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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 

ศุภมัสด ุพระพุทธศาสนกาลเปนอดตีภาค ๒๔๙๕ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม นาคสมพัตสร ผัคคุณมาส ศุกลปกษ เตรสีดิถี สุริยคติกาล มีนาคมมาส อัษฎมสุรทิน ศนิวาร 
โดยกาลบริจเฉท 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธบิดีจักรี

นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 
เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม ทามกลางอุดมสันนบิาตพระบรมวงศานุวงศ

และทูตานุทูต ผูแทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝาเบื้องบาท
บงกชพรั่งพรอมโดยอนุกรม 

 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศความพระราชปรารภวา 

จําเดิมแตสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธปิก พระปกเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ณ วันที ่๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สถาปนาระบอบการปกครองประชาธิปไตยขึ้นเปน
ครั้งแรกในประเทศไทยแลวนั้น ตอมาก็ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอีก
หลายฉบับจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ โดยมุงหมายจะใหมี
หลักการใหมเหมาะสมตามกาลสมัย แตปรากฏวาในเวลานี้เหตุการณของโลกและสถานการณ
ภายในไดเปลีย่นแปลงไป จงึคณะบริหารประเทศชั่วคราวพรอมดวยขาราชการทหารบก ทหารเรือ 
ทหารอากาศ และพลเรือนคณะผูเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ คณะรัฐประหาร 
พุทธศักราช ๒๔๙๐ และผูรักชาต ิไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตกลบัใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ พรอมทั้ง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ และรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
วาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศกัราช ๒๔๘๓ ทรงพระราชดําริเห็นเปนการสมควรที่จะใชรัฐธรรมนูญ
นั้นไปพลางกอน และโดยทีรั่ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดั่งกลาวแลว มีบทบญัญัตบิางมาตรา
อันไมเหมาะสมกับสถานการณ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสภาผูแทนราษฎร
ปรึกษากันดาํเนินการปรบัปรุงเสียใหม เพ่ือใหเปนหลักถาวรแหงประศาสนวธิีตอไป 
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สภาผูแทนราษฎรไดประชมุปรึกษารางรัฐธรรมนูญสนองพระเดชพระคุณสําเร็จ
ลงดวยด ีจึ่งนําข้ึนทูลเกลาทลูกระหมอมถวายคําปรึกษาแนะนาํดวยความยินยอม พรอมที่จะตรา
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ได 
เมื่อและทรงพระราชวิจารณถ่ีถวนทั่วกระบวนความแลว ทรงพระราชดําริเห็นสมควรพระราชทาน
พระบรมราชานุมัต ิ

 
จึ่งมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมสั่งใหตรารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ประสิทธิ์ประสาท
ประกาศพระราชทานแกประชากรของพระองค ตั้งแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ขอใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนีจ้งเปนหลักที่ปองปดภัยพิบตัิ

ภยันตรายอันจะมากล้ํากรายชาต ิศาสนาและประชาราษฎร ขอปวงชนชาวไทยจงรวมใจสมัคร
สโมสรเปนเอกฉันทในอนัจะรักษาปฏบิัตรัิฐธรรมนูญ เพ่ือเพ่ิมพูนสันติสุขสวัสดิ์สถาพรแกอาณา
ประชากรของพระองค ขอใหพระบรมวงศานุวงศและท้ังขาราชการทหาร พลเรือน พสกนิกร จง
สโมสรสามัคค ีเพ่ือความดาํรงคงอยูดวยดีแหงระบอบประชาธิปไตย คูเคียงกับไทยรัฐราชสีมา
ตราบเทากัลปาวสานสมดั่งพระบรมราชปณิธานทุกประการเทอญ. 

 
มาตรา ๑  ใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ 

พรอมทั้งรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรตั้งแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๒  ความในหมวด ๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใหแกไขเพิ่มเติมดั่งตอไปนี ้
(๑) ใหยกเลิกมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๑ 
(๒) ใหแกเลขมาตรา ๔ ถึงมาตรา ๘ เปนเลขมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๙ ตามลําดับ 
(๓) ใหเพ่ิมมาตราดั่งตอไปนี้เปนมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๒๓ 

ตามลาํดบั 
“มาตรา ๔  ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได” 
“มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ” 
“มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการเลือกและแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอีกไมมากกวาแปดคน ประกอบเปน
คณะองคมนตร ี

คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และหนาที่อ่ืนตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนูญนี”้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ด ีการใหองคมนตรีพนจาก
ตําแหนงก็ด ีใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย” 

“มาตรา ๑๓  องคมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา รัฐมนตรีหรือขาราชการ
การเมืองอ่ืน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด” 

“มาตรา ๑๔  กอนเขารับหนาที ่องคมนตรีตองปฏิญาณตนเฉพาะพระพักตร
พระมหากษัตริยวา จะซื่อสัตยสุจริตและจงรักภักดีตอพระมหากษัตรยิ และจะปฏิบตัิหนาที่เพ่ือ
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

“มาตรา ๑๕  องคมนตรีพนจากตาํแหนงเมื่อ ตาย ลาออก หรือมีพระบรมราช
โองการใหพนจากตาํแหนง” 

“มาตรา ๑๖  การแตงตั้งและถอดถอนขาราชการในพระองค และสมุหราช 
องครักษ ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย” 

“มาตรา ๑๗  ในเมื่อพระมหากษตัริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือดวย
เหตุใดเหตุหนึง่จะทรงบริหารพระราชภาระไมได จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบ
ของสภาผูแทนราษฎรเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ” 

“มาตรา ๑๘  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมไิดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามความในมาตรา ๑๗ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษตัริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิตภิาวะ หรือเพราะเหตุอ่ืนใดกด็ ีใหคณะองคมนตรี
เสนอชื่อผูใดผูหนึ่งที่สมควรดํารงตาํแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อ
ขอความเห็นชอบ เมื่อสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบแลว ก็ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ประกาศในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตรยิแตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ในกรณีที่ไมมคีณะองคมนตร ีใหคณะรัฐมนตรีทําหนาทีแ่ทนคณะองคมนตรีตาม
ความในวรรคแรก” 

“มาตรา ๑๙  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บญัญัตไิวใน
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ก็ด ีในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม
ความในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ด ีให
ประธานองคมนตรีทําหนาทีผู่สําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราว 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนเปนประธานองคมนตรีช่ัวคราว 

ในกรณีที่ไมมคีณะองคมนตร ีใหคณะรัฐมนตรีทําหนาทีแ่ทนประธานองคมนตร ี
ตามความในวรรคแรก” 



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 ๒๐  กอนเขารับหนาที ่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
ความในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรดวยถอยคําวา 
จะซื่อสัตยสุจรติและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาทีเ่พ่ือประโยชนของประเทศ
และประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบตัิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ” 

“มาตรา ๒๑  การสืบราชสมบัตใิหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาล วาดวยการ
สืบราชสันตตวิงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเตมิกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ จะกระทํามิได” 

“มาตรา ๒๒  พระมหากษัตริยทรงบรรลุนิติภาวะเมื่อพระชนมายุครบสิบแปดป
บริบูรณ” 

“มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผู
สืบราชสันตตวิงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตอ
สภาผูแทนราษฎร เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อสภาใหความเห็นชอบแลว ใหสภาอัญเชิญองคผูสืบ
ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานสภาประกาศเพื่อให
ประชาชนทราบ 

ในระหวางที่ยังไมมีประกาศองคผูสืบราชสนัตติวงศตามมาตรานี ้ถาไดมีการ
แตงตั้งผูใดเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไว ตามความในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ก็ใหผู
นั้นปฏิบตัิหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตถาไมมผีูสําเร็จราชการแทน
พระองคดั่งกลาวนี ้ก็ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความในวรรค
กอน ใหนาํบทบัญญตัิมาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคบั 

ในกรณีที่ไมมคีณะองคมนตร ีใหคณะรัฐมนตรีทําหนาทีแ่ทนคณะองคมนตรี หรือ
ประธานองคมนตร ีแลวแตกรณ”ี 

 
มาตรา ๓  ความในหมวด ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใหแกไขเพิ่มเติมดั่งตอไปนี ้
(๑) ใหยกเลิกมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๕ 
(๒) ใหแกเลขมาตรา ๑๒ เปนเลขมาตรา ๒๔ 
(๓) ใหเพ่ิมมาตราดั่งตอไปนี้เปนมาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๓๗ ตามลําดบั 
“มาตรา ๒๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อ
ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดั่งกลาวในวรรคกอน บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธ ิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุทีถื่อศาสนา 



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 
 

นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจาก
บุคคลอืน่” 

“มาตรา ๒๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในทรัพยสิน การพูด การเขียน การ
พิมพ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณ การตั้งสมาคม การตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้
ภายใตบังคับแหงบทกฎหมาย” 

“มาตรา ๒๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย 
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาในกรณีใดๆ จะกระทําไดก็แตโดย

อาศัยอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย” 
“มาตรา ๒๘  การเกณฑแรงงานจะกระทาํไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมาย” 
“มาตรา ๒๙  รัฐยอมเคารพตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชน การโอน

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชนมาเปนของรัฐจะกระทํามิได เวนแตจําเปนเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง หรือการไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือประโยชนของรัฐอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนอนัเปนธรรมใหแก
เจาของหรือผูทรงสิทธ ิบรรดาทีไ่ดรับความเสียหายในการโอนกรรมสิทธิ์นั้น” 

“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูครอบครองก็ดีการตรวจคน
เคหสถานกด็ ี 

จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย” 
“มาตรา ๓๑  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการเลือกถ่ินที่อยูภายใน

ราชอาณาจักรและในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ภายใตบังคบัแหงบทกฎหมาย 
การเนรเทศบคุคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร จะกระทํามิได” 
“มาตรา ๓๒  บุคคลคนเดียว หรือหลายคนรวมกันยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง

ทุกขภายในเงือ่นไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญตั”ิ 
“มาตรา ๓๓  สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง” 
“มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนติิบคุคลใหรับผิด

เพ่ือการกระทําของเจาพนักงานในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจางยอมไดรับความคุมครอง” 
“มาตรา ๓๕  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนีใ้หเปนปฏิปกษตอ

ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิและรัฐธรรมนูญมิได” 
“มาตรา ๓๖  บุคคลซึ่งเปน ทหาร ตํารวจ ขาราชการประจําอ่ืน และพนกังาน

เทศบาลยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตที่จํากัดใน
กฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง 
สมรรถภาพ หรือวินัย” 



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 
 

“มาตรา ๓๗  บุคคลมีหนาทีรั่กษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และมีหนาที่เคารพตอกฎหมาย ปองกันประเทศ ชวยเหลือราชการ
โดยทางเสียภาษีและอ่ืน ๆ ภายในเงื่อนไขและวิธีการทีก่ฎหมายบัญญัต”ิ 

 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๓ และมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๔ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ ตามลาํดับ 
“หมวด ๓ 

แนวนโยบายแหงรัฐ 
   

 
มาตรา ๓๘  รัฐจะตองรักษาไวซึ่งเอกราชและรวมมือกับนานาประเทศเพื่อบํารุง

สันติสุขของโลก 
มาตรา ๓๙  รัฐตองมีกําลังทหารไวเพ่ือรักษาเอกราชและประโยชนแหง

ประเทศชาต ิ
มาตรา ๔๐  รัฐจะตองรักษาความสงบภายใน เพ่ือยังผลใหราษฎรประสบสันติสุข 
มาตรา ๔๑  รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนไดมกีารริเร่ิมในทางเศรษฐกิจ และ

ประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณปูโภคใหประสานกันกบัการดําเนนิกิจการทางเศรษฐกิจ
สวนเอกชน 

มาตรา ๔๒  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศกึษาอบรม 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งปวงยอม

อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ 
การศึกษาช้ันอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการใหสถานศึกษาดาํเนินกิจการของตนเองได

ภายในขอบเขตที่กฎหมายบญัญัต ิ
มาตรา ๔๓  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข ตลอดถึงการมารดาและทารก

สงเคราะห 
การปองกันและปราบโรคระบาด รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชนโดยไมคิด

มูลคา 
มาตรา ๔๔  บทบัญญตัิในหมวดนี้มีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย

และการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายดั่งกําหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ” 
 
มาตรา ๕  ความในหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใหแกไขเพิ่มเติมดั่งตอไปนี ้
(๑) ใหแกเลขหมวด ๓ เปนเลขหมวด ๔ 
(๒) ใหยกเลิกมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา

๔๑ 



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 
 

(๓) ใหแกเลขมาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๗ เปนเลขมาตรา ๔๕ ถึงเลขมาตรา ๔๖ 
ตามลาํดบั 

(๔) ใหแกเลขมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๐ เปนเลขมาตรา ๔๘ ถึงเลขมาตรา ๔๙ 
ตามลาํดบั 

(๕) ใหแกเลขมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๒ เปนเลขมาตรา ๕๑ ถึงมาตรา ๖๑ 
ตามลาํดบั 

(๖) ใหแกเลขมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๖ เปนเลขมาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๖ 
ตามลาํดบั 

(๗) ใหแกเลขมาตรา ๓๗ เปนเลขมาตรา ๖๘ 
(๘) ใหแกเลขมาตรา ๓๘ เปนเลขมาตรา ๗๑ 
(๙) ใหแกเลขมาตรา ๔๐ เปนเลขมาตรา ๗๔ 
(๑๐) ใหแกเลขมาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๕ เปนเลขมาตรา ๗๗ ถึงมาตรา ๘๐ 

ตามลาํดบั 
(๑๑) ใหเพ่ิมมาตราดั่งตอไปนี้เปนมาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๒ ถึงมาตรา 

๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ ถึงมาตรา ๗๓ มาตรา๗๕ ถึงมาตรา ๗๖ 
“มาตรา ๔๗  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหอยูในตาํแหนงไดคราวละหาป ถา

ตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนให
เต็มตาํแหนงที่วางอยู แตถาสมาชิกที่เขามาแทนนั้น ใหอยูในตาํแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ
ผูซึ่งตนแทน” 

“มาตรา ๕๐  สมาชิกภาพแหงสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่

บัญญตัไิวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๕) สภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติ

ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกสภา มติในขอนีต้องมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดตาม (๔) ใหศาลฎีกาวินิจฉัยตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด แต
การชี้ขาดของศาลฎีกายอมไมกระทบกระทั่งการที่สมาชิกนั้นไดปฏิบัตหินาที่ในสภากอนที่มีการชี้
ขาด” 

“มาตรา ๖๒  ในระหวางสมยัประชุม หามมิใหจับ หรือคุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะทีส่มาชิกผูนั้นเปนผูตองหาในคดีอาญา เวน
แตในกรณีที่ไดรับอนญุาตจากสภา หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกในขณะกระทําความผิด ใหรายงานไปยังประธานสภา
โดยดวน และประธานสภาอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการคุมขังได 



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 
 

“มาตรา ๖๓  ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในคดีอาญา ไมวาจะ
ไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพจิารณาคดีนัน้ในระหวางสมัยประชุมมิได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากสภา แตกระนั้น การพิจารณาคดีก็ตองไมเปนการขัดขวางตอการที่สมาชกิผูนั้นจะมา
เขาประชุมสภา 

การพิจารณาทีศ่าลไดกระทาํไปกอนมคีําอางวาจําเลยเปนสมาชิก ยอมเปนอัน
ใชได 

“มาตรา ๖๔  ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังระหวางสอบสวน หรือ
พิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี ตองส่ัง
ปลอยทันที ถาหากสภาไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามความในวรรคกอน ใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวัน
สุดทายแหงสมัยประชุม” 

“มาตรา ๖๗  การตราพระราชบัญญัติข้ึนเปนกฎหมายใหมีผลยอนหลังเปนการ
ลงโทษบคุคลในทางอาญา หรือลงโทษบคุคลหนักข้ึนกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูใน
เวลากระทําความผิด จะกระทํามิได” 

“มาตรา ๖๙  การจายเงินแผนดนิ จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณ เวนแตในกรณีจําเปนรบีดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิในกรณีเชนวานี้ ตองขออนุมตัิจากสภาผูแทนราษฎรใน
โอกาสแรกที่พึงกระทําได 

คําอนุมตัิของสภาใหทาํเปนพระราชบัญญตัิเฉพาะเร่ืองหรือรวมลงไวใน
พระราชบัญญตัิโอนเงินในงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญตัิงบประมาณประจําปถัดไป” 

“มาตรา ๗๐  ในกรณีพิเศษซึ่งสมควรจะมีแผนการณตอเนื่องกัน อันเปนราชการ
แผนดินเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และจําตองจายเงินแผนดินเปนระยะเวลานานกวาปหนึ่ง จะตรา
พระราชบัญญตัิข้ึนใหมีผลผกูมัดงบประมาณประจําปก็ไดแตระยะเวลาดั่งกลาวตองไมเกินหาป” 

“มาตรา ๗๒  รางพระราชบัญญัตใิด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย และ
พระราชทานคนืมายังสภาผูแทนราษฎร หรือมิไดพระราชทานคืนมาภายในหกสบิวัน สภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตนิัน้ใหม ถาสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญตัินัน้ขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานลงมาภายในสามสิบวนั ก็
ใหนําพระราชบัญญตัินัน้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมอืนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภไิธยแลว” 

“มาตรา ๗๓  รางพระราชบัญญัตจิะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน สมาชิกจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคาํ
รับรองของนายกรัฐมนตรี 



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 
 

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

ในกรณีเปนทีส่งสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวา ราง
พระราชบัญญตัิใดเปนรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวยการเงินหรือไม 

“มาตรา ๗๕  สภาผูแทนราษฎรไมต่าํกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มี
สิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอใหเปดอภปิรายทั่วไปในสภา เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคดิเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดนิ 

ญัตติดั่งกลาวในวรรคกอน ใหย่ืนตอประธานสภา และใหประธานสภาแจงไปยัง
นายกรัฐมนตร ีเพ่ือกําหนดเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสามสิบวันนบัแต
วันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจงแตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้น
เสียได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมควรเปดเผยเพราะเกีย่วกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคญั
ของแผนดนิ 

ในการเปดอภปิรายทั่วไปตามมาตรานี ้สภาจะลงมตใินปญหาที่อภปิรายมิได” 
“มาตรา ๗๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัว
หรือทั้งคณะ 

เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปในสภาสิน้สุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระ
เปดอภปิรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ แตการลงมติในกรณีเชนนี้ 
มิใหกระทําในวันเดียวกันกบัวันที่การอภปิรายสิ้นสุด” 
 

มาตรา ๖  ความในหมวด ๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใหแกไขเพิ่มเติมดั่งตอไปนี ้

(๑) ใหแกเลขหมวด ๔ เปนเลขหมวด ๕ 
(๒) ใหยกเลิกมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๗ มาตรา ๕๑ ถึงมาตรา ๕๔ มาตรา๕๗ 
(๓) ใหแกเลขมาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๐ เปนเลขมาตรา ๘๒ ถึงเลขมาตรา ๘๔ 

ตามลาํดบั 
(๔) ใหแกเลขมาตรา ๕๕ เปนเลขมาตรา ๙๓ 
(๕) ใหแกเลขมาตรา ๕๖ เปนเลขมาตรา ๙๕ 
(๖) ใหเพ่ิมมาตราดั่งตอไปนี้เปนมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๕ ถึงมาตรา ๙๒ มาตรา 

๙๔ มาตรา ๙๖  ถึงมาตรา ๙๘ 
“มาตรา ๘๑  พระมหากษัตริยทรงตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีนายหนึ่ง และรัฐมนตรีอีกอยางนอยสิบสี่นาย อยางมากยี่สิบแปดนาย 



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 
 

ในการตั้งนายกรัฐมนตร ีประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรบัสนองพระ
บรมราชโองการ 

ใหคณะรัฐมนตรีมีหนาทีบ่ริหารราชการแผนดนิ” 
“มาตรา ๘๕  ถามีปญหาเกี่ยวกับราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ

ฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรฐัมนตรีจะแจงไปยังประธานสภาขอใหเปด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภาก็ได ในกรณีเชนวานี ้สภาจะลงมติในปญหาที่เปดอภปิราย
มิได” 

“มาตรา ๘๖  ในระหวางเวลาบริหารราชการแผนดิน ภายหลังที่ไดรับความ
ไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรแลว ถามีพฤติการณที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรคณะรัฐมนตรีจะ
ขอใหสภายืนยันความไววางใจอีกก็ได” 

“มาตรา ๘๗  รัฐมนตรีทั้งคณะตองออกจากตาํแหนงเมือ่สภาผูแทนราษฎรลงมติ
ไมไววางใจในคณะ หรือเมื่อสภาผูแทนราษฎรชุดที่ใหความไววางใจแกคณะรัฐมนตรีในขณะเขารับ
หนาที่นัน้สิ้นสดุลง หรือเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง ในกรณีทัง้สามนี ้
คณะรัฐมนตรทีี่ออกนั้นตองอยูในตาํแหนงเพ่ือดําเนินการไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะ
เขารับหนาที ่

นอกจากนี้ความเปนรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวโดย 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่

บัญญตัไิวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจ” 
“มาตรา ๘๘  ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอนัจะรักษาความปลอดภัย

สาธารณหรือปองปดภัยพิบตัิสาธารณและจะเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรใหทันทวงทีมิไดก็ดีเมือ่
กรณีเชนวานัน้เกิดขึ้นในระหวางสภาถูกยุบก็ด ีพระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกาํหนดใหใช
บังคับดั่งเชนพระราชบัญญตัิก็ได 

ในการประชุมสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนดนัน้ตอสภาโดยไมชักชา ถา
สภาอนุมตัิแลวพระราชกําหนดนัน้ก็ใหมผีลเปนพระราชบัญญตัติอไป ถาสภาไมอนมุัติพระราช
กําหนดนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนีไ้มกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางทีใ่ชพระราช
กําหนดนั้น 

คําอนุมตัิและไมอนุมตั ิใหทําเปนพระราชบัญญตั”ิ 
“มาตรา ๘๙  ในระหวางสมยัประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย

การภาษีอากรหรือเงินตรา ซึง่จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลบั เพ่ือรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 



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 
 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามความในวรรคกอน จะตองนําเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรภายในสองวันนับแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๘๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบงัคับโดยอนุโลม” 

“มาตรา ๙๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎ
อัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวากฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก” 

“มาตรา ๙๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรแลว และไมเปนการขัดกับกฎบัตรขององคการ
สหประชาชาต ิมติใหความยินยอมของสภาผูแทนราษฎรตองมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด” 

“มาตรา ๙๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันตภิาพสงบศึก และทําหนงัสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะตองออก
พระราชบัญญตัิเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร” 

“มาตรา ๙๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ” 

“มาตรา ๙๖  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนขาราชการฝายทหารและ
ฝายพลเรือนตําแหนงปลดักระทรวง อธิบด ีและเทียบเทา” 

“มาตรา ๙๗  การกําหนดคณุสมบัต ิการบรรจ ุการแตงตั้ง การถอดถอน และการ
ลงโทษขาราชการ ใหเปนไปตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย” 

“มาตรา ๙๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๘๑ บทกฎหมาย 
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อันเกีย่วกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ” 
 

มาตรา ๗  ความในหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใหแกไขเพิ่มเติมดั่งตอไปนี ้

(๑) ใหแกเลขหมวด ๕ เปนเลขหมวด ๖ 
(๒) ใหแกเลขมาตรา ๕๘ ถึงเลขมาตรา ๕๙ เปนเลขมาตรา ๙๙ ถึงเลขมาตรา 

๑๐๐ ตามลําดบั 
(๓) ใหแกเลขมาตรา ๖๐ เปนเลขมาตรา ๑๐๓ 
(๔) ใหเพ่ิมมาตราดั่งตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๔ มาตรา 

๑๐๕ 



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 
 

“มาตรา ๑๐๑  การตั้งศาลข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดใีดคดีหนึง่ หรือที่มี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดี
นั้นจะกระทาํมไิด” 

“มาตรา ๑๐๒  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลีย่นแปลง หรือแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพ่ือใชแกคดใีดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะ
กระทํามิได” 

“มาตรา ๑๐๔  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ยาย และถอดถอนผูพิพากษา” 
“มาตรา ๑๐๕  การแตงตั้ง การยาย และการถอดถอนผูพิพากษา จะตองไดรับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการฝายตุลาการกอน
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตาํแหนง และการเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษา จะตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ” 
 

มาตรา ๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๗ และมาตรา ๑๐๖ ถึงมาตรา ๑๑๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ 

“หมวด ๗ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๐๖  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลฎีกา อธิบดีผู
พิพากษาศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอื่นอีกสามคนซึ่งสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒ ิ

ประธานศาลฎีกาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๗  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญมีหนาทีต่ามที่บญัญัติในรัฐธรรมนูญนี ้
วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

นั้น 
มาตรา ๑๐๘  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งตุลาการ

รัฐธรรมนูญจากผูทรงคุณวุฒใิหม ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมสภาครัง้แรก 
กําหนดวนัดั่งกลาวในวรรคกอน ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความในวรรคแรกสภาจะแตงตัง้ผูที่พน

จากตาํแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกได 
มาตรา ๑๐๙  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งพนจากตําแหนง 

เมื่อ 
(๑) เปดสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 



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 
 

(๔) ขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมคัรรับเลือกตั้ง ตามที่
บัญญตัไิวใน 

กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๕) ตองคาํพิพากษาโทษจําคุก 
มาตรา ๑๑๐  ถาตาํแหนงตลุาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งวางลง

เพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถงึคราวออกเมื่อเปดสมัยประชุมสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
ใหสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญเขามาแทนภายในกาํหนดเวลาสามสิบวัน 

กําหนดวนัดั่งกลาวในวรรคกอน ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม” 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ ทั้งหมวด และใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๘ และมาตรา ๑๑๑ 
“หมวด ๘ 

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๑๑๑  รัฐธรรมนูญนี้จะแกไขเพิ่มเติมได ก็แตโดยเงื่อนไขดั่งตอไปนี ้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ไมต่าํกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี ้ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเปนสาม

วาระ 
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึง่ช้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อ และ

ตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมต่าํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองช้ันพิจารณา เรียงลําดับมาตรา ให

ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้

แลว ใหสภาผูแทนราษฎรพจิารณาในวาระที่สามตอไป 
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามชั้นสุดทายใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมี

เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่าํกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 

(๗) เมื่อการออกเสียงลงมติไดเปนไปตามที่กลาวขางบนนี้แลวใหนําข้ึนทูลเกลา 
ฯ ถวาย และใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ มาใชบังคบัโดยอนโุลม” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในหมวด ๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๘ และเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๙ และบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๑๒ 
ถึงมาตรา ๑๒๓ 

“หมวด ๙ 



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 
 

บทสุดทาย 
   

 
มาตรา ๑๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๔ ถามีปญหาการตีความรัฐธรรมนูญอันอยู

ในวงงานของสภาผูแทนราษฎร ใหเปนอาํนาจของสภาที่จะตีความ และใหถือวาการตีความของ
สภาเปนเดด็ขาด 

ในการตีความรัฐธรรมนูญตามความในวรรคกอน ตองมสีมาชิกประชุมไมต่าํกวา
ก่ึงจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มาตรา ๑๑๓  บทบัญญตัิแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้ 
บทบัญญตัินั้นเปนอันใชบังคบัมิได 

มาตรา ๑๑๔  ในการทีศ่าลจะใชบทบญัญตัิแหงกฎหมายบังคับแกคดใีด ถาศาล
เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัตมิาตรา ๑๑๓ ก็ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดไีวช่ัวคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาดและใหใชไดในคดีทั้ง
ปวง แตไมกระทบกระทั่งคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๖ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาสิบป

นับแตวันใชบงัคับรัฐธรรมนูญนี ้ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท มีจํานวน
เทากัน 

(๑) สมาชิกประเภทที ่๑ ไดแกผูซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามบทบัญญตัิมาตรา ๔๕ 
และมาตรา ๔๖ 

(๒) สมาชิกประเภท ๒ ไดแกผูซึ่งพระมหากษตัริยไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งข้ึนไวแลวในวันที่ใชบงัคับรัฐธรรมนูญนี ้

ในระหวางที่สมาชิกประเภทที่ ๑ ยังไมไดเขารับหนาทีใ่หสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกประเภทที ่๒ ไปพลางกอน 

มาตรา ๑๑๖  เมื่อไดใชบังคบัรัฐธรรมนูญนี้ไปแลวหาปถาผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
จังหวัดใดไดรับ 

การศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร เปน
จํานวนเกนิกึ่งหนึ่งของผูมี 

สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวดันั้น ก็ใหสมาชิกประเภทที ่๒ ออกจากตาํแหนงมี
จํานวนเทาจํานวนสมาชิก 



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 
 

สภาผูแทนราษฎรที่มีการเลือกตั้งในจังหวดันั้น หลักเกณฑและวิธีการออกจาก
ตําแหนงใหเปนไปตาม 

ขอบังคับซึ่งสภาผูแทนราษฎรจะไดตราขึน้ 
ในระหวางที่มสีมาชิกประเภทที่ ๒ ตามมาตรานี ้ถาตาํแหนงสมาชิกประเภทที่ ๒ 

วางลง โดยมิใชโดยการออกตามความในวรรคแรก พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ให
เปนสมาชิกประเภทที ่๒ เทาจํานวนตาํแหนงที่วางลงนั้น 

ในกรณีที่จะมกีารออกจากตาํแหนงของสมาชิกประเภทที ่๒ ตามความในวรรค
แรกใหคณะรฐัมนตรีประกาศจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไดรับการศึกษาอบรมจบชัน้ประถมศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในวันที ่๑ มกราคม ของทุกๆ ป 

มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่สมาชิกประเภทที ่๒ จะตองออกจากตาํแหนงตามมาตรา 
๑๑๖ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที ่๑ เพ่ิมขึ้นมีจํานวนเทากับจาํนวนสมาชิกประเภทที ่๒ ที่
จะตองออกจากตําแหนงนั้นภายในวันที ่๑ เมษายน และใหสมาชิกประเภทที่๒ ออกจากตาํแหนง
ในวันที่สมาชิกประเภทที ่๑ เขารับหนาที ่

มาตรา ๑๑๘ ในระหวางที่มีสมาชิกประเภทที่ ๒ ถามีการยุบสภา ตามความใน
มาตรา ๖๕ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกใหมเฉพาะในสวนสมาชิกประเภทที่ ๑ 

มาตรา ๑๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๕๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ สมาชิกประเภทที ่๒ คงอยูในตาํแหนงได
ตลอดเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๕ แตมิใหมีการประชุมดําเนนิการของสภาผูแทนราษฎรใน
ระหวางที่สภาตองถูกยุบตามความในมาตรา ๖๕ 

มาตรา ๑๒๐ กอนที่จะมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนญู ใหนาํบทบญัญัตแิหงกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ใช
อยูในวันใชบังคับรัฐธรรมนูญนี้มาใชบังคบั 

มาตรา ๑๒๑ ใหคณะรัฐมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนัใชบังคบัรัฐธรรมนูญนี ้
คงอยูในตาํแหนงบริหารราชการแผนดินตามนโยบายทีไ่ดแถลงไวตอสภาผูแทนราษฎรตอไปกอน 
และพนจากตาํแหนงเมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที ่๑ เขารับหนาที ่และใหนําความใน
มาตรา ๘๗ มาใชบังคบั 

มาตรา ๑๒๒ ในวาระเริ่มแรก ใหสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๐๖ ใหเสร็จสิ้นภายในกาํหนดสามสบิวันนับตั้งแตวนัทีส่มาชิกประเภทที ่๑ ไดเขารับ
หนาที ่

มาตรา ๑๒๓ เมื่อเลิกมีสมาชิกประเภทที ่๒ ขาราชการประจําตองออกจาก
ตําแหนงกอน  

จึงจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืนได' 
 



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 
 

มาตรา ๑๑ บรรดามาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งไดมกีารแกเลขมาตราตามรัฐธรรมนูญนี้แลวนัน้ ถาไดอางถึงบทมาตราใด
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ ใหถือวาอางถึงบทมาตราตามที่
แกเลขมาตราใหมนั้น 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๘ มนีาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ รก เลม ๖๙ ตอนที่ ๑๕ 

 


