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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉะบับช่ัวคราว) 
ตราไว ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
เปนปที ่๒ ในรัชชกาลปจจุบัน 

   
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ที่ตราไวและไดใชเปนกฎหมายปกครองประเทศชาติมาตั้งแตพ.ศ. ๒๔๗๕ และ
ไดมาเปลี่ยนแปลงแกไขประกาศใชเปนฉะบับใหมเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๙ นั้น นับวาเปนรัฐธรรมนูญที่
เหมาะสมกับประเทศชาติในกาลสมัยท่ีลวงแลวมา 

 
บัดนี้ประเทศชาติตกอยูในภาวะวิกฤตกาล ประชาชนพลเมืองไดรับความลําบาก

เดือดรอนเพราะขาดอาหารขาดเครื่องนุงหม และขาดแคลนสิ่งอื่นๆ นานัปปการ เครื่องบริโภค
และอุปโภคทุกอยางมีราคาสูงขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก เปนเหตุใหเกิดความเส่ือมทรามใน
ศีลธรรมอยางไมเคยมีมาแตกาลกอนขึ้นในประชาชน บรรดาผูบริหารราชการแผนดินและสภาไม
อาจดําเนินการแกไขสิ่งที่ไมดีใหกลับเขาสูภาวะอยางเดิมได การดําเนินการของรัฐบาลและการ
ควบคุมราชการฝายบริหารของรัฐสภาเพื่อมุงหมายที่จะชวยกันแกไขใหดีขึ้น ตามวิถีทางที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญฉะบับนั้น ไมประสพผลดีเลยแมแตนอยเปนการผิดหวังของประชาชนทั้งประเทศ 
และตรงกันขามกลับทําใหเห็นวา การแกไขทุกอยางเปนเหตุที่ทําใหประเทศชาติทรุดโทรมลงเปน
ลําดับ  ถาจะคงปลอยใหเปนไปตามยะถากรรมก็จะนํามาซึ่งความหายนะแกประเทศชาติอยางไมมี
สุดส้ิน  จนถึงกับวาจะไมดํารงอยูในภาวะอันควรแกความเปนไทยตอไปอีกได 

 
ราษฎรไทยสวนมากผูสนใจตอการนี้พรอมดวยทหารของชาติไดพรอมใจกันนํา

ความขึ้นกราบบังคมทูล ขอใหเลิกใชรัฐธรรมนูญปจจุบัน และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉะบับใหม
อันจะเปนวิถีทางจรรโลงประเทศชาติใหวัฒนาถาวร อีกทั้งจะเปนทางบําบัดยุคเข็ญของประชาชน
ท้ังปวงใหเขาสูภาวะปกติไดสืบไป 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเลิกใชรัฐธรรมนูญฉะบับปจจุบัน 
และใหประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉะบับใหมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

บทท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใดยอมอยูในความคุมครองแหง

รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริยผูเปน
ประมุขทรงใชอํานาจนั้น แตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
หมวด ๑ 

พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๓  องคพระมหากษัตริย ดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได 
 
มาตรา ๔  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๕  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๖  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา และทรงประกาศ

แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารราชการแผนดินทาง

คณะรัฐมนตร ีและทรงประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๘  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอภิรัฐมนตรีเปนตําแหนงสําหรับถวาย

คําปรึกษาในราชการแผนดิน 
 
มาตรา ๑๐  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักรหรือดวย

เหตุใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหารพระราชภาระไมได จะไดแตงตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้นเปนผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค ถาพระมหากษัตริยมิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะทรงตั้งได ก็ใหคณะอภิรัฐมนตรีเขา
บริหารราชการแผนดินในหนาที่คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคทันที 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลง และมิไดมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามความในมาตรา ๑๐  ก็ใหคณะอภิรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินในหนาที่ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคชั่วคราว จนกวาจะไดประกาศแตงตั้งผูสืบสันตติวงศในหนาที่พระมหากษัตริยตอไป 

 
มาตรา ๑๒  การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ

สืบสันตติวงศพระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 

หมวด ๒ 
อภิรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๑๓  อภิรัฐมนตรีเปนตําแหนงประจํามีหานาย เปนผูบริหารราชการใน
พระองค และถวายคําปรึกษาแดพระมหากษัตริย 

 
มาตรา ๑๔  อภิรัฐมนตรีเปนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริยดวยการถวาย

ความเห็นโดยชอบและถูกตอง เพื่อประโยชนแกประเทศชาติทุกสาขา 
 
มาตรา ๑๕  ในคณะอภิรัฐมนตรีจะทรงพระกรุณาแตงตั้งผูอาวุโสเปนประธาน

คณะหนึ่งนาย 
 
มาตรา ๑๖  อภิรัฐมนตรีจะพนหนาที่ตอเมื่อ ลาออก ทุพพลภาพ หรือตาย 
 
มาตรา ๑๗  เมื่อตําแหนงอภิรัฐมนตรีวางลงจะไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง

แทนอยางนอยผูที่ไดรับการแตงตั้งแทน  จะตองมีคุณสมบัติ เปนผูรับราชการประจาํมาแลวไม
นอยกวา ๒๕ ป และเคยรับราชการอยางต่ําตําแหนงอธิบดี หรือเคยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

 
มาตรา ๑๘  คณะอภิรัฐมนตรีมีหนวยราชการขึ้นอยูตามที่จะมีประกาศเปนพระ

ราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๙  ประธานคณะอภิรัฐมนตรีจะไดมอบหมายใหอภิรัฐมนตรีคนใด

บัญชาหนวยราชการที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๐  การบรรจ ุการแตงตั้ง การถอดถอน การลงโทษ การกําหนด

คุณสมบัติขาราชการใหเปนไปโดยกฎหมาย 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและหนาที่ของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๒๑  บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฎหมายฐานันดรศักดิ ์โดยกําเนิดก็
ดีโดยแตงตั้งก็ดีหรือโดยประการอื่นก็ด ีไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิอยางใดเลย 

 
มาตรา ๒๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาหรือลัทธินิยมใดๆ 

และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่
ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพโดยบริบูรณในรางกาย เคหะสถาน ทรัพยสิน 
การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การ
อาชีพ ท้ังน้ี ภายใตบังคับแหงตัวบทกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๔  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขภายในเงื่อนไขและวิธีการที่

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๕  บุคคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมาย และมีหนาที่ปองกันประเทศ 

ชวยเหลือราชการทางเสียภาษี และอื่นๆ ภายในเง่ือนไข และโดยวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติท้ังตองมี
การศึกษาและการอาชีพ 

 
หมวด ๔ 

อํานาจนิติบัญญัต ิ
   

 
สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๒๖  รัฐสภาประกอบดวย วุฒิสภา และสภาผูแทน ไมวาจะประชุมแยกกัน
หรือรวมกัน 

 
มาตรา ๒๗  รางพระราชบัญญัติทั้งหลายจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดดวยคําแนะนํา

และยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๒๘  การตราพระราชบัญญัติขึ้นเปนกฎหมายใหมีผลยอนหลังเปนการ

ลงโทษบุคคลในทางอาญานั้นจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๒๙  รางพระราชบัญญัติซึ่งรัฐสภาไดทําขึ้นเสร็จแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํา

ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๓๐  ถาพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น จะได

พระราชทานคืนมายังรัฐสภาภายในหนึ่งเดือน รัฐสภาจะตองปรึกษากันใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยัน
ตามเดิม ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบญัญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อถวายประกาศใชตอไป 

 
มาตรา ๓๑  รางพระราชบัญญัติทั้งหลายจะเสนอมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจาก

สมาชิกรัฐสภาก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒  บุคคลใดจะเปนสมาชิกวุฒิสภา และสภาผูแทนขณะเดียวกันไมได 
 
มาตรา ๓๓  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกที่พระมหากษัตริยทรงเลือกตั้งมีจํานวน

เทาสมาชิกสภาผูแทน 
 
มาตรา ๓๔  สมาชิกภาพแหงวุฒิสภา มีกําหนดเวลาคราวละ ๖ ป ฉะเพาะเมื่อ

วาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนด ๓ ปใหมีการเปลี่ยนสมาชิกกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 
 
มาตรา ๓๕  สมาชิกภาพแหงวุฒิสภาสุดสิ้นลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
 
มาตรา ๓๖  ในระหวางท่ีสภาผูแทนถูกยุบ ถาจําเปนจะมกีารประชุมวุฒิสภาก็ทํา

ได 
 

สวนท่ี ๒ 
สภาผูแทน 

   
 

มาตรา ๓๗  สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน 

สมาชิกสภาผูแทนตองไมเปนขาราชการประจํา 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหใชวิธีเลือกตั้งออกเสียงโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๓๘  คุณสมบัติของผูเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกต้ัง อีกทั้งหลักเกณฑ

และวิธีการเลือกตั้งและจํานวนสมาชิก ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน และอยางนอยผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีเชื้อชาติเปนไทยและมีอายุไมต่ํากวา ๓๕ 
ป 

 
มาตรา ๓๙  อายุของสภาผูแทนมีกําหนดเวลาคราวละ ๔ ป 
ถาตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายุหรือยุบ

สภาใหเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภาจะเหลือไมถึงหก
เดือนและสมาชิกที่เขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๔๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนเพื่อให

ราษฎรเลือกตั้งสมาชิกมาใหม ในพระราชกฤษฎีกาใหยุบสภา ตองมีกําหนดเวลาใหเลือกต้ังสมาชิก
ใหมภายในเกาสิบวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การยุบสภาผูแทนจะยุบไดครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
 
มาตรา ๔๑  สมาชิกภาพแหงสภาผูแทนสุดส้ินลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาหรือยุบสภา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
 

สวนท่ี ๓ 
บทท่ีใชแกสภาท้ังสอง 

   
 

มาตรา ๔๒  สมาชิกสภาผูแทนมีสิทธิเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจคณะรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะก็ได โดยมีสมาชิกรับรองไมต่ํากวา ๒๔ คนการลงมติ
ในกรณีเชนนี้มิใหกระทําในวันเดียวกันกับวันที่ปรึกษา 

 
มาตรา ๔๓  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนตองปฏิญาณ

ตนในที่ประชุมแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๔๔  สมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย ไม

อยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดย
บริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชนชาวไทย 

 
มาตรา ๔๕  พระมหากษัตริยทรงตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนตามมติ

ของสภานั้นๆ ใหเปนประธานแหงสภาคนหนึ่ง เปนรองประธานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 
 
มาตรา ๔๖  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนมีหนาที่ดําเนินกิจการของ

สภานั้นๆ ใหเปนไปตามระเบียบรองประธานมีหนาท่ีทํากิจการแทนประธานเม่ือประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 
มาตรา ๔๗  ในเมื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไมอยูในที่

ประชุมใหสมาชิกของสภานั้นๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น 
 
มาตรา ๔๘  การประชุมของวุฒิสภาก็ดี หรือของสภาผูแทนก็ดี ทุกคราวตองมี

สมาชิกมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมได 
 
มาตรา ๔๙  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เวนแตเรื่องซึ่งมีบทบัญญัติไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถามีจํานวนเสียงลงคะแนน
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่ง และเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๕๐  ในท่ีประชุมแหงสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิโดยเด็ดขาด ผูใดจะ
นําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธินี้คุมครองไปถึงผูพิมพโฆษณารายงานการประชมุโดยคําสั่งของสภาและ
คุมครองไปถึงผูที่สภาเชิญมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดวย 

 
มาตรา ๕๑  สมัยประชุมของวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเริ่มตนและสุดส้ินลง

พรอมกัน 
 
มาตรา ๕๒  ในปหนึ่งมีสมัยประชุมของสภาทั้งสองสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย

แลวแตสภาผูแทนจะกําหนด การประชุมครั้งแรกตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสามสิบ
วัน นับแตวันเลือกตั้งวันเริ่มสมัยประชุมประจําปใหสภาผูแทนเปนผูกําหนด 

 
มาตรา ๕๓  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ มีกําหนดเวลาเกาสิบวัน แต

พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได 
อนึ่งในระหวางเวลาเกาสิบวันนั้นจะโปรดเกลาฯ ปดประชุมก็ได 
 
มาตรา ๕๔  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทนตามสมัย

ประชุม ทรงปดและเปดประชุม 
พิธีเปดประชุมจะทรงพระกรุณาเสด็จดําเนินมาทรงทําหรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชช

ทายาทที่บรรลุนิติภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่งกระทําพิธีแทนพระองคก็ได 
 
มาตรา ๕๕  เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะ

ทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาท้ังสองก็ได 
 
มาตรา ๕๖  สมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนท้ังสองสภาหรอืสมาชิกแตละสภามี

จํานวนไมต่ํากวาหนึ่งในสามของสมาชิกของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อยื่นรองขอใหนําความกราบ
บังคมทูลขอใหทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาท้ังสองก็ได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใด ก็ใหย่ืนตอสภานั้น 
ถาเปนของสมาชิกท้ังสองสภา ก็ใหยื่นตอประธานสภาของสภาที่มีสมาชิกเขาชื่อมากกวา ถามี
จํานวนเทากันใหยื่นตอประธานวุฒิสภา 

ใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองขอนําความกราบบังคมทูล และรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗  ในระหวางสมัยประชุม ผูใดจะฟองรองสมาชิกวุฒิสภา หรอื
สมาชิกสภาผูแทนในทางอาญา ศาลจะตองไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกกอนจึงจะ
พิจารณาได แตการพิจารณาคดีนั้นตองมิใหเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะเขามาประชุม 

การพิจารณาคดีที่ศาลไดกระทําไปกอนคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่งนั้นยอมเปนอันใชได 

 
มาตรา ๕๘  ในระหวางสมัยประชุม หามไมใหจับหรือหมายเรียกตัวสมาชิก

วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไปกักขัง เวนแตจับในขณะท่ีกระทําผิด แตตองรีบรายงานไปยัง
ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก ประธานแหงสภานั้นอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการกักขัง
ได 

 
มาตรา ๕๙  ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนถูกกักขังในระหวางสอบสวนหรือ

พิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณีตองสั่ง
ปลอย ถาหากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 

คําสั่งปลอยตามความในวรรคกอนใหมีผลบังคับตั้งแตวันปลอย จนถึงวันสุดทาย
แหงการประชุม 

 
มาตรา ๖๐  รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนกอน เม่ือสภาผูแทนได

พิจารณาลงมติใหใชไดแลว ใหนําเสนอตอวุฒิสภา ถาวุฒิสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบดวยโดยไม
แกไขแลวก็ดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๒๙ 

ถาหากวุฒิสภาลงมติไมเห็นชอบดวย ก็ใหสงรางพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนมาให
สภาผูแทนพิจารณาใหม ถาสภาผูแทนลงมติเห็นชอบตามวุฒิสภาแลวก็ใหถือวาราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

ถาวุฒิสภาลงมติใหแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนมาให
สภาผูแทนพิจารณาใหม ถาสภาผูแทนลงมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมมา ก็ให
ดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๒๙ 

ถาหากสภาผูแทนลงมติยืนยันตามเดิมในรางพระราชบัญญัติท่ีสงกลับคืนมาตาม
ความในวรรคสองหรือวรรคสามดวยคะแนนเสียงมากกวาครึ่งของสมาชิกทั้งหมดแลว ก็ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินี้เปนอันไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามความใน
มาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๖๑  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นจะเสนอไดโดยคณะรัฐมนตรี

หรือโดยสมาชิกรัฐสภาซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีรับรอง 
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหมายถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยขอความ

ตอไปนี้ ท้ังหมด หรือแตขอใดขอหนึ่งกลาวคือ การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรอืลด หรือเปลี่ยนแปลง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แกไข หรอืผอน หรือวางระเบียบการบังคับ  อันเกี่ยวแกการภาษีหรืออากร หรือวาดวยเงินตรา 
การจัดสรร รับรักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการกูเงิน หรือการประกันหรือการใชเงินกู 

ในกรณีเปนที่สงสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาผูแทนท่ีจะวินิจฉัยวาราง
พระราชบัญญัติใด เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม 

 
มาตรา ๖๒  รางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนไดลงมติใหใชได และไดเสนอไปยัง

วุฒิสภานั้นวุฒิสภาจะตองพิจารณาและลงมติภายในกําหนดสามสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัติ
นั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินวุฒิสภาจะตองพิจารณาและลงมติภายในกําหนด ๑๕ 
วัน 

กําหนดวันดังกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุมและเริ่มนับตั้งแต
วันที่รางพระราชบัญญัตินั้นไดมาถึงวุฒิสภา 

ถาวุฒิสภาไมไดพิจารณาลงมติในรางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนสงมาภายใน
กําหนดเวลาท่ีกลาวในวรรคแรก ก็ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 

 
มาตรา ๖๓  งบประมาณแผนดินประจําป ตองตราขึ้นเปนพระราชบญัญัต ิถา

พระราชบัญญัติออกไมทันปใหมใหใชพระราชบัญญัติปกอนนั้นไปพลาง 
 
มาตรา ๖๔  วุฒิสภาและสภาผูแทน มีอํานาจควบคุมราชการแผนดิน โดย

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 

มาตรา ๖๕  ในท่ีประชุมของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนสมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ังกะทู
ถามรัฐมนตรีในขอความใด อันเกี่ยวกับงานในหนาท่ีได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบได เม่ือ
เห็นวาขอความน้ันยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนของแผนดิน 

 
มาตรา ๖๖  การประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะ

ที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละสภา แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาไมต่ํากวา 
๒๕ คนรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๖๗  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจเลือกสมาชิกแหงสภาตั้งเปน

คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกในสภาก็ตาม
เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความใด อันอยูในวงงาน
ของสภาแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการท่ีกลาวนี ้ยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงแสดง
ความเห็นในเรื่องกิจการที่กระทําหรือพิจารณาอยูนั้นได 

เอกสิทธิที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูท่ีกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘  การประชุมคณะกรรมาธิการตามมาตรา  ๖๗ นั้น ตองมีกรรมาธิการ
ไมต่ํากวาครึ่งจํานวนมาประชุมจึงเปนองคประชุมได 

 
มาตรา ๖๙  วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจตั้งขอบังคับการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 

สวนท่ี ๔ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   
 

มาตรา ๗๐  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามความในมาตรา ๑๒ 
(๒) การปรึกษารางพระราชบัญญัติกันใหมตามความในมาตรา ๓๐ 
(๓) พิธีเปดประชุมรัฐสภาตามความในมาตรา ๕๔ 
(๔) การลงมติความไวใจในคณะรัฐมนตร ีตามความในมาตรา ๗๗ 
(๕) การใหความยินยอมในการประกาศสงครามตามความเห็นชอบในมาตรา ๘๓ 
(๖) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามความในมาตรา ๘๔ 
(๗) การตีความในรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๙๔ 
 
มาตรา ๗๑  ใหประธานวุฒิสภาเปนประธานของที่รวมประชุมของรัฐสภา และให

ประธานสภาผูแทนเปนรองประธาน 
 
มาตรา ๗๒  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมและการ

ปรึกษาของวุฒิสภาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๓  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใช

โดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
อํานาจบริหาร 

   
 

มาตรา ๗๔  พระมหากษัตริยทรงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอยางนอยสิบหาคนอยางมากย่ีสิบหาคน 

ในการตั้งนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอภิรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ รัฐมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา 

 
มาตรา ๗๕  ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจบริหารราชการแผนดิน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๖  รัฐมนตรีผูมิไดเปนสมาชิกแหงสภา ยอมมีสิทธิไปประชุมและแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงแสดงความคิดเห็นในวุฒิสภาหรือในสภาผูแทน หรือในที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เอกสิทธิที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๐ นั้น ใหนํามาใชโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๗  ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตอง

ไดรับความไววางใจของรัฐสภา 
รัฐมนตรีผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาการกระทรวง ตองรับผิดชอบในหนาที่ของ

ตนตอรัฐสภา ในทางรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีทุกคนจะไดรับการแตงตั้งใหวาการกระทรวงหรือไม
ก็ตามก็ตองรับผิดชอบรวมกันในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตร ี

นโยบายของคณะรัฐมนตรีแตละคณะท่ีไดดําเนินมา จะเสร็จลงหรือท่ีดําเนินการ
อยูเพียงใดก็ตาม คณะรัฐมนตรีผูบริหารราชการแผนดินภายหลังจะเลิกลมหรือแกไขใหเปนอยาง
อ่ืนมิได  เวนแตจะเสนอขอรับพระบรมราชวินิจฉัยและไดรับพระบรมราชานุญาตแลว 

 
มาตรา ๗๘  รัฐมนตรีทั้งคณะตองออกจากตําแหนง เมื่อมีพระบรมราชโองการ

หรือเมื่อสภาผูแทนลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๔๒ หรือรัฐสภาไมใหความไววางใจตามมาตรา 
๗๗ หรือเมื่อสภาผูแทนชุดที่มีสวนใหความไววางใจแกคณะรัฐมนตรีในขณะเขารับหนาที่นั้นสุด
ส้ินลง ในกรณีดังกลาวหลังนี้และกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนงเองคณะรัฐมนตรีท่ีออก
นั้นตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม 

 
มาตรา ๗๙  ความเปนรัฐมนตรีสุดสิ้นลงฉะเพาะตัวโดย 
(๑) โดยพระบรมราชโองการ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามความในมาตรา ๔๑ (๔) 
(๕) รัฐสภาลงมติไมไววางใจ 
 
มาตรา ๘๐  ในเหตุฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันจะรกัษาความปลอดภัย

สาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมรัฐสภาใหทันทวงทีมิไดก็ดี หรือกรณี
เชนวานั้นเกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกาํหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหนําพระราชกําหนดนั้นเสนอตอรัฐสภาเพื่อ
ทราบ 

 
มาตรา ๘๑  ในระหวางสมัยประชุม ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบญัญัติที่

เกี่ยวกับการภาษีอากรหรือเงินตราฉะบับใด จะตองไดรับพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลประโยชนของแผนดินจะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยเพื่อตราเปนพระราชกาํหนดใหใช
ดังพระราชบัญญัติก็ได 

 
มาตรา ๘๒  พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎอัยยการศึก 
 
มาตรา ๘๓  พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือ

ไดรับความยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๘๔  พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสงบศึก

และทําหนังสือสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ 
 
มาตรา ๘๕  พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
 
มาตรา ๘๖  พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๘๗  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๕๖ และมาตรา ๗๔ บทกฎหมาย พระ

ราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการใดอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีคนหนึ่งลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
หมวด ๖ 

อํานาจตุลาการ 
   

 
มาตรา ๘๘  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยฉะเพาะซึ่ง

จะตองดําเนินตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
 
มาตรา ๘๙  บรรดาศาลทั้งหลายจักตั้งขึ้นได แตโดยพระราชบัญญัต ิ
 
มาตรา ๙๐  การต้ังศาลข้ึนใหม เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มี

ขอหาฐานใดฐานหนึ่ง โดยฉะเพาะแทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษา
คดีนั้น จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๙๑  ผูพิพากษายอมมีอิสสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไป

ตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๙๒  การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน การยายและการ

ถอดถอนผูพิพากษา จะตองไดรับความเห็นชอบของพระมหากษัตริยและของคณะกรรมการตุลา
การ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๙๓  รัฐธรรมนูญนี้แกไขเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 
 

หมวด ๘ 
บทสุดทาย 

   
 

มาตรา ๙๔  รัฐสภาทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
มติในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี ้ตองมีเสียงเห็นดวยไมตํ่ากวาคร่ึงหน่ึงของ

จํานวนสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน 
 
มาตรา ๙๕  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนโมฆะ 
 

บทฉะเพาะกาล 
   

 
มาตรา ๙๖  ในวาระเริ่มแรก วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรง

เลือกตั้งภายในกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้และถาจําเปนจะทําการประชุม
วุฒิสภาก็ได ซึ่งในกรณีนี้ใหวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาไปจนกวาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จะสําเร็จเรียบรอย 

 
มาตรา ๙๗  ในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกผูแทน โดยถือเกณฑ

จํานวนราษฎรสองแสนคน ตอสมาชิกผูแทนหน่ึงคน ถาเขตตจังหวัดใดมีจํานวนราษฎรตามผล
สํารวจสํามะโนครัวครั้งสุดทายเกินกวาสองแสนคน ใหจังหวัดนั้นมีจํานวนสมาชิกผูแทนเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกสองแสนคน เศษของสองแสนคนถาถึงกึ่งหรือกวาใหนับเปนสองแสน 
และวิธีการเลือกต้ังใหใชวิธีรวมเขตตจังหวัด 

คุณสมบัติของผูเลือกต้ัง และผูสมัครรับเลือกต้ัง อีกทั้งหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติมฉะบับที่ ๓ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ เทาท่ีไมขัดกับวิธีเลือกต้ังรวมเขตตและใหยกเวนการหามตามมาตรา ๑๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
มาตรา ๙๘  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามความในมาตรา ๙๗ ให

เสร็จสิ้นลง ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศ ณ วันที ่๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ผูบัญชาการทหารแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ รก. ตอนที่ ๕๓ เลม ๖๔ 

 


