคุมขัง 
 

มาตรา ๘๘  ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัตดิังตอไปนี ้
(๑) สัญชาตไิทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูมีสัญชาตไิทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาวกด็ ี

บุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ด ีตองมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนอีกดวย 

(๒) อายุไมต่าํกวาสามสิบปบริบูรณในวนัเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน 

(๔) คุณสมบตัอ่ืิน หากมีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน 

 
มาตรา ๘๙ บคุคลผูมีลักษณะดังตอไปนี ้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง คือ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) ตาบอดทัง้สองขาง 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๔) เคยตองคาํพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา

ปในวันเลือกตัง้ เวนแตในความผิดอนัไดกระทําโดยประมาท 
(๕) เปนขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งมีเงินเดือนและตาํแหนงประจํา 

นอกจากขาราชการการเมือง 
(๖) ลักษณะอืน่ หากมีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
 
มาตรา ๙๐  ภายใตบังคบับทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้หลักเกณฑและวิธีการ

เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
 
มาตรา ๙๑  อายุของสภาผูแทนมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเปดประชมุรัฐสภา

ครั้งแรก 
 

มาตรา ๙๒  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน จะกระทําไดเมื่อไดมีพระราช
กฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนแลว พระราชกฤษฎีกานัน้ใหระบุระยะเวลารบัสมัครผูสมัคร
รับเลือกตั้งและวันเลือกตั้งดวย ในกรณีเลือกตั้งทั่วไปใหกําหนดวนัเลือกตั้งวันเดียวกนัทั่ว
ราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๙๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทน เพ่ือให

ราษฎรเลือกตัง้สมาชิกใหม 
การยุบสภาผูแทน ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวนัเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน 
 
มาตรา ๙๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนเริ่มแตวนัเปดประชุมรฐัสภาครั้ง

แรก 
 
มาตรา ๙๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนสิ้นสดุลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทน หรือมีการยุบสภาผูแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๘ 
(๕) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญตัไิวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือ

มาตรา ๘๙ (๑) (๒) (๓) (๕) หรือ (๖) 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผดิที่เปนลหุโทษ หรือความผดิที่มีกําหนดโทษชัน้ลหุโทษ 
 
มาตรา ๙๖  ถาตาํแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตาม

อายุของสภาผูแทน หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนภายในเกาสิบวัน 
เวนแตอายุของสภาผูแทนจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสบิวัน 

สมาชิกภาพของสมาชิกผูเขามาแทนนั้นเริม่แตวันเขารับหนาที ่และอยูในตาํแหนง
ไดเพียงเทาอายุของสภาที่เหลืออยู 
 

สวนที ่๔ 
บทที่ใชแกสภาท้ังสอง 

   
 

มาตรา ๙๗  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย 
ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ และตองปฏิบัติหนาทีต่ามความเห็นของตนโดย
บริสุทธิ์ใจ เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 

 
มาตรา ๙๘  กอนเขารับหนาที ่สมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภาผูแทนตองปฏิญาณ

ตนในที่ประชมุแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ของปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏบิัติหนาทีต่ามความเห็น

ของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบตัิตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ” 

 
มาตรา ๙๙  วุฒิสภาและสภาผูแทนแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรอง

ประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษตัริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติ
ของสภา 
 

มาตรา ๑๐๐  ประธานและรองประธานวฒุิสภาดาํรงตําแหนงจนถึงวนักอนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําเมื่อถึงคราวที่มีการเปลี่ยนสมาชิกก่ึง
หนึ่ง 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนดาํรงตาํแหนงจนสิน้อายุของสภา หรือมีการ
ยุบสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประธานและรองประธานวฒุิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทน ยอม
พนจากตําแหนงกอนถึงวาระพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๐๑  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทน มีหนาที่ดาํเนนิกิจการของ

สภานัน้ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ รองประธานมีหนาที่ทาํกิจการแทนประธานเมื่อประธานไม
สามารถปฏิบตัิหนาทีไ่ด 

 
มาตรา ๑๐๒  ในเมื่อประธานและรองประธานวฒุิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผูแทนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้นๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานใน
คราวประชุมนัน้ 

 
มาตรา ๑๐๓  การประชุมวุฒิสภาก็ด ีการประชุมสภาผูแทนก็ด ีตองมีสมาชิก

ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 

มาตรา ๑๐๔  ภายใตบังคับมาตรา ๗๕ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา 
๑๖๙ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ  

สมาชิกคนหนึง่ยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๑๐๕  ในที่ประชุมวฒุิสภาก็ด ีที่ประชุมสภาผูแทนก็ด ีที่ประชุมรัฐสภาก็ด ี
สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียง
ลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิโ์ดยเดด็ขาด ผูใดจะนาํไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทาง
ใดมไิด 

เอกสิทธิ์นี้ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคาํส่ัง
ของสภา และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชมุอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคดิเห็นในที่ประชุมดวย 
 

มาตรา ๑๐๖  สมัยประชุมของวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเริ่มตนและสิ้นสุดลง
พรอมกัน ตามสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๐๗  ในระหวางที่สภาผูแทนถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได 

 
มาตรา ๑๐๘  ในปหนึ่งใหมสีมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย 

แลวแตสภาผูแทนจะกาํหนด การประชุมครั้งแรกตองใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสามสิบวันนับ
แตวันเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาผูแทนเปนผูกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๙  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบวนั แต

พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปกไ็ด 
ในระหวางเวลาดั่งกลาวในวรรคหนึ่ง จะโปรดเกลา ฯ ใหปดประชุมกไ็ด 
 
มาตรา ๑๑๐  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทําพิธีเปดประชุมดวยพระองคเอง

หรือจะโปรดเกลา ฯ ใหรัชทายาทซึ่งบรรลนุิตภิาวะแลว หรือผูใดผูหนึง่ เปนผูแทนพระองคมาทํา
พิธีก็ได 

 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตรยิจะทรง

เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 
 
มาตรา ๑๑๒  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกัน หรือ

สมาชิกของแตละสภาไมต่าํกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาช่ือ
รองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการ
ประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเปนของสมาชิกทั้งสองสภาใหย่ืนตอประธาน
รัฐสภา ถาเปนของสมาชิกสภาใดใหย่ืนตอประธานสภานั้น 

ใหประธานสภาผูไดรับคํารองขอนําความกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรม
ราชโองการ 
 

มาตรา ๑๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๒ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 
และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๑๔  ในระหวางสมยัประชุม หามมิใหจับหรือคมุขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไปทาํการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหาใน
คดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนญุาตจากสภาที่ผูนัน้เปนสมาชิกหรือในกรณีที่จับในขณะกระทํา
ความผดิ 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนในขณะกระทําความผิด 
ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิกอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการคุมขังได 
 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนใน
คดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดนีั้นในระหวางสมัยประชุม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มิได เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสภาทีผู่นั้นเปนสมาชกิ แตกระนัน้การพิจารณาคดก็ีตองไมเปน
การขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา 

การพิจารณาทีศ่าลไดกระทาํไปกอนมคีําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่งยอมเปนอันใชได 
 

มาตรา ๑๑๖  ถาสมาชิกวุฒสิภาหรือสมาชกิสภาผูแทนถกูคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณ ีตองส่ังปลอยทันท ีถาหากสภาท่ีผูนัน้เปนสมาชิกไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลบังคับตัง้แตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม 
 

มาตรา ๑๑๗  รางพระราชบัญญัตจิะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน แตรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน สมาชิกวุฒสิภาหรือ
สมาชิกสภาผูแทนจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคาํรับรองของนายกรัฐมนตร ี

รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญตัิวาดวย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมด หรือแตขอใดขอหนึ่ง กลาวคือ  การตั้งข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอนหรือวางระเบียบการบังคบัอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  การจัดสรรหรือ
รับหรือรักษาหรือจายเงินแผนดนิ หรือการกูเงิน หรือการค้ําประกันหรอืการใชเงินกู หรือราง
พระราชบัญญตัิวาดวยเงินตรา 

ในกรณีเปนทีส่งสัยวารางพระราชบัญญตัใิดเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย
การเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานแหงสภาทีไ่ดรับรางพระราชบัญญัตนิั้นจาก
คณะรัฐมนตร ีสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทน แลวแตกรณ ีเปนผูวินจิฉัย 

 
มาตรา ๑๑๘  รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญตัิของ

สมาชิกสภาผูแทน ใหเสนอตอสภาผูแทน รางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา ใหเสนอตอ
วุฒิสภา 
 

มาตรา ๑๑๙  เมื่อสภาผูแทนหรือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
ตามมาตรา ๑๑๘ และลงมติใหใชไดแลว ใหสภาผูแทน หรือวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัตนิั้น
ตอวุฒิสภาหรือสภาผูแทน แลวแตกรณ ีวุฒิสภาหรือสภาผูแทนตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่
อีกสภาหนึ่งเสนอมานัน้ใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินัน้เปนราง
พระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวนั ทั้งนี ้เวนแตสภาผูแทน
หรือวุฒิสภาท่ีเสนอรางพระราชบัญญตัิมานั้นจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนพิเศษ กําหนดวัน
ดังกลาวใหหมายถึงวันในสมยัประชุม และใหเร่ิมนับแตวนัที่รางพระราชบัญญตัินัน้มาถึงวุฒิสภา
หรือสภาผูแทน แลวแตกรณ ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาทีก่ลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหถือวาวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญตัินั้น 

ในการที่สภาผูแทนเสนอรางพระราชบัญญตัิไปยังวฒุิสภา หรือวุฒิสภาเสนอราง
พระราชบัญญตัิไปยังสภาผูแทน ตามวรรคหนึ่ง ใหประธานแหงสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตไิป
ยังอีกสภาหนึง่นั้น แจงไปตามความเห็นของประธานแหงสภานัน้ดวยวารางพระราชบัญญตัิที่เสนอ
ไปนัน้เปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินหรือไม คําแจงของประธานแหงสภาใหถือเปน
เด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานแหงสภามิไดแจงไป วารางพระราชบัญญัตใิดเปนราง
พระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงินหรือไมใหถือวารางพระราชบัญญัตนิัน้มิใชรางพระราชบัญญตัิ
เก่ียวดวยการเงิน 
 

มาตรา ๑๒๐  เมื่อวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จ
แลว 

(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒสิภาท่ีเสนอรางพระราชบัญญัตินัน้มา 
ก็ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔ 

(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาท่ีเสนอรางพระราชบัญญตัินัน้
มา ในกรณีที่รางพระราชบัญญัตินัน้เปนรางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนเสนอมา ก็ใหยับยั้งราง
พระราชบัญญตัินั้นไวกอน และสงรางพระราชบัญญตัินัน้คืนไปยังสภาผูแทน ในกรณีที่ราง
พระราชบัญญตัินั้นเปนรางพระราชบัญญตัิที่วุฒิสภาเสนอมา ก็ใหรางพระราชบัญญัตินัน้ตกไป 

(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญตัติามทีแ่กไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา
ผูแทนหรือวุฒสิภาท่ีเสนอรางพระราชบัญญัตินัน้มา แลวแตกรณ ีในกรณีเชนวานี ้ใหสภาท้ังสอง
ตางตั้งบุคคลที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานัน้ๆ มีจํานวนเทากันตามที่วุฒิสภาหรือสภาผู
แทนที่เสนอรางพระราชบัญญัตินัน้กําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญตัินั้นแลวใหคณะกรรมาธิการรวมกันนั้น รายงานและเสนอรางพระราชบัญญตัิที่
คณะกรรมาธกิารรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยราง
พระราชบัญญตัิที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวนั้นก็ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔ 
ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ในกรณทีี่รางพระราชบัญญตัินัน้เปนรางพระราชบัญญตัิของ
สภาผูแทน ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตนิัน้ไวกอน ในกรณีที่รางพระราชบัญญัตนิั้นเปนราง
พระราชบัญญตัิของวุฒิสภา ก็ใหรางพระราชบัญญัตนิั้นตกไป 

คณะกรรมาธกิารรวมกัน ยอมมีอํานาจเรยีกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือ
แสดงความคดิเห็นในการพจิารณารางพระราชบัญญัตไิด และเอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๐๕ 
นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาทีต่ามมาตรานี้ดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่าํกวาก่ึงจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชมุ และใหนาํขอบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภาใน
สวนที่เก่ียวกับกรรมาธิการมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๒๑  รางพระราชบัญญัติทีต่องยับยั้งไวโดยบทบัญญตัิมาตรา ๑๒๐ นั้น 
เมื่อเวลาหนึ่งปไดลวงพนไปนับแตวันที่วฒุิสภาสงรางพระราชบัญญตัิกลับคนืมายงัสภาผูแทน สภา
ผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตนิั้นขึ้นพจิารณาใหมได  ในกรณีเชนวานี ้ถาสภาผูแทนลงมติ
ยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญตัินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และใหดําเนนิการตอไปตามมาตรา ๗๔ 

ถารางพระราชบัญญตัิทีต่องยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 
สภาผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตนิั้นข้ึนพิจารณาใหมไดทันท ีในกรณีเชนวานี ้ถาสภาผูแทนลง
มติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธกิารรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญตัินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และใหดําเนนิการตอไปตามมาตรา ๗๔  

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่สภาผูแทนสิ้นอายหุรือมีการยุบสภาผูแทน บรรดาราง

พระราชบัญญตัิที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือ
มิไดพระราชทานคนืมาภายในเกาสิบวนั ใหเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๒๓  งบประมาณแผนดนิประจาํปใหทําเปนพระราชบัญญตั ิถา

พระราชบัญญตัิออกไมทนัปใหม ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
 
มาตรา ๑๒๔  การจายเงินแผนดนิ จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนกไ็ด แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎหมายบัญญัต ิในกรณีเชนวานี ้ตองขออนุมัติจากรัฐสภาในโอกาส
แรกที่พึงกระทําได 

คําอนุมตัิของรัฐสภาใหทําเปนพระราชบญัญัติเฉพาะเร่ืองหรือรวมลงไวใน
พระราชบัญญตัิโอนเงินในงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญตัิงบประมาณประจําปถัดไป 

 
มาตรา ๑๒๕  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจควบคุมราชการแผนดิน โดย

บทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 

มาตรา ๑๒๖  ในที่ประชุมวฒุิสภาหรือสภาผูแทน สมาชกิทุกคนมีสิทธติั้งกระทู
ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวา
เร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภยัหรือประโยชนสําคญัของแผนดนิ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๗  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชกิสภาผูแทนไมต่ํากวาหนึ่งในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือสภาผูแทน แลวแตกรณ ีเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนของสมาชิกสภาใดใหย่ืนตอประธานสภานั้น และ
ใหประธานสภาผูไดรับญัตตแิจงไปยังนายกรัฐมนตร ีเพ่ือกําหนดเวลาสําหรับการเปดอภิปราย
ทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสามสบิวันนบัแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิ
ที่จะขอใหระงับการเปดอภปิรายทั่วไปนัน้เสียได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมควรเปดเผย เพราะ
เก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคญัของแผนดิน 

ในการเปดอภปิรายทั่วไปตามมาตรานี ้สภาจะลงมตใินปญหาที่อภปิรายมิได 
 
มาตรา ๑๒๘  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกันหรือ

สมาชิกของแตละสภา ไมต่าํกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภานั้น มีสิทธิ
เขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภปิรายทั่วไป เพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัวหรือทั้งคณะ 

ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเปนของสมาชิกสภาของทัง้สองสภาใหย่ืนตอ
ประธานรัฐสภา ถาเปนของสมาชิกสภาใดใหย่ืนตอประธานสภานัน้ 

การเปดอภิปรายทั่วไปตามญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหกระทําในทีป่ระชุม
รัฐสภา 

เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปสิน้สุดลง โดยมใิชดวยมตใิหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนัน้ไป ใหที่ประชุมรัฐสภาลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ แตการลงมติในกรณีเชนวานี ้มิ
ใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด  
 

มาตรา ๑๒๙  ถามีปญหาเกี่ยวกับราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ
ฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธาน
รัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้รัฐสภาจะลงมติใน
ปญหาที่อภิปรายมิได 

 
มาตรา ๑๓๐  การประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทน ยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละสภา แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภา
ไมนอยกวาย่ีสิบหาคนรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 
 

มาตรา ๑๓๑  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา ตั้งเปน
คณะกรรมาธกิารสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรือ่งใดๆ อันอยูในวงงานของ
สภาแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระทําหรือเร่ืองที่พิจารณาอยูนั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๐๕ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย 

 
มาตรา ๑๓๒  การประชุมคณะกรรมาธิการ ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่าํกวาก่ึง

จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 

มาตรา ๑๓๓  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจตราขอบังคับการประชมุปรึกษา
ของแตละสภา เก่ียวกับการเสนอรางพระราชบัญญัต ิการเสนอญัตต ิการประชุม การปรึกษาและ
กิจการอื่นเพื่อดําเนนิการตามบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
สวนที ่๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๓๔  ในกรณีตอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ 

และมาตรา ๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
(๓) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัตติามมาตรา ๒๓ 
(๔) การปรึกษารางพระราชบัญญตัิใหมตามมาตรา ๗๕ 
(๕) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๐ 
(๖) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ 
(๗) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๔๑  
(๘) การใหความยินยอมในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๔๙ 
(๙) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๕๐ 
(๑๐) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๔ 
(๑๑) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๙ 
(๑๒) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓ 
(๑๓) การใหพระมหากษัตริยทรงใชและเลิกใชอํานาจนติิบญัญตัิทาง

คณะรัฐมนตรตีามมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๓๕  ในการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภา
โดยอนโุลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ในการประชุมรัฐสภา ใหนํา

บทที่ใชแกสภาท้ังสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
อํานาจบริหาร 

   
 

มาตรา ๑๓๗  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรี
อีกไมนอยกวาสิบหาคนและไมมากกวาสามสิบคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาที่บริหาร
ราชการแผนดนิ 

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๓๘  กอนเขารับหนาที ่รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวาขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๓๙  รัฐมนตรีจะเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชกิสภาผูแทนใน

ขณะเดียวกันไมได 
 
มาตรา ๑๔๐  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุม และแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง

ความคดิเห็นในที่ประชุมวุฒสิภา ที่ประชุมสภาผูแทน หรือที่ประชุมรัฐสภา แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๐๕ ใหนํามาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๑  คณะรัฐมนตรทีี่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ

รัฐสภา โดยไมมีการลงมติความไววางใจ 
 
มาตรา ๑๔๒  ในการบริหารราชการแผนดนิ นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีผูไดรับ

แตงตั้งใหวาการกระทรวง ตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในหนาที่ของตน และรัฐมนตรีทุกคนตอง
รับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทัว่ไปของคณะรฐัมนตร ี

 
มาตรา ๑๔๓  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(๑) รัฐสภาลงมติไมไววางใจ ตามมาตรา ๑๒๘ 
(๒) สภาผูแทนส้ินอาย ุหรือมีการยุบสภาผูแทน 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะรัฐมนตรทีี่พนจากตําแหนง ตองอยูในตาํแหนง เพ่ือดําเนนิงานไปจนกวาจะ
ตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนใหม 
 

มาตรา ๑๔๔  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสดุลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามมาตรา ๘๘ 

หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญตัไิวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือมาตรา ๘๙ (๑) 
(๒) หรือ (๓) 

(๔) รัฐสภาลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๒๘ 
(๕) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๔๕ 

 
มาตรา ๑๔๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก

ความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนาํได 
 
มาตรา ๑๔๖  ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอนัจะรักษาความปลอดภัย

สาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทนัทวงทีก็ด ี
เมื่อกรณีเชนวานั้นเกดิขึ้นในระหวางสภาผูแทนถูกยุบกด็ ีพระมหากษัตริยจะทรงตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญตัิก็ได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาโดยไม
ชักชา ถารัฐสภาอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนัน้มีผลเปนพระราชบญัญัตติอไป ถารัฐสภาไม
อนุมัต ิใหพระราชกําหนดนัน้ตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระ
ราชกําหนดนัน้  

คําอนุมตัิหรือไมอนุมตัิใหทาํเปนพระราชบัญญตั ิ 
 

มาตรา ๑๔๗  ในระหวางสมยัประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย
การภาษีอากรหรือเงินตรา ซึง่จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลบั เพ่ือรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนาํเสนอตอรัฐสภาภายในสอง
วันนับแตวันถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนาํบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ วรรคสอง
และวรรคสามมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๔๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎ
อัยการศึกตามลักษณะและวธิีการ ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม 
เมื่อไดรับความยินยอมของรัฐสภาแลว 

มติใหความยินยอมของรัฐสภา ตองมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 

 
มาตรา ๑๕๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันตภิาพสงบศึกและทําหนงัสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะตองออก

พระราชบัญญตัิเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๕๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๕๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักดิ ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๕๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๔  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนขาราชการฝายทหาร และ

ฝายพลเรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธบิด ีและเทียบเทา 
 
มาตรา ๑๕๕  การกําหนดคณุสมบัต ิการบรรจ ุการแตงตั้ง การถอดถอน และการ

ลงโทษขาราชการ ใหเปนไปตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๓๗ 

และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน
เก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

 
หมวด ๘ 

อํานาจตุลาการ 
   

 
มาตรา ๑๕๗  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ  ซึ่ง

จะตองดาํเนนิตามกฎหมายและในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัริย 
 
มาตรา ๑๕๘  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญตั ิ

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙  การตั้งศาลข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือที่มี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ แทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษา
คดีนัน้ จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๑๖๐  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลีย่นแปลง หรือแกไข

เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพ่ือใชแกคดใีดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะ
กระทํามิได 

 
มาตรา ๑๖๑  ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคด ีใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖๒  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ยายและถอดถอนผูพิพากษา 
 
มาตรา ๑๖๓  การแตงตั้ง การยายและการถอดถอนผูพิพากษา จะตองไดรับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการฝายตุลาการกอน 
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตาํแหนงและการเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษา จะตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 

 
หมวด ๙ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๑๖๔  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญประกอบดวย ประธานวุฒิสภา 

ประธานสภาผูแทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยการ และบุคคล
อ่ืนอีกส่ีคนซึ่งรัฐสภาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย 

ประธานวุฒิสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๖๕  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญมีหนาทีต่ามที่บญัญัติในรัฐธรรมนูญนี ้
วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

นั้น 
 
มาตรา ๑๖๖  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ

จากผูทรงคุณวุฒิใหม ภายในสามสิบวนันบัแตวนัเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก 
กําหนดวนัดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง รัฐสภาจะแตงตั้งผูทีพ่นจาก

ตําแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๗  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตัง้ทั่วไป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามมาตรา ๘๘ 

หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญตัไิวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือมาตรา ๘๙ (๑) 
(๒) หรือ (๓) 
 

มาตรา ๑๖๘  ถาตาํแหนงตลุาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งวางลงเพราะเหตุ
อ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๑๖๗ (๑) ใหรัฐสภาแตงตั้งตลุาการรัฐธรรมนูญเขามา
แทนภายในสามสิบวัน 

กําหนดวนัดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
 

หมวด ๑๐ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๖๙  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี ้

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตร ีหรือจากสมาชิกวฒุิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกันหรอืจากสมาชิกของแตละสภา ไมต่าํกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึง่ข้ันรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อ และ
ตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมต่าํกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ของทั้งสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่องเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียงชื่อ และตองมี
เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่าํกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวขางบนนี้แลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย และใหนาํบทบัญญตัิมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๐  ถาพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญที่นาํข้ึน
ทูลเกลา ฯ ถวายตามมาตรา ๑๖๙ กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน 
และทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวนิิจฉัย พระมหากษัตริยยอมทรงไวซึ่งพระราช
อํานาจที่จะใหประชาชนทั่วประเทศออกเสียงเปนประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยราง
รัฐธรรมนูญนั้น 

ในการใหประชาชนออกเสียงเปนประชามต ิจะไดมีประกาศพระบรมราชโองการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีน่ํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย และใหประธานรัฐสภาเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

เมื่อมีประกาศพระบรมราชโองการตามวรรคสอง ใหตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดวนัใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศพระบรมราช
โองการ และวันออกเสียงประชามตติองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจกัร 

ในเมื่อพระมหากษตัริยทรงใชพระราชอํานาจตามมาตรานี้มิใหนาํบทบัญญตั ิ
มาตรา ๑๖๙ (๗) มาใชบังคบั 

 
มาตรา ๑๗๑  บุคคลผูมีสิทธเิลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนยอมมีสิทธิออกเสียง

ประชามต ิ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามต ิใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๗๒  ในการใหประชาชนออกเสียงตามมาตรา ๑๗๐ ใหถือเอาเสียงขาง

มากเปนประมาณ ถามีประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ พระมหากษตัริยจะไดทรงลงพระ
ปรมาภไิธยภายในสามสบิวันนับแตวนัประกาศผลประชามต ิและเมื่อไดประกาศรัฐธรรมนูญนั้นใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได ถามปีระชามตไิมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ ใหราง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป 

 
หมวด ๑๑ 
บทสุดทาย 

   
 

มาตรา ๑๗๓  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๕ ถามีปญหาการตีความรัฐธรรมนูญอัน
อยูในวงงานของวุฒิสภา สภาผูแทนหรือทีป่ระชุมรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะตีความ และ
ใหถือวาการตคีวามของรัฐสภาเปนเดด็ขาด 

ในการตีความรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกประชุมไมต่าํกวาก่ึงจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา จึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗๔  บทบัญญตัิแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี ้

บทบัญญตัินั้นเปนอันใชบังคบัมิได 
 
มาตรา ๑๗๕  ในการทีศ่าลจะใชบทบญัญตัิแหงกฎหมายบังคับแกคดใีด ถาศาล

เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัตมิาตรา ๑๗๔ ก็ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดไีวช่ัวคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาดและใหใชไดในคดีทั้ง
ปวง แตไมกระทบกระทั่งคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๗๖  ในยามที่มีสถานะสงครามหรือในภาวะคบัขนัถึงขนาดอนัอาจเปน

ภัยตอความมัน่คงแหงราชอาณาจักร และการใชอํานาจนิตบิัญญตัิทางรัฐสภาตามปรกติอาจขัดของ
หรือไมเหมาะสมกับสถานการณ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอ รัฐสภาจะมีมติใหพระมหากษัตริยทรงใช
อํานาจนติิบญัญัติทางคณะรฐัมนตรีโดยประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญตัิก็ได มติดังกลาวรัฐสภาจะมีมติเลิกเสียเมื่อใดก็ได 

หากสถานะสงครามหรือภาวะคับขันดังกลาวในวรรคหนึง่เกิดขึ้นหรือมีอยูใน
ระหวางสภาผูแทนถูกยุบกด็ ีหรือไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงทีก็ด ี
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนติิบญัญตัทิางคณะรัฐมนตรีได โดยประกาศพระบรมราชโองการให
ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัต ิ

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๗๗  ภายในสิบหาวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้พระมหากษตัริยจะได
ทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนหนึ่งรอยยี่สิบคน เมื่อไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนแลว 
ใหเพ่ิมหรือลดจํานวนสมาชกิวุฒิสภาใหมจีํานวนเทาที่กําหนดในมาตรา ๗๘ 

การเพิ่มหรือลดจํานวนสมาชกิวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จกอนวัน
เปดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ในกรณีเพ่ิม พระมหากษัตรยิจะไดทรงแตงตั้งเพ่ิม ในกรณีลด ให
สมาชิกวุฒิสภาพนจากสมาชกิภาพเทาจํานวนที่ลด โดยวธิีจับฉลาก 

 
มาตรา ๑๗๘  ในวาระเริ่มแรกกอนเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามมาตรา ๑๘๐ ใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๗๙  การเรียกประชุมวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๘ ใหตรา

เปนพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาภายในสบิหาวันนับแตวันแตงตั้งสมาชิกวุฒสิภา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๐  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามเกณฑที่บัญญัตไิวใน
มาตรา ๘๓ ใหเสร็จสิ้นภายในสองรอยสี่สิบวันนบัแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้
 

มาตรา ๑๘๑  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี ้หรือคณะรัฐมนตรีใหมหากจะมีข้ึนภายหลัง เปนคณะรฐัมนตรีบริหารราชการ
แผนดินตามรฐัธรรมนูญนี ้

เมื่อสมาชิกสภาผูแทนเขารับหนาที่แลว ใหคณะรัฐมนตรตีามวรรคหนึ่งพนจาก
ตําแหนง และใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๒  ในระหวางวุฒสิภาทําหนาทีรั่ฐสภาตามมาตรา ๑๗๘ ใหคณะตุลา

การรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานวฒุสิภา ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
อธิบดีกรมอัยการ และบคุคลอื่นอีกสามคนซึ่งวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๘ แตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๙ 

 
มาตรา ๑๘๓  บรรดาคาํส่ังซึง่นายกรัฐมนตรีไดส่ังการโดยอางมาตรา ๑๗ แหง

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ใหคงมีผลใชบังคบัตอไป 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายทว ี บุญเกต ุ
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ รก.เลม ๘๕ ตอนพิเศษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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