
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
เปนปที่ ๑๔ ในรัชการปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี

นฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา 

 
โดยท่ีหัวหนาคณะปฏิวัติซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปน

ผลสําเร็จเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ไดนําความกราบบังคมทูลวา การที่คณะปฏิวัติได
ประกาศใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ เสียนั้นก็โดยปรารถนาจะใหมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมและใหการปกครอง
ประเทศเปนไปโดยเรียบรอยยิ่งกวาที่เปน อยูภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนั้น การท่ีจะใหมีรัฐธรรมนูญ
เชนวานี ้สมควรจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกผูทรงคุณวุฒิจัดรางขึ้นประกาศใช
ตอไป แตในระหวางระยะเวลากอนที่จะไดมีประกาศใชรัฐธรรมนูญซึ่งรางขึ้นโดยสภาราง
รัฐธรรมนูญนั้น สมควรใหมีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรเพื่อใชไปพลางกอน ใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปนอยูในขณะนี ้ทรงพระราชดําริเห็นชอบดวย และเพื่อใหการเปนไปตามที่
หัวหนาคณะปฏิวัตินําความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ใชบทบัญญัติตอไปนี้เปนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญจะไดจัดรางขึ้น 

 
มาตรา ๑  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย 

 
มาตรา ๒  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 

มาตรา ๓  องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการ ผูใดจะ
ละเมิดมิได 
 

มาตรา ๔  ใหมีคณะองคมนตรีคณะหน่ึง มีจํานวนไมเกินเกาคน การแตงตั้งและ
การพนจากตําแหนงองคมนตรีใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

 
มาตรา ๕  พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติใชบังคับโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีใชอํานาจบริหารและศาลใชอํานาจตุลาการ ทั้งนี้ในพระปรมาภิไธย 
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พระมหากษัตริย 
 

มาตรา ๖  ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมีหนาที่รางรัฐธรรมนูญและใหมีฐานะเปน
รัฐสภา ทําหนาที่นิติบัญญัติดวย 

 
มาตรา ๗  สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกจํานวนสองรอยสี่สิบคน ซ่ึง

พระมหากษัตริยทรงต้ัง 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลง จะไดทรงตั้งแทนในตําแหนงท่ีวางนั้น 
 
มาตรา ๘  พระมหากษัตริยทรงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมติของสภา ให

เปนประธานสภาคนหนึ่ง เปนรองประธานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
 
มาตรา ๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ สภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจ

ตราขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภาเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การ
ประชุม การปรึกษาและกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหสภาราง

รัฐธรรมนูญประชุมในฐานะรฐัสภา พิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นวา จะใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชหรือไม การประชุมปรึกษาดังกลาวนี ้สภาจะ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญนั้นประการใดมิได 

การประชุมตามความในวรรคกอน ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาจึงจะเปนองคประชุม 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

มาตรา ๑๑  ในกรณีการลงมติของสภารางรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๐ 
ไมไดคะแนนเสียงของสมาชิกใหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยทรงลงพระ
ปรมาภิไธยเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม และดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๒  ในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทาง

แถลงขอเท็จจริง หรอื แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด 
ไมเปนกรณีที่จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใด 

ความคุมครองดังกลาวในวรรคกอน ใหใชแกผูพิมพและผูโฆษณารายงานการ
ประชุมโดยคําสั่งของสภาดวย 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญถูกควบคุมหรือขัง หรือถูกฟอง
ในคดีอาญา ใหสั่งปลอยหรืองดการพิจารณา ในเมื่อประธานสภารองขอ 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  พระมหากษัตริยทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีมีจํานวน
ตามสมควรประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะเปนสมาชิกสภามิได 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมสภา แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มาตรา ๑๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะใหรัฐมนตรีพนจาก

ตําแหนง 
 

มาตรา ๑๖  กอนตั้งคณะรัฐมนตร ีหัวหนาคณะปฏิวัติปฏิบัติหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๗  ในระหวางที่ใชธรรมนูญนี ้ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อ

ประโยชนในการระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของ
ราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก หรือการกระทําอันเปนการบอนทําลาย กอกวนหรือคุกคามความ
สงบที่เกิดขึ้นภายใน หรือมาจากภายนอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยมติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังการ หรือกระทําการใดๆได และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําเชนวานั้น
เปนคําสั่งหรือการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการหรือกระทําการใดไปตามความในวรรคกอนแลว ให 
นายกรัฐมนตรีแจงใหสภาทราบ 

 
มาตรา ๑๘  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด 

อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

การตั้งนายกรัฐมนตรี ใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

มาตรา ๑๙  ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

 
มาตรา ๒๐  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใดๆ ใหวินิจฉัย

กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคกอนเกิดขึ้นในวง

งานของสภา หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตร ีขอใหสภาวินิจฉัย ใหสภาวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หัวหนาคณะปฏิวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ รก เลมท่ี ๗๖ ตอนท่ี ๑๙ 

 


