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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช 

คณะอภิรัฐมนตรี ในหนาที่คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
อลงกฏ 
ธานนีิวัต 
พระยามานวราชเสว ี
อดุลเดชจรัส 

ตราไว ณ วันที ่๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
เปนปที ่๔ ในรัชชกาลปจจุบนั 

 
ศุภมัสด ุพระพุทธศาสนกาลเปนอดตีภาค ๒๔๙๒ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ

นิยม อุสภสมพัตสร ผัคคุณมาส กาฬปกษ ทศมีดิถี สุริยคติกาล มีนาคมมาส เตวีสตมิสุรทิน พุธ
วาร โดยกาลบริจเฉท 

 
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหประกาศความพระราชปรารภวา จําเดิมแตสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
สถาปนาระบอบการปกครองประชาธิปไตยขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยแลวนั้น เหตุการณ
บานเมืองไดววิัฒนาการมาโดยลําดบั จําตองเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญใหอนโุลมตามกาลนยิม 
จึง ณ วันที ่๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ในรัชชสมัยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชแทนรัฐธรรมนูญฉะบับเดิม ครั้นตอมาในรัชชกาลปจจุบนั 
บังเกิดความจาํเปนตองเลิกใชรัฐธรรมนูญฉะบับนั้น จึง ณ วันที ่๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๔๙๐ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉะบบัชั่วคราว) ไปพลางกอน จนกวาจะไดตรารัฐธรรมนูญขึ้นใชเปนการถาวรสืบไป 

 
และเพ่ืออนุโลมตามแบบแผนฝายปรสมัย ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเตมิ ตั้งสภาราง
รัฐธรรมนูญขึ้นเปนครั้งแรกในประวตัิการของไทย ประกอบดวยสมาชิกส่ีสิบคนซึ่งรัฐสภาเลือกตัง้
จากสมาชิกวฒุิสภาสิบคนจากสมาชิกสภาผูแทนสิบคน และจากบุคคลภายนอกผูมคีุณสมบัตติาง 
ๆ กันสี่ประเภท ประเภทละหาคน ครั้น ณ วันที ่๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปดสภารางรัฐธรรมนูญและตั้งแตบดันัน้เปนตนมา สภาราง
รัฐธรรมนูญไดดาํเนินการพจิารณาปรึกษาวางหลักการใหญ ๆ อันสมควรประมวลไวใน
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รัฐธรรมนูญ เปนตนวา วางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยใหมั่นคงยิ่งข้ึน กําหนด
แนวนโยบายแหงรัฐเพื่อชวยรักษาไวซึ่งความตอเนื่องกันโดยสม่ําเสมอในการบริหารราชการ แกไข
เพ่ิมเติมบทบญัญัติวาดวยอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาบางประการ ขยายอํานาจรัฐสภาในอันที่จะ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ปรับปรุงวิธีการเพื่อใหฝายนิตบิญัญัติกับฝายบริหาร ไดฟง
ความคดิเห็นของกันและกันไดโดยกวางขวาง กับทั้งแกไขอํานาจฝายนิติบญัญตัิในสวนที่เก่ียวกับ
การใหความไววางใจฝายบรหิารใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพ่ือจะไดฟงความคิดเหน็ของประชาชน
ประกอบการรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาฟงการประชุม
ปรึกษาของสภาไดตลอดมา กับทั้งไดเลือกสมาชิกของสภาเกาคนตั้งเปนกรรมาธิการ มีหนาที่สดบั
ตรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แลวนําเสนอตอสภา ทั้งเพ่ือใหการรางรัฐธรรมนูญเปนไป
ดวยด ีสภารางรัฐธรรมนูญไดเลือกสมาชิกอีกเกาคนตั้งเปนกรรมาธิการ มีหนาที่พิจารณายกราง 
กรรมาธิการไดยกรางข้ึนตามหลักการที่สภารางรัฐธรรมนูญไดวางไว และไดตรวจพิจารณาบท
รัฐธรรมนูญฉะบับพุทธศักราช ๒๔๗๕ ตลอดทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมตอ ๆ มาจนถึงฉะบับที่ใชอยูใน
ปจจุบนั เมื่อเห็นวาบทมาตราใดยังใชได ก็นํามาประมวลไวในรัฐธรรมนูญนี ้และโดยที่การ
บานเมืองทั้งภายในภายนอกไดเปลี่ยนแปลงไปหลายสถาน แมนานาประเทศที่มีรัฐธรรมนูญใชมา
นานแลว ก็ยังไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับกาลสมัย กรรมาธิการจึงไดคนควาพิจารณารัฐธรรมนูญ
ของนานาประเทศประกอบดวย เมื่อไดยกรางข้ึนแลว กรรมาธิการไดเสนอรางนัน้ตอสภาราง
รัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาตรวจแกรางที่กรรมาธิการนําเสนอโดยถี่ถวนแลวได
พิจารณาทบทวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เห็นชอบพรอมกันเปนอันเสร็จสิ้นแต ณ วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ จึงไดสงรางรัฐธรรมนูญไปยังรัฐสภา รัฐสภาไดพิจารณาปรึกษา
เห็นชอบดวย ลงมติใหนาํข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระราชทานใหใชเปนรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ไดทรงพระราชวิจารณโดยตลอด และทรงพระราชดําริเห็นพองตอง
ตามมติของรัฐสภาแลว 

 
จึงมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉะบบันี้ข้ึนไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) ซึ่ง
ไดตราไว ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๔๙๐ นั้น ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอนัจะรักษา

ปฏิบัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี ้เพ่ือความดาํรงคงอยูดวยดีแหงระบอบประชาธิปไตย
ในรัฐสีมาอาณาจักร และนาํมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์สรรพพิพัฒนชัยมงคล เอนกศภุผลสกล
เกียรติยศสถาพรแกอาณาประชากรของพระองค สมดั่งพระบรมราชประสงคจงทุกประการ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 



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 
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดยีว จะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตย มีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๔  บุคคลยอมไดมาและเสียไปซึ่งสัญชาตไิทยตามบทบญัญตัแิหง

กฎหมายวาดวยสัญชาต ิ
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๕  องคพระมหากษตัริยดํารงอยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสักการ ผูใดจะ

ละเมิดมิได 
 
มาตรา ๖  ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษตัริยในทางใดๆ มิได 
 
มาตรา ๗  พระมหากษตัริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๘  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจนิตบิัญญตัิทางรัฐสภา 
 
มาตรา ๙  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตรยิทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตรยิทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ทรงเปน

ผูบังคบับญัชาสูงสุดของทหารทั้งปวง 
 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาฐานันดรศักดิ ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๓  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอีกไมมากกวาแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตร ี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษาและมีหนาที่อ่ืนตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนูญนี ้
 



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 ๑๔  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ด ีการใหองคมนตรีพนจาก
ตําแหนงก็ดใีหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตาํแหนง และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรบั
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอ่ืนหรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตาํแหนง 

 
มาตรา ๑๕  องคมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา รัฐมนตรีหรือขาราชการ

การเมืองอ่ืน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมืองและ
ตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ 

 
มาตรา ๑๖  กอนเขารับหนาที ่องคมนตรตีองปฏิญาณตนฉะเพาะพระพักตร

พระมหากษัตริย ดวยถอยคาํดั่งตอไปนี ้
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

ซื่อสัตยสุจริตและจงรักภักดตีอพระมหากษัตริย (พระบรมนามาภิไธย) และจะปฏิบตัิหนาที่เพ่ือ
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๗  องคมนตรีพนจากตาํแหนงเมือ่ตาย ลาออกหรือมีพระบรมราช

โองการใหพนจากตาํแหนง 
 
มาตรา ๑๘  การแตงตั้งและถอดถอนขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ 

ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย และในกรณีใดที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งหรือถอดถอน ให
องคมนตรีเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๙  ในเมื่อพระมหากษตัริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือดวย

เหตุใดเหตุหนึง่จะทรงบริหารพระราชภาระไมได จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบ
ของรัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่พระมหากษตัริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองคตามความในมาตรา ๑๙ ก็ด ีในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิตภิาวะหรอืเพราะเหตุอ่ืนใดกด็ ีใหคณะองคมนตรี
เสนอชื่อผูใดผูหนึ่งที่สมควรดํารงตาํแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพือ่ขอความ
เห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ก็ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภไิธย
พระมหากษัตริยแตงตั้งผูนัน้เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

 



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 ๒๑  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามทีบ่ัญญัตไิวใน
มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตัง้ตามความในมาตรา 
๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคช่ัวคราว 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความใน
วรรคแรกก็ดีในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความใน
วรรคสองก็ด ีประธานองคมนตรีจะปฏบิัตหินาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนเปนประธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 
มาตรา ๒๒  กอนเขารับหนาที ่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง

ตามความในมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ตองปฏิญาณตนในที่ประชมุรัฐสภา ดวยถอยคําดั่ง
ตอไปนี ้

“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา จะซื่อสัตยสุจรติและจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย (พระบรมนามาภไิธย) และจะปฏิบตัหินาที่เพ่ือประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึง่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๓  การสืบราชสมบตัิใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ

สืบราชสันตตวิงศพระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา 
การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเตมิกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ

พุทธศักราช ๒๔๖๗ จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๒๔  พระมหากษัตรยิทรงบรรลุนิติภาวะเมื่อพระชนมายุครบสิบแปดป

บริบูรณ 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ราชบลัลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผู

สืบราชสันตตวิงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตอ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอญัเชิญองคผูสืบ
ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศเพื่อให
ประชาชนทราบ 

ในระหวางที่ยังไมมีประกาศองคผูสืบราชสนัตติวงศตามมาตรานี ้ถาไดมีการ
แตงตั้งผูใดเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามความในมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ก็ใหผูนัน้
ปฏิบัติหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอนแตถาไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคดั่ง
กลาวนี ้ก็ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน 



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 
 

ในกรณีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความในวรรค
กอน ใหนาํบทบัญญตัิมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคบั 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๖  บคุคลไมวาเหลากําเนดิหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง

รัฐธรรมนูญเสมอกัน 
 
มาตรา ๒๗  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิโ์ดยกาํเนดิก็ด ีโดย

แตงตั้งก็ด ีโดยประการอื่นใดก็ด ีไมกระทาํใหเกิดเอกสทิธิ์อยางใดเลย 
 
มาตรา ๒๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อ
ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดั่งกลาวในวรรคกอน บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา 
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอืน่ 

 
มาตรา ๒๙  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่ง

ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบญัญัติเปนความผิดและกาํหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผดิมิได 

 
มาตรา ๓๐  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนที่จะมีคาํพิพากษาอันถงึที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผดิ จะปฏิบตัิ

ตอบคุคลนัน้เสมือนเปนผูกระทําความผดิมิได 
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะตองไดรับการพิจารณา และจะ

เรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกนัตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวโดยฉะเพาะในกฎหมาย และจะตองแจงเหตุที่ไมใหประกันแกผูตองหาหรือจําเลยทราบ 

บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมตามสมควร 
 
มาตรา ๓๑  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในรางกาย 
การจับกุมคุมขังหรือตรวจคนตัวบคุคลไมวาในกรณใีด ๆ จะกระทําไดก็แตโดย

อาศัยอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายแตผูที่ถูกจบักมุหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหต ุ



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 
 

พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร ในการที่ถูกจับหรือถูกตรวจคนโดยไมชักชา และผูถูกคุมขัง
ยอมมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการฉะเพาะตัวได 

ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผูถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยยการก็ด ีบุคคลอืน่
ใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขังก็ด ีมีสิทธิรองตอศาลทองที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดอีาญาวาการคมุ
ขังเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ใหศาลดําเนนิการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถา
เห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคมุขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขัง
แสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคมุขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ก็ใหศาลส่ังปลอยตัวผู
ถูกคุมขังไปทนัท ี

 
มาตรา ๓๒  การเกณฑแรงงาน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายฉะเพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพบิัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งบัญญัตใิหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยู
ในภาวะการรบหรือการสงครามหรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานะการณ
ฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎอัยยการศึก 

 
มาตรา ๓๓  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถาน

โดยปรกติสุขการเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ด ีการตรวจคน
เคหสถานกด็ ีจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตตและ

การจํากัดสิทธเิชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
การสืบมฤดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมฤดกยอม

เปนไปตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัิแหง

กฎหมายฉะเพาะเพื่อการอนัเปนสาธารณปูโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง 
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และตองชดใชคาทาํขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจนผู
ทรงสิทธิตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบรรดาที่ไดรับความเสียหายใน
การเวนคืนนั้นดวย 

การที่เจาหนาที่ของรัฐจะเขาใชหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลก็ด ี
การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยของบุคคลมาเปนของรัฐก็ดี ถามิใชดวยความยนิยอมของ
บุคคลนั้น จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะเพื่อประโยชนใน
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพ่ือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และตองชดใชคาทดแทน
อันเปนธรรมแกผูไดรับความเสียหายดวย 

 



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 ๓๕  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการพดู การเขียน การพมิพ และการ
โฆษณา 

การจํากัดเสรภีาพเชนวานี ้จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะ
เพ่ือคุมครองเสรีภาพของบคุคลอื่น หรือเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะคับขัน หรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือเพ่ือปองกันความเสื่อมทรามทางจิตตใจของยุวชน 

การปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพเพ่ือบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํา
มิได 

การใหเสนอเรื่องหรือขอความในหนังสือพิมพไปใหเจาหนาทีต่รวจกอนโฆษณา 
จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงครามหรือ
ในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานะการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มี
ประกาศใชกฎอัยยการศึก แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายซึ่ง
ไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง 

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพรัฐจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการศึกษาอบรม เมื่อการศึกษาอบรม

นั้นไมเปนปฏปิกษตอหนาทีข่องพลเมืองตามกฎหมายวาดวยการศึกษาอบรม และไมขัดตอ
กฎหมายวาดวยการจัดสรรสถานศึกษา 

สถานศึกษาของรัฐและของเทศบาล ตองใหความเสมอภาคแกบคุคลในการเขา
รับการศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ 

 
มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการชุมนมุโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี ้จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะ

ในกรณีการชมุนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือ
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม ใน
ระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานะการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มี
ประกาศใชกฎอัยยการศึก 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการรวมกันเปนสมาคม เมื่อมี

วัตถุประสงคไมเปนการฝาฝนกฎหมาย 
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสมาคมยอมเปนไปตามบทบญัญตัิแหง

กฎหมาย 
 
มาตรา ๓๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพ่ือ

ดําเนนิการในทางการเมืองโดยวิถีทางประชาธิปไตย และไมขัดตอระบอบการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 



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 
 

บทบัญญตัิแหงกฎหมายที่เก่ียวกับสมาคมจะนํามาใชบังคับแกพรรคการเมือง
มิได 

 
มาตรา ๔๐  บคุคลยอมมีเสรีภาพในการสือ่สารถึงกันโดยทางไปรษณยี หรือทาง

อ่ืนที่ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยจดหมาย โทรเลข โทรศัพท หรือส่ิงส่ือสารอื่น

ใดทีบุ่คคลมตีดิตอถึงกัน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการใชการสือ่สารที่จัดไวเปนบริการสาธารณะ 
 
มาตรา ๔๑  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการเลือกถ่ินที่อยูภายใน

ราชอาณาจักรและในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรภีาพเชนวานี ้จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะ

เพ่ือความปลอดภัยของประเทศเศรษฐกจิแหงชาต ิหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือรักษา
ความสัมพันธในครอบครัว 

การเนรเทศบคุคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๔๒  บุคคลคนเดียว หรือหลายคนรวมกันยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง

ทุกขภายในเงือ่นไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๔๓  สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง 
 
มาตรา ๔๔  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิตบิุคคลใหรับผิดเพื่อ

การกระทําของเจาพนักงาน ในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจาง ยอมไดรับความคุมครอง 
 
มาตรา ๔๕  บคุคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการประจาํอ่ืน และพนักงาน

เทศบาล ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตที่จํากัดใน
กฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายฉะเพาะในสวนที่เก่ียวกับ
การเมือง สมรรถภาพหรือวินัย 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๔๖  บุคคลมีหนาทีป่องกันประเทศ 
 
มาตรา ๔๗  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๔๘  บคุคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี ้
 



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 ๔๙  บคุคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๐  ในการใชสิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามต ิบุคคลมีหนาที่

ตองกระทําโดยสุจริตและมุงถึงประโยชนสวนรวม 
 
มาตรา ๕๑  บคุคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญตั ิ
 
มาตรา ๕๒ บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๓  บคุคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษา ภายในเงื่อนไข

และวิธีการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแหงรัฐ 
   

 
มาตรา ๕๔  บทบัญญตัิในหมวดนี้มีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย

และการบริหารราชการตามนโยบายดั่งกําหนดไว และไมกอใหเกิดสทิธิในการฟองรองรัฐ 
 
มาตรา ๕๕  รัฐจะตองรักษาไวซึ่งเอกราช 
 
มาตรา ๕๖  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและถือหลักเสมอภาค

ในการปฏบิัตติอกัน 
 
มาตรา ๕๗  รัฐพึงรวมมือกับนานาประเทศ ในการรักษาความยตุตธิรรมระหวาง

ประเทศและผดุงสันติสุขของโลก 
 
มาตรา ๕๘  กําลังทหารพึงมีโดยเหมาะสมแกความจาํเปนสําหรับรักษาเอกราช 
 
มาตรา ๕๙  กําลังทหารเปนของชาต ิอยูในบังคบับญัชาสูงสุดของ

พระมหากษัตริย ไมข้ึนตอเอกชน คณะบคุคลหรือพรรคการเมืองใดๆ 
 
มาตรา ๖๐  กําลังทหารพึงใชเพ่ือการรบหรือการสงครามหรือเพ่ือปราบปรามการ

จลาจล และจะใชไดก็แตโดยกระแสพระบรมราชโองการเวนแตในกรณทีี่มีประกาศใชกฎอัยการศึก 
การใชกําลังทหารเพื่อชวยเหลือราชการอื่น ใหเปนไปตามบทบญัญตัแิหง

กฎหมาย 
 
มาตรา ๖๑  เอกชนก็ด ีคณะบุคคลกด็ ีพรรคการเมืองก็ด ีจะใชกําลังทหารไมวา

โดยตรงหรือโดยทางออมเปนเครื่องมือในทางการเมืองมิได 



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 
 

ทหารและบุคคลอื่นในสังกัดฝายทหาร ในระหวางรับราชการประจํา จะเปน
สมาชิกหรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง หรือแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ มิได 

 
มาตรา ๖๒  การศึกษาอบรมพึงมีจุดประสงคที่จะใหชนชาวไทยเปนพลเมืองด ีมี

รางกายแข็งแรงและอนามัยสมบูรณ มีความรูความสามารถที่จะประกอบการอาชีพ และมีจิตตใจ
เปนนักประชาธิปไตย 

 
มาตรา ๖๓  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศกึษาอบรม 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยฉะเพาะสถานศึกษาทั้งปวง

ยอมอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ 
การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการใหสถานศึกษาดาํเนินกจิการของ

ตนเองไดภายในขอบเขตตทีก่ฎหมายบัญญัต ิ
 
มาตรา ๖๔  การศึกษาอบรมชั้นประถมศกึษาในสถานศึกษาของรัฐและของ

เทศบาล จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน 
รัฐพึงชวยเหลือใหไดมีอุปกรณการศึกษาอบรมตามควร 
 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงสนับสนุนการคนควาในทางศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงรักษาไวซึง่วัฒนธรรมประจําชาต ิแตตองไมกระทําโดยวิธีการ

อันเปนการบังคับฝนใจบุคคล 
 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงบํารุงรักษาสถานทีแ่ละวัตถุอันมีคาในทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและศิลปกรรม และปองกันมิใหมีการสงวัตถุเชนวานี้ออกนอกราชอาณาจกัร 
 
มาตรา ๖๘  การริเร่ิมทางเศรษฐกิจสวนเอกชนยอมเปนไปโดยเสร ีแตทั้งนี้จะตอง

ไมเปนการขัดแยงกับการประกอบกิจการอนัมีลักษณะเปนสาธารณูปโภค และจะตองไมเปนการ
บั่นรอนมนษุยธรรมความมั่นคงของสังคม หรือเสรีภาพของบุคคล 

การประกอบกจิการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภค รัฐพึงจัดใหประสานกันกบั
การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจสวนเอกชน ในทางที่จะใหเปนประโยชนแกประชาชนเปนสวนรวม 

กิจการอันเปนการผูกขาดตดัตอนกด็ ีการประกอบกิจการอันมีลักษณะเปน
สาธารณูปโภคโดยเอกชนกด็ ีจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๖๙  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพ่ิมพูน

ผลิตผลทั้งในทางปริมาณและคุณภาพและพึงสนับสนนุการสหกรณเพ่ือผลเชนวานัน้ดวย 
 
มาตรา ๗๐  รัฐพึงสนับสนุนการคาและการประกอบการผลิตของเอกชน ทั้งใน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 



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 ๗๑  รัฐพึงจัดการตามควรเพื่อมิใหมีการใชแรงงานเด็กเกินกวาสภาพ

แหงรางกายของเด็ก 
 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข ตลอดถึงการมารดาและทารก

สงเคราะหการปองกันและปราบโรคระบาด รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา 
 

หมวด ๖ 
อํานาจนติิบญัญัต ิ
   

สวนที ่๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗๓  รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทน 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ

นี ้
 
มาตรา ๗๔  ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนเปนรอง

ประธานรัฐสภา 
ประธานรัฐสภามีหนาทีด่ําเนนิกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไป

ตามระเบียบและมีหนาที่อ่ืนตามทีบ่ัญญตัใินรัฐธรรมนูญนี ้
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมสามารถปฏิบตัิหนาทีไ่ดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ใหรอง

ประธานรัฐสภาทําหนาที่แทน 
 
มาตรา ๗๕  รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนาํและ

ยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๗๖  รางพระราชบัญญัติซึ่งไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให

นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๗๗  รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวยและ

พระราชทานคนืมายังรัฐสภา หรือมิไดพระราชทานคนืมาภายในเกาสิบวัน รัฐสภาจะตองปรึกษา
รางพระราชบัญญัตนิั้นใหมถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินัน้ขึ้น
ทูลเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย มิไดทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานลงมา



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 
 

ภายในสามสบิวัน ก็ใหนาํพระราชบัญญัตนิัน้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายได 
เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภไิธยแลว 

 
มาตรา ๗๘  บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนในขณะเดียวกัน

มิได 
 
มาตรา ๗๙  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนจะเปนขาราชการประจํามิได 
 
มาตรา ๘๐  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน 
(๑) ตองไมรับตาํแหนง หรือหนาที่ใดจากรัฐหนวยราชการของรัฐ หรือหนวยงาน

ใด ๆ ที่อยูในบังคับบัญชาของรัฐโดยมีประโยชนตอบแทน หรือดํารงอยูซึ่งตําแหนงหนาที่เชนวา
นั้น ทั้งนี้ นอกจากตาํแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน หรือตําแหนงที่รัฐมนตรีตองดํารง
โดยบทบัญญตัิแหงกฎหมาย หรือตําแหนงที่รัฐสภา วุฒสิภาหรือสภาผูแทนเปนผูแตงตั้ง หรือ
ตําแหนง หรือหนาที่เปนผูสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาชัน้อดุมศึกษาอืน่ 

(๒) ตองไมเปนผูจดัการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจางของหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รัฐหรือหนวยราชการของรัฐเปนผูลงทุนหรือผูถือหุนมากกวารอยละหาสิบของ
ทุนหรือจํานวนหุนทั้งส้ิน 

(๓) ตองไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการของรัฐ หรือคงถือไวซึ่ง
สัมปทานนัน้ หรือเปนคูสัญญากับรัฐ หรือหนวยราชการของรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตดั
ตอนทั้งนีไ้มวาโดยตรงหรือโดยทางออม 

(๔) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากรัฐหรือหนวยราชการของรัฐเปนพิเศษ 
นอกเหนือไปจากที่รัฐหรือหนวยราชการของรัฐปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุระกิจการงานตาม
ปรกกติและนอกจากเงินหรือประโยชนทีพึ่งไดรับในฐานะเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผูแทน หรือในฐานะทีไ่ดปฏิบตัิงานในตําแหนงที่ดํารงไดโดยไมตองหามตามมาตรานี ้

บทบัญญตัิมาตรานี้มใิหใชบงัคับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
รับเบี้ยหวัดบาํเหน็จ บาํนาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดทีต่องจายตามขอผูกพัน
ซึ่งมีระบุใหจายในงบประมาณแผนดินประจําป และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกวุฒสิภาหรือ
สมาชิกสภาผูแทนรับหรือดาํรงอยูซึ่งตําแหนงกรรมการหรือกรรมาธิการ ที่มีประโยชนตอบแทน
ตามอตัราที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๘๑  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนไมนอยกวาหาคน มีสิทธิเขาช่ือ

รองตอประธานสภาทีต่นเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกแหงสภานั้นคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง
ตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้และใหประธานแหงสภาทีไ่ดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาดและใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนัน้ไปยังประธานแหงสภาทีไ่ดรับคาํรองดั่งกลาวในวรรคกอน 



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 
 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ส้ินสุดลงยอมไมกะทบกะทั่งกิจการที่สมาชิกคนนัน้ไดกระทําไปในหนาที่สมาชิกกอนที่ประธานแหง
สภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคาํวินิจฉยั 

 
สวนที ่๒ 
วุฒิสภา 

   
 
มาตรา ๘๒  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนหนึ่งรอยคน ซึ่ง

พระมหากษัตริยทรงและแตงตั้งจากผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทน และมีอายุไม
ต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณซึ่งทรงพระราชดําริเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒ ิโดยมีความรูความชํานาญใน
วิชาการหรือกิจการตาง ๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดิน 

ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิก
วุฒิสภา 

 
มาตรา ๘๓  สมาชิกภาพแหงสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกปนับแต

วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งฉะเพาะในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามปใหมกีารเปลี่ยน
สมาชิกเปนจํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระอํานาจที่จะเลือกและแตงตั้งผูที่ออกตามวาระเปน
สมาชิกอีกได 

 
มาตรา ๘๔  สมาชิกภาพแหงสมาชิกวุฒิสภาส้ินสดุลงเมือ่ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๘๐ 
(๕) มีลักษณะตองตามที่บญัญัตไิวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และ

มาตรา ๙๓ (๑) (๒) และ (๓) 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผดิที่เปนลหุโทษ หรือความผดิที่มีกําหนดโทษชัน้ลหุโทษ 
 
มาตรา ๘๕  ถาตาํแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระพระมหากษัตริยจะไดทรงเลือกและแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตองตามทีบ่ัญญตัไิวใน
มาตรา ๘๒ เขามาเปนสมาชกิแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๘๒ วรรคสองมาใชบังคบัแกการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามความในมาตรานี ้



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 
 

 
สวนที ่๓ 
สภาผูแทน 

   
 
มาตรา ๘๖  สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง มีจํานวนตาม

เกณฑที่บัญญตัิไวในมาตรา ๘๗ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหใชวิธีลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ และ

วิธีรวมเขตตจงัหวัด 
 
มาตรา ๘๗  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ

จังหวัดตามผลสํารวจสํามะโนครัวครั้งสุดทาย หนึ่งแสนหาหมื่นคนตอสมาชิกสภาผูแทนหนึ่งคน 
ถาจังหวัดใดมรีาษฎรไมถึงหนึ่งแสนหาหมืน่คน ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนั้น
ไดหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคน ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใน
จังหวัดนั้นเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งคนตอจาํนวนราษฎรทุกหนึ่งแสนหาหมื่นคน เศษของหนึ่งแสนหาหมื่น
ถาถึงเจ็ดหมื่นหาพันหรือกวานั้นใหนบัเปนหนึ่งแสนหาหมื่น 

 
มาตรา ๘๘  บคุคลผูมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๙ และไมเปนบุคคล

ตองหามตามมาตรา ๙๐ ยอมมีสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๘๙  ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัตดิั่งตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาตเิปนไทยตามกฎหมาย แตบคุคลผูมีสัญชาติไทย ซึ่งบิดาเปนคนตาง

ดาวกด็ีบคุคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ด ีตองมีคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนอีกดวย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณในวนัเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๙๐  บุคคลผูมีลักษณะดั่งตอไปนีใ้นวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใช

สิทธิเลือกตั้งคอื 
(๑) บุคคลวิกลจริต หรือจิตตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) คนหูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๓) ภิกษ ุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๔) ผูตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) ผูอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา 
 
มาตรา ๙๑  บคุคลผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๘๘ และมีคุณสมบัตติามที่กําหนด

ไวใน 
 



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 ๙๒  ทั้งไมเปนบคุคลตองหามตามมาตรา ๙๓ ยอมมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนแตบทบญัญัติมาตรา๙๐ (๔) มิใหนาํมาใชบังคบัในกรณีที่ยังมิไดมี
คําพิพากษาของศาลใดศาลหนึ่งใหจําคุกผูตองคุมขัง 

 
มาตรา ๙๒  ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัตดิั่งตอไปนี ้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวนัเลือกตั้ง 
(๒) มีความรูไมต่าํกวาประโยคประถมศกึษาตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบไดไมต่ํากวานั้น 
 
มาตรา ๙๓  บุคคลผูมีลักษณะดั่งตอไปนี ้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง คอื 
(๑) ผูตดิยาเสพติดใหโทษ 
(๒) คนตาบอดทั้งสองขาง 
(๓) บุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๔) ผูเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผดิอนัไดกระทาํโดยประมาท 
(๕) ขาราชการประจํา 
(๖) บุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการประจํามาแลวและไดพนจากตําแหนงราชกร

ประจํามายังไมถึงหนึ่งปในวันเลือกตั้ง แตบทบัญญัตนิีม้ิใหใชบังคบัแกผูจําตองเขารับราชการตาม
บทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

 
มาตรา ๙๔  ภายใตบังคบับทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการ

เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
 
มาตรา ๙๕  อายุของสภาผูแทนมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งทั่วไป 
 

มาตรา ๙๖  เมื่ออายุของสภาผูแทนสิ้นสดุลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระ
ราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวัน
เลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวนั
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๙๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนเพื่อให

ราษฎรเลือกตัง้สมาชิกใหม 
การยุบสภาผูแทนใหกระทําโดยพระกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวนัเลือกตั้งสมาชิก

ใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน และวันเลอืกตั้งนั้นตองกําหนดวนัเดยีวกันทั่ว
ราชอาณาจักร 



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 
 

การยุบสภาผูแทนจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
 
มาตรา ๙๘  สมาชิกภาพแหงสมาชิกสภาผูแทนเริ่มแตวนัเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๙๙  สมาชิกภาพแกสมาชิกสภาผูแทนสิ้นสดุลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทน หรือมีการยุบสภาผูแทน 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๘๐ 
(๕) มีลักษณะตองตามที่บญัญัตไิวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และ

มาตรา ๙๓ (๑) (๒) และ (๓) 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผดิที่เปนลหุโทษ หรือความผดิที่มีกําหนดโทษชัน้ลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐๐  ถาตาํแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออก

ตามอายุของสภาผูแทน หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภาผูแทนจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวนั 

สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาทีเ่หลืออยู 
 

สวนที่ ๔ 
บทที่ใชแกสภาท้ังสอง 

   
 
มาตรา ๑๐๑  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนยอมเปนผูแทนปวงชนชาว

ไทย  ไมอยูในความผูกมดัแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ และตองปฏิบตัหินาที่ตามความเห็นของตน
โดยบริสุทธิใ์จเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 

 
มาตรา ๑๐๒  กอนเขารับหนาที ่สมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภาผูแทนตอง

ปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดั่งตอไปนี ้
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา จะปฏิบตัิหนาที่ตามความเหน็ของ

ขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๐๓  วุฒิสภาและสภาผูแทนแตละสภา มีประธานสภาคนหนึง่และรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
 



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 
 

มาตรา ๑๐๔  ประธานและรองประธานวฒุิสภาดาํรงตําแหนงจนถึงวนักอนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําเมื่อถึงคราวที่มีการเปลี่ยนสมาชิกก่ึง
หนึ่ง 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนดาํรงตาํแหนงจนสิน้อายุของสภาหรือมีการ
ยุบสภา 

ประธานและรองประธานวฒุิสภาและสภาผูแทนยอมพนจากตําแหนงกอนถึง
วาระพนจากตาํแหนงตามความในสองวรรคกอน เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตาํแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ตองคาํพิพากษาโทษจําคุก 
 
มาตรา ๑๐๕  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนมหีนาที่ดาํเนนิกิจการของ

สภานัน้ ๆ ใหเปนไปตามระเบียบรองประธานมีหนาที่ทาํกิจการแทนประธานเมื่อประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด 

 
มาตรา ๑๐๖  ในเมื่อประธานและรองประธานแหงวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไมอยู

ในที่ประชุมใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น 
 
มาตรา ๑๐๗  การประชุมวุฒิสภาก็ด ีการประชุมสภาผูแทนก็ด ีตองมีสมาชิก

ประชุมไมต่าํกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๐๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตเร่ืองซึ่งมีบัญญตัไิวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญนี ้
สมาชิกคนหนึง่ยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐๙  ในที่ประชุมวฒุิสภาก็ด ีที่ประชุมสภาผูแทนก็ด ีที่ประชุมรวมกัน

ของรัฐสภาก็ดีสมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใด ๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเหน็
หรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิโ์ดยเดด็ขาดผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาว
สมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์นี้ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคาํส่ัง
ของสภา และคุมครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคดิเห็นในที่
ประชุมดวย 

 
มาตรา ๑๑๐  สมัยประชุมของวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเริ่มตนและสิ้นสุดลง

พรอมกัน ตามสมัยประชุมของรัฐสภา 



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 
 

 
มาตรา ๑๑๑  ในระหวางที่สภาผูแทนถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได 
 
มาตรา ๑๑๒  ในปหนึ่งใหมสีมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย

แลวแตสภาผูแทนจะกาํหนด การประชุมครั้งแรกตองใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสามสิบวันนับ
แตวันเลือกตั้ง 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาผูแทนเปนผูกําหนด 
 
มาตรา ๑๑๓  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบวนั แต

พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปกไ็ด 
ในระหวางเวลาดั่งกลาวในวรรคกอนจะโปรดเกลาฯ ใหปดประชุมก็ได 
 
มาตรา ๑๑๔  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปดและปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทําพิธีเปดประชุมดวยพระองคเอง 

หรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชชทายาทซึ่งบรรลุนิตภิาวะแลวหรือผูใดผูหนึง่จะมาทําพิธีแทนพระองคก็
ได 

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐพระมหากษัตรยิจะทรง

เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 
 
มาตรา ๑๑๖  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกัน หรือ

สมาชิกของแตละสภา ไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็
ได 

คํารองขอดั่งกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใด ก็ใหย่ืนตอประธาน
แหงสภานัน้ ถาเปนของสมาชิกทั้งสองสภาก็ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 

ใหประธานแหงสภาที่ไดรับคาํรองขอนําความกราบบังคมทูลและรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๑๗  การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา 

ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๑๘  ในระหวางสมยัประชุม หามมิใหจับ หรือคุมขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนไปทําการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหาใน
คดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนญุาตจากสภาที่ผูนัน้เปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทํา
ความผดิ 



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 
 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนในขณะกระทําความผิด 
ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิกอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการคุมขังได 

 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนใน

คดีอาญา ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดนีั้นในระหวางสมัยประชุม
มิได เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสภาทีผู่นั้นเปนสมาชกิแตกระนัน้ การพิจารณาคดก็ีตองไมเปน
การขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา 

การพิจารณาทีศ่าลไดกระทาํไปกอนมคีําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่ง ยอมเปนอันใชได 

 
มาตรา ๑๒๐  ถาสมาชิกวุฒสิภาหรือสมาชกิสภาผูแทนถกูคุมขังในระหวาง

สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุมเมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแต
กรณีตองส่ังปลอยทันทีถาหากสภาท่ีผูนัน้เปนสมาชิกไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามความในวรรคกอน ใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวัน
สุดทายแหงสมัยประชุม 

 
มาตรา ๑๒๑  รางพระราชบัญญัตจิะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรีหรือ

สมาชิกสภาผูแทนแตรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนจะเสนอไดก็ตอเมื่อมี
คํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

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

ในกรณีเปนทีส่งสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาผูแทนที่จะวินิจฉยัวาราง
พระราชบัญญตัิใดเปนรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวยการเงินหรือไม 

 
มาตรา ๑๒๒  รางพระราชบัญญัตใิหเสนอตอสภาผูแทนกอน เมื่อสภาผูแทนได

พิจารณาลงมติใหใชไดแลว ใหนําเสนอตอวุฒิสภาและวุฒิสภาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน
กําหนดหกสบิวัน แตถารางพระราชบัญญตัินั้นเปนรางพระราชบัญญตัิเก่ียวดวยการเงิน วุฒิสภา
จะตองพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน ทั้งนี้เวนแตสภาผูแทนจะไดลงมติขยายเวลา
ออกไปเปนพิเศษ 

กําหนดวนัดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเร่ิมนับแต
วันที่รางพระราชบัญญัตนิั้นไดมาถึงวุฒิสภา 



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 
 

ถาวุฒิสภาไมไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวใน
วรรคแรกก็ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตนิัน้ 

 
มาตรา ๑๒๓  เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญตัเิสร็จแลว 
(๑) ถาหากวฒุิสภาเห็นชอบดวยโดยไมแกไขเพิ่มเติม ก็ใหดําเนินการตอไปตาม

ความในมาตรา ๗๖ 
(๒) ถาหากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญตัินัน้ไวกอน 

และสงรางพระราชบัญญัตนิัน้กลับคนืมายงัสภาผูแทน 
(๓) ถาหากวฒุิสภาแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญตัติามทีวุ่ฒิสภาแกไข

เพ่ิมเติมนั้นกลับคืนมายังสภาผูแทน ในกรณีเชนวานี ้ใหสภาท้ังสองตางตั้งบุคคลที่เปนหรือมิได
เปนสมาชิกแหงสภานัน้ ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนกําหนดประกอบเปนคณะกรรมาธิการ
รวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตนิัน้ แลวใหคณะกรรมาธิการรวมกันนั้นรายงานและเสนอ
รางพระราชบัญญัตติามที่ไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสองถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยราง
พระราชบัญญตัิที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวนั้น ก็ใหดําเนินการตอไปตามความใน
มาตรา ๗๖ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยัง้รางพระราชบัญญตัินัน้ไวกอน 

คณะกรรมาธกิารรวมกันยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคดิเห็นในการพจิารณารางพระราชบัญญัตไิด และเอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๐๙ 
นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาทีต่ามมาตรานี้ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่าํกวาก่ึงจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชมุ และใหนาํขอบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภาใน
สวนที่เก่ียวกับกรรมาธิการมาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๔  รางพระราชบัญญัติทีต่องยับยั้งไวโดยบทบัญญตัิมาตรา ๑๒๓ นั้น 

เมื่อเวลาหนึ่งปไดลวงพนไป นับแตวันทีวุ่ฒิสภาสงรางพระราชบัญญตัิกลับคนืมายงัสภาผูแทน 
สภาผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตนิั้นข้ึนพิจารณาใหมไดในกรณีเชนวานี ้ถาหากสภาผูแทนลง
มติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธกิารรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญตัินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภาและใหดําเนนิการตอไปตามความในมาตรา ๗๖ 

ถารางพระราชบัญญตัิทีต่องยังย้ังไวเปนพระราชบัญญตัเิก่ียวดวยการเงิน สภา
ผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตนิั้นขึ้นพจิารณาใหมไดทันท ีในกรณีเชนวานี ้ถาหากสภาผูแทนลง
มติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธกิารรวมกันพิจารณา ดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญตัินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และใหดําเนนิการตอไปตามความในมาตรา ๗๖ 

 



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 
 

มาตรา ๑๒๕  ในกรณีที่สภาผูแทนสิ้นอายหุรือมีการยุบสภาผูแทน บรรดาราง
พระราชบัญญตัิที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือ
มิไดพระราชทานคนืมาภายในเกาสิบวนั ใหเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๒๖  งบประมาณแผนดนิประจาํปใหทําเปนพระราชบัญญตั ิถา

พระราชบัญญตัิออกไมทนัปใหมใหใชพระราชบัญญตัิงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
 
มาตรา ๑๒๗  การจายเงินแผนดนิ จะกระทําไดก็ฉะเพาะที่ไดอนุญาตไวใน

กฎหมายวาดวยงบประมาณ เวนแตในกรณีจําเปนรบีดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิในกรณีเชนวานี้ ตองขออนุมตัิจากรัฐสภาในโอกาสแรกที่
พึงกระทําได 

คําอนุมตัิของรัฐสภาใหทําเปนพระราชบญัญัตฉิะเพาะเรื่อง หรือรวมลงไวใน
พระราชบัญญตัิโอนเงินในงบประมาณหรอืพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญตัิงบประมาณประจําปถัดไป 

 
มาตรา ๑๒๘  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจควบคุมราชการแผนดินโดย

บทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๒๙  ในที่ประชุมวฒุิสภาหรือสภาผูแทน สมาชกิทุกคนมีสิทธติั้งกะทู

ถามรัฐมนตรีในขอความใดอันเกี่ยวกับงานในหนาทีไ่ด แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อ
เห็นวาขอความนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของ
แผนดิน 

 
มาตรา ๑๓๐  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไมต่าํกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภามีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไปในวฒุิสภา
หรือสภาผูแทน แลวแตกรณี เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

ญัตติดั่งกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใดก็ใหย่ืนตอประธานแหง
สภานัน้และใหประธานแหงสภาที่ไดรับญัตติแจงไปยังนายกรัฐมนตร ีเพ่ือกําหนดเวลาสําหรับการ
เปดอภปิรายทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสามสบิวันนบัแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง แต
คณะรัฐมนตรยีอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้นเสียไดเมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยัง
ไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดนิ 

ในการเปดอภปิรายทั่วไปตามมาตรานี ้สภาจะลงมตใินปญหาที่อภปิรายมิได 
 
มาตรา ๑๓๑  สมาชิกสภาผูแทนไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภปิรายทัว่ไปเพื่อลงมตไิมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัวหรือทั้ง
คณะ 



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 
 

เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปในสภาผูแทนสิน้สุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบ
วาระเปดอภิปรายนั้นไป ก็ใหประธานสภาผูแทนแจงไปยังประธานวฒุสิภา และในกรณีเชนวานี ้
วุฒิสภาอาจเปดอภิปรายทั่วไปในปญหาเดยีวกันนั้น และอาจสงขอสังเกตไปยังสภาผูแทนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภานั้นได 

การลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ ใหสภาผูแทนกระทําภายหลังที่ไดรับแจงผล
แหงการประชุมปรึกษาของวุฒิสภาตามความในวรรคกอนแลว 

 
มาตรา ๑๓๒  ถามีปญหาเกี่ยวกับราชการแผนดิน ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ

ฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธาน
รัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้รัฐสภาจะ
ลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

 
มาตรา ๑๓๓  การประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละสภา แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภา
ไมนอยกวาย่ีสิบหาคนรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๓๔  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปน

คณะกรรมาธกิารสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรือ่งใดๆ อันอยูในวงงานของ
สภาแลวรายงานตอสภาคณะกรรมาธิการที่กลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระทําหรือเร่ืองที่พิจารณาอยูนั้นได 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๐๙ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาทีต่าม
มาตรานี้ดวย 

 
มาตรา ๑๓๕  การประชุมคณะกรรมาธิการ ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่าํกวาก่ึง

จํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๓๖  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจตั้งขอบังคบัการประชุมปรึกษาของ

แตละสภาเก่ียวกับการเสนอรางพระราชบัญญัต ิการเสนอญัตต ิการประชุม การปรึกษาและกจิการ
อ่ืน เพ่ือดําเนนิการตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
สวนที ่๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณตีอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 



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 
 

(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความใน
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 

(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตอรัฐสภาตามความใน
มาตรา ๒๒ 

(๓) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัตติามความในมาตรา ๒๕ 
(๔) การปรึกษารางพระราชบัญญตัิใหมตามความในมาตรา ๗๗ 
(๕) การเปดประชุมรัฐสภาตามความในมาตรา ๑๑๔ 
(๖) การเปดอภิปรายทั่วไปตามความในมาตรา ๑๓๒ 
(๗ การใหความยินยอมในการประกาศสมครามตามความในมาตรา ๑๕๓ 
(๘)  การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามความในมาตรา ๑๕๔ 
(๙) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๖๘ 
(๑๐) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๗๓ 
(๑๑) การตีความรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๗๗ 
 
มาตรา ๑๓๘  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมปรึกษา

ของวุฒิสภาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๙  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาท้ังสองมาใช

บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
อํานาจบริหาร 

   
 
มาตรา ๑๔๐  พระมหากษัตริยทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม

นอยกวาสิบหาคนและไมมากกวาย่ีสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตร ีมีหนาทีบ่ริหารราชการ
แผนดิน 

ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๑๔๑  กอนเขารับหนาที ่รัฐมนตรีตองปฏิญาณตนฉะเพาะพระพักตร

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดั่งตอไปนี ้
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

ซื่อสัตยสุจริตและจงรักภักดตีอพระมหากษัตริย (พระบรมนามาภิไธย) และจะปฏิบตัิหนาที่เพ่ือ
ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๔๒  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการประจํามิได 



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 
 

 
มาตรา ๑๔๓  รัฐมนตรีจะกระทําการใด ๆ ที่หามไวมิใหสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนกระทําตามที่บัญญตัิในมาตรา ๘๐ มิได และนอกจากนั้นรัฐมนตรจีะเปน
ผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือองคการใดๆ 
ซึ่งดําเนนิธุระกิจเพื่อคากําไรก็มิไดดวย 

 
มาตรา ๑๔๔  รัฐมนตรีผูมิไดเปนสมาชิกแหงสภา ยอมมีสิทธิเขาประชุมและ

แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุมของวุฒิสภาหรือสภาผูแทน หรือที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๑๐๙ ใหนาํมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๕  ในการดําเนนินโยบายบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตอง

ไดรับความไววางใจของสภาผูแทน 
รัฐมนตรีผูไดรับการแตงตั้งใหวาการกระทรวงตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในหนาที่

ของตน และรัฐมนตรีทุกคนจะไดรับการแตงตั้งใหวาการกระทรวงหรือไมก็ตาม ตองรับผิดชอบ
รวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๔๖  คณะรัฐมนตรทีี่เขาบริหารราชการแผนดินจะตองแถลงนโยบายตอ

สภาผูแทนและตอวุฒิสภาตามลําดับ การลงมติใหความไววางใจหรือไมใหความไววางใจ
คณะรัฐมนตรนีั้น ใหสภาผูแทนกระทําภายหลังที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอวฒุิสภาแลว 

ในการที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอวฒุิสภานั้นวฒุสิภาอาจตั้งขอสังเกตสงไป
ยังสภาผูแทนเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานัน้ได 

 
มาตรา ๑๔๗  ในระหวางเวลาบริหารราชการแผนดินภายหลังที่ไดรับความ

ไววางใจจากสภาผูแทนแลว ถามีพฤตติการณที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให
สภาผูแทนยืนยันความไววางใจอีกก็ได ในกรณีเชนวานี ้ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๔๖ มาใชบังคบั
โดยอนโุลม 

 
มาตรา ๑๔๘  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตาํแหนงเมื่อ 
(๑) สภาผูแทนไมใหความไววางใจตามมาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ 
(๒) สภาผูแทนมีมตไิมไววางใจตามมาตรา ๑๓๑ 
(๓) สภาผูแทนที่ไดใหความไววางใจตามมาตรา ๑๔๖ ส้ินอายุหรือมีการยุบสภา

ผูแทน 
(๔) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๕) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๔๙ 
คณะรัฐมนตรทีี่พนจากตําแหนงตองอยูในตาํแหนงเพ่ือดําเนนิงานไปจนกวาจะตั้ง

คณะรัฐมนตรข้ึีนใหม 



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 
 

 
มาตรา ๑๔๙  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสดุลงฉะเพาะตัวเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะตองตามที่บญัญัตไิวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และ

มาตรา ๙๓ (๑) (๒) และ (๓) (๔)  ตองคําพิพากษาโทษจําคุก 
(๕) กระทําการที่ตองหามตามมาตรา ๑๔๓ 
(๖) สภาผูแทนลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๑ 
 
มาตรา ๑๕๐  ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน ในอันจะรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพบิัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมรัฐสภาใหทนัทวงทีมิไดก็ด ี
เมื่อกรณีเชนวานั้นเกดิขึ้นในระหวางสภาผูแทนถูกยุบกด็ ีพระมหากษัตริยจะทรงตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญตัิก็ได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาโดยไม
ชักชาถารัฐสภาอนุมัตแิลว พระราชกําหนดนั้นก็ใหมผีลเปนพระราชบญัญัตติอไป ถารัฐสภาไม
อนุมัต ิพระราชกําหนดนั้นกเ็ปนอันตกไป แตทั้งนีไ้มกะทบกะทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช
พระราชกําหนดนั้น 

คําอนุมตัิและไมอนุมตัิใหทาํเปนพระราชบัญญตั ิ
 
มาตรา ๑๕๑  ในระหวางสมยัประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย

การภาษีอากรหรือเงินตรา ซึง่จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลบัเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามความในวรรคกอน จะตองนําเสนอตอรัฐสภา
ภายในสองวันนับแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัตมิาตรา ๑๕๐ 
วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎอัยย

การศึก ตามลกัษณะและวธิกีารตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยยการศึกฉะเพาะแหงเปนการ

รีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก 
 
มาตรา ๑๕๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม 

เมื่อไดรับความยินยอมของรัฐสภาแลว 
มติใหความยินยอมของรัฐสภา ตองมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 
 



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 ๑๕๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันตภิาพสงบศึกและทําหนงัสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตตไทยหรือจะตองออก
พระราชบัญญตัิเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๕๕  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๕๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักดิ ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๕๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๘  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนขาราชการฝายทหารและ

ฝายพลเรือนตําแหนงปลดักระทรวง อธิบด ีและเทียบเทา 
 
มาตรา ๑๕๙  การกําหนดคณุสมบัต ิการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนและการ

ลงโทษขาราชการ ใหเปนไปตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๘๒ มาตรา 

๘๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๗๔ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราช
โองการใด ๆ อันเกี่ยวกับราชการแผนดินตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
หมวด ๘ 

อํานาจตุลาการ 
   

 
มาตรา ๑๖๑  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยฉะเพาะ ซึ่ง

จะตองดาํเนนิตามกฎหมายและในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัริย 
 
มาตรา ๑๖๒  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญตั ิ
 
มาตรา ๑๖๓  การตั้งศาลข้ึนใหม เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มี

ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยฉะเพาะ แทนศาลธรรมดาที่มอียูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษา
คดีนัน้ จะกระทํามิได 

 



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 ๑๖๔  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลีย่นแปลงหรือแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพ่ือใชแกคดใีดคดีหนึ่งโดยฉะเพาะ จะ
กระทํามิได 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูพิพากษามีอิสสระในการพจิารณาพิพากษาอรรถคดใีหเปนไป

ตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖๖  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ยาย และถอดถอนผูพิพากษา 
 
มาตรา ๑๖๗  การแตงตั้ง การยาย และการถอดถอนผูพิพากษาจะตองไดรับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการฝายตุลาการกอน 
แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตาํแหนงและการเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษาจะตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 

 
หมวด ๙ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๑๖๘  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญประกอบดวย ประธานวุฒิสภา 

ประธานสภาผูแทนประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยยการ และบุคคลอื่นอีกส่ีคน
ซึ่งรัฐสภาแตงตั้งจากผูทรงคณุวุฒิในทางกฎหมาย 

ประธานวุฒิสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๖๙  คณะตุลาการรฐัธรรมนูญมีหนาทีต่ามที่บญัญัติในรัฐธรรมนูญนี ้
วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

นั้น 
 
มาตรา ๑๗๐  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ

จากผูทรงคุณวุฒิใหม ภายในสามสิบวนันบัแตวนัเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก 
กําหนดวนัดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความในวรรคแรก รัฐสภาจะแตงตั้งผูที่พน

จากตาํแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกได 
 
มาตรา ๑๗๑  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งพนจากตาํแหนงเมื่อ 
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตัง้ทั่วไป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 



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 
 

(๔) มีลักษณะตองตามที่บญัญัตไิวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และ
มาตรา ๙๓ (๑) (๒) และ (๓) 

(๕) ตองคาํพิพากษาโทษจําคุก 
 
มาตรา ๑๗๒  ถาตาํแหนงตลุาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งวางลงเพราะเหตุ

อ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกเมื่อเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปให
รัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญเขามาแทนภายในกาํหนดเวลาสามสิบวัน 

กําหนดวนัดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
 

หมวด ๑๐ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 
มาตรา ๑๗๓ รัฐธรรมนูญนี้จะแกไขเพิ่มเติมไดก็แตโดยเงื่อนไขดั่งตอไปนี ้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนรวมกัน หรือจากสมาชิกของแตละสภา ไมต่าํกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี ้ใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึง่ช้ันรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อ และ

ตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมต่าํกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ของทั้งสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง ช้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให
ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามชั้นสุดทายใหใชวิธีเรียกชื่อ และตองมี
เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่าํกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา 

(๗) เมื่อการออกเสียงลงมติไดเปนไปตามที่กลาวขางบนนี้แลว ใหนําข้ึนทูลเกลา 
ฯ ถวายและใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคบัโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๑๗๔  ถาพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวารางรัฐธรรมนูญที่นาํข้ึน

ทูลเกลา ฯ ถวายตามมาตรา ๑๗๓ กะทบถงึประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชนและ
ทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัยพระมหากษัตริยยอมทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่
จะใหประชาชนทั่วประเทศออกเสียงเปนประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ
นั้น 



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 
 

ในการใหประชาชนออกเสียงเปนประชามต ิพระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระ
ราชกฤษฎีกาภายในกําหนดเวลาเกาสิบวนั นบัแตวันทีน่ํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายใน
พระราชกฤษฎีกานั้น ตองกําหนดวนัใหประชาชนออกเสียงภายในเกาสิบวัน ซึ่งตองเปนวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักรและใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในเมื่อพระมหากษตัริยทรงใชพระราชอํานาจตามมาตรานี ้มิใหนําบทบัญญตัิ
มาตรา ๑๗๓ (๗) มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๗๕  ในการใหประชาชนออกเสียงตามมาตรา ๑๗๔ ถามีเสียงขางมาก

เปนประชามตเิห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยจะไดทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน
สามสิบวัน นับแตวันประกาศผลประชามต ิและเมื่อไดประกาศรัฐธรรมนูญนั้นในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ถาไมมีเสียงขางมากเปนประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ ก็ใหราง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป 

 
มาตรา ๑๗๖  บุคคลผูมีสิทธเิลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนยอมมีสิทธิออกเสียง

ประชามติหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามต ิใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๑๑ 
บทสุดทาย 

   
 

มาตรา ๑๗๗  ภายใตบังคบัมาตรา ๑๗๙ ถามีปญหาการตีความรัฐธรรมนูญอัน
อยูในวงงานของวุฒิสภา สภาผูแทน หรือที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะ
ตีความ และใหถือวาการตีความของรัฐสภาเปนเด็ดขาด 

ในการตีความรัฐธรรมนูญตามความในวรรคกอน ตองมสีมาชิกประชุมไมต่าํกวา
ก่ึงจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา จึงจะเปนองคประชุม 

 
มาตรา ๑๗๘  บทบัญญตัิแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญตัินั้นเปนอันใชบังคบัมิได 
 
มาตรา ๑๗๙  ในการทีศ่าลจะใชบทบัญญตัิแหงกฎหมายบังคับแกคดใีด ถาศาล

เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัตมิาตรา ๑๗๘ ก็ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดไีวช่ัวคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญใหถือเปนเดด็ขาด และใหใชไดในคดีทั้ง
ปวง แตไมกะทบกะทั่งคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



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 
 

 
บทฉะเพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๘๐  ในวาระเริ่มแรก ถาตองมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตาม

รัฐธรรมนูญนี ้ก็ใหประธานอภิรัฐมนตรีซึ่งไดรับการแตงตัง้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉะบับชั่วคราว) ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตามรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๘๑  ใหสมาชิกวุฒสิภาซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบบัชัว่คราว) เปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี ้และกําหนดเวลาแหง
สมาชิกภาพใหนับแตวันทีไ่ดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกชุดนั้น 

 
มาตรา ๑๘๒  ใหสมาชิกสภาผูแทนซึ่งไดรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบบัชั่วคราว) เปนสมาชิกสภาผูแทนตามรัฐธรรมนูญนี ้และอายุของสภาให
นับแตวันเลือกตั้งทั่วไปซึ่งสมาชิกชุดนั้นไดรับเลือกตั้ง 

กอนที่สมาชิกสภาผูแทนซึ่งจะไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๘๔ เขารับหนาที ่ให
สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกดั่งกลาวในวรรคกอน 

 
มาตรา ๑๘๓  ภายในระยะเวลาสามสิบวนันับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้มิใหนํา

บทบัญญตัิมาตรา ๘๐ มาใชบังคับแกสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน แตทั้งนีฉ้ะเพาะในกรณี
ที่สมาชิกนั้น ๆ ไดกระทําการตองตามลักษณะที่ตองหามตามความในมาตรานั้นมากอนวันใช
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๘๔  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มขึ้นใหครบถวน ตาม

เกณฑที่บัญญตัิไวในมาตรา ๘๗ ใหเสร็จสิ้นภายในกาํหนดเกาสิบวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๘๕  ภายใตบังคับบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนเพิ่มขึ้นใหครบถวนตามความในมาตรา ๑๘๔ ใหนําบทบัญญตัิแหง
พระราชบัญญตัิการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที ่๓)  พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
พระราชบัญญตัิเลือกตั้งแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาใชบังคับ ยกเวนการหามตามมาตรา ๑๗ 
(๑) แหงพระราชบัญญตัิการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที ่๓) พุทธศักราช 
๒๔๗๙ 

กอนที่จะไดมกีฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามรัฐธรรมนูญนี ้ถา
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน ก็ใหนําบทบัญญตัิวรรคกอนมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๘๖  ใหคณะรัฐมนตรีซึ่งไดรับการแตงตั้งตามรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบบัชัว่คราว) คงอยูในตาํแหนงบริหารราชการแผนดินตามนโยบายทีไ่ด



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 
 

แถลงไวตอรัฐสภาตอไปกอนและพนจากตําแหนงเมื่อสมาชิกสภาผูแทนชุดที่ไดรับเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น
ตามความในมาตรา ๑๘๔ เขารับหนาที่และใหนาํบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ วรรคสองมาใชบังคบั 

 
มาตรา ๑๘๗  ภายในระยะเวลาสามสิบวนันับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้มิใหนํา

บทบัญญตัิมาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับแกรัฐมนตร ีแตทั้งนี้ฉะเพาะในกรณีที่รัฐมนตรีนั้นๆ ไดกระทาํ
การตองตามลกัษณะที่ตองหามตามความในมาตรานัน้มากอนวันใชรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๘๘  ในวาระเริ่มแรก ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความใน

มาตรา ๑๖๘ ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันเปดประชมุครั้งแรกหลังจากวันใช
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดวนัดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ศรีธรรมาธิเบศ 
ประธานวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ รก.เลมที่ ๖๖ ตอนที่ ๑๗  
 


