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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหประกาศวา 

 
โดยที่ หั วหน าคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดนําความกราบบังคมทูลวา เหตุที่ทําการยึดอํานาจและ
ประกาศใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเสียนั้น ก็โดยปรารถนาจะแกไขความเสื่อม
ศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนอยาง
กวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤติการณรายแรงทาง
การเมืองการปกครอง และปญหาความขัดแยงในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปน
ฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติอันเปนวิกฤติการณรุนแรงทางสังคม แม
หลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไขวิกฤติการณดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนม
วาจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนจนถึงข้ันใชกําลังเขาปะทะกันซึ่งอาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อได 
นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอย
ของประเทศ จําเปนตองกําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสมแกสถานการณเพ่ือใชไปพลางกอน 
โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การฟนฟูความรูรักสามัคคี ระบบเศรษฐกิจและความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง การเสริมสรางระบบการตรวจสอบทุจริตที่เขมแข็งและระบบจริยธรรมที่ดี
งาม การสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ 
พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ การสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันก็เรงดําเนินการใหมีการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญข้ึนใหมดวยการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากประชาชนในทุกข้ันตอน เพ่ือใหการ
เปนไปตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไดนําความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใช
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บทบัญญัติตอไปนี้เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกวาจะไดประกาศใช
รัฐธรรมนูญที่จะไดจัดทํารางข้ึนและนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิด

มิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทางใดๆ มิได 
 
มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตาม
พันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๔  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และ

องคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบแปดคน ประกอบเปนคณะองคมนตรี 
การเลือก การแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงประธานองคมนตรีและองคมนตรี

อ่ืนใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

แตงตั้งประธานองคมนตรี และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งองคมนตรีอ่ืน 

 
มาตรา ๕  ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกินสอง

รอยหาสิบคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมต่ํากวา
สามสิบหาป 

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
ในการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหคํานึงถึง

บุคคลจากกลุมตางๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ จากภูมิภาคตางๆ อยาง
เหมาะสม 

ในกรณีที่มีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมาย
นั้นมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 
มาตรา ๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติส้ินสุดลง เมื่อ 
(๑) ตาย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕ 
(๔) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 
(๕) สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘ 
 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปน

ประธานสภาคนหนึ่ง และเปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนตามมติของสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิ

ใหนําความในมาตรา ๖ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของประธานสภา และ
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม 

ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูใดกระทําการอันเปนการ

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการ
ขัดขวางตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือใหผูนั้นพน
จากสมาชิกภาพ 

มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง ตอง
มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในวันลงคะแนน 

 
มาตรา ๙  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติ

หนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา
รางพระราชบัญญัติการเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษาระเบียบ
และความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือคณะรัฐมนตรี แตราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน จะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตร ี

รางพระราชบัญญัติ เ ก่ียวดวยการเงินตามวรรคสอง  หมายความถึงราง
พระราชบัญญัติวาดวยขอความดังตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตอยางหนึ่งอยางใด กลาวคือ การตั้งข้ึน 



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 
 

ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การ
จัดสรร รับ รักษา จาย โอน หรือกอภาระผูกพันเงินแผนดิน การลดรายไดแผนดิน การกูเงิน การ
ค้ําประกัน หรือการใชเงินกู หรือรางพระราชบัญญัติวาดวยเงินตรา 

ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผู
เสนอจะเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติที่จะวินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๑  ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู

ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวา
เร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อ
เห็นวาเปนกระทูที่ตองหามตามขอบังคับ 

ในกรณีมีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคนจะเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลง
มติไววางใจหรือไมไววางใจไมได 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติก็ได ในกรณีเชนวานี้สภานิติบัญญัติแหงชาติจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ 

ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดย
เด็ดขาด จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ใหคุมครองถึงกรรมาธิการของสภา ผูพิมพ ผู
โฆษณารายงานการประชุมโดยคําส่ังของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่ง
ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย แตไมคุมครองสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแหงชาติและ
การกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติถูกควบคุมหรือขัง ใหส่ังปลอยในเมื่อ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ หรือในกรณีถูกฟองในคดีอาญา ใหศาลพิจารณาคดีตอไป
ได เวนแตประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอใหงดการพิจารณาคดี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอ่ืน
อีกจํานวนไมเกินสามสิบหาคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมี
หนาที่บริหารราชการแผนดิน 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหนายกรัฐมนตรีพนจาก
ตําแหนงตามที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติถวายคําแนะนํา และใหรัฐมนตรีพนจาก
ตําแหนงตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันมิได 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 

ความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตราที่ตองพิจารณาโดยดวน
และลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติ 

เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนด
นั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น เวนแต
พระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ให
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่
การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ

ใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ เวนแตรัฐธรรมนูญนี้จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๙  ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวย

สมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มีจํานวนหนึ่ง
รอยคน 

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมเกินสองคน ตามมติของสภาราง
รัฐธรรมนูญ 

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตองไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือ
ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลาสองปกอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญและตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน 

ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการของสภา ผูพิมพ ผูโฆษณารายงานการ
ประชุมโดยคําส่ังของสภารางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม
อนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ และ
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่
ไดรับอนุญาตจากประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๓ เชนเดียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับแกองคประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ
และใหนําขอบังคับของสภานิติบัญญัติแหงชาติมาใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสมัชชาแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ แตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด อายุไมต่ํากวาสิบแปดป มีจํานวนไมเกินสองพันคน 
ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติตามวรรคหนึ่ง 
ใหนําความในมาตรา ๕ วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับแกการสรรหาบุคคล

และการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  ในการประชุมสมัชชาแหงชาติ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทํา

หนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รองประธาน
สมัชชาแหงชาติ 

การประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ให
เปนไปตามที่ผูทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๒  ใหสมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนสอง
รอยคนใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก และเมื่อได
คัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแลว หรือเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมอาจคัดเลือกได
ครบถวน ใหสมัชชาแหงชาติเปนอันสิ้นสุดลง 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติมีสิทธิเลือกไดคนละไมเกิน
สามรายชื่อและใหผูไดคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบสองรอยคนเปนผูไดรับเลือก 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําใหมีผูไดรับเลือกเกินสองรอยคน ใหใชวิธีจับ
สลาก 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อไดรับบัญชีรายชื่อที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาแหงชาติแลว 

ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเหลือหนึ่งรอยคน 
และนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่สมัชชาแหงชาติปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 
๒๒ วรรคหนึ่ง ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแหงชาติจํานวนหนึ่งรอยคน
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป 

ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

ใหนําความในมาตรา ๕ วรรคสี่ มาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการตามมาตรา ๒๕ ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ในระหวางที่สภารางรัฐธรรมนูญยังปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้

ไมแลวเสร็จหากมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๒ ที่เหลืออยู หรือจาก
บุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ แลวแตกรณี เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่มีตําแหนงวาง 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง ใหสภา
รางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกเทาที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๒๕  ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ได รับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่ สิบหาคน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวนสิบคนตามคําแนะนําของ



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 
 

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จ

แลว ใหจัดทําคําช้ีแจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําข้ึนใหมนั้น มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ องคกรและบุคคลดังตอไปนี้ เพ่ือพิจารณาและเสนอความคิดเห็น 

(๑) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
(๒) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(๓) คณะรัฐมนตรี 
(๔) ศาลฎีกา 
(๕) ศาลปกครองสูงสุด 
(๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๗) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(๘) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
(๙) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
(๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๑๑) สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(๑๒) สถาบันอุดมศึกษา 
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจง

ตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทั่วไปทราบ ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนประกอบดวย 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสาร

ตามมาตรา ๒๖ แลว หากประสงคจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม ใหกระทําไดเมื่อมีสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญลงชื่อรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยูและ
ตองย่ืนคําขอแปรญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘  

สมาชิกที่ย่ืนคําขอแปรญัตติหรือที่ใหคํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอ่ืนแลว จะ
ย่ืนคําขอแปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอ่ืนใดอีกไมได 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สงเอกสารตามมาตรา ๒๖ ให

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นที่ไดรับมาตามมาตรา ๒๖ และคําแปรญัตติ
ตามมาตรา ๒๗ พรอมทั้งจัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล 
เผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 

การพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเปนการพิจารณาเพื่อใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเฉพาะมาตราที่สมาชิกย่ืนคําขอแปรญัตติตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗ หรือที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะ
แปรญัตติแกไขเพ่ิมเติมนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ มิได เวนแตคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวยหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวาสามในหา
เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น 

 
มาตรา ๒๙  ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลว

เสร็จตามมาตรา ๒๘ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก 
เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการ

ออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งตองจัดทําไม
เร็วกวาสิบหาวันและไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด 

การออกเสียงประชามติตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๓๐  เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ให

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่
จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่จัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตอไปซึ่งสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปนับ
แตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๓๑  ในการออกเสียงประชามติ ถาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียง

ขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว ให
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และเมื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 

เมื่อมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญและสภาร าง รัฐธรรมนูญไดจัดทําร าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐ เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๓๐ สุดแตเวลาใดจะถึงกอน ใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ก็ดี สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๑ 
ประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ก็ดี ใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับ



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 
 

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลว
ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันออกเสียงประชามติไม
เห็นชอบ และนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตอไป 

ในการประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๓๓  เงินประจํา ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและ

รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แหงชาติ ใหมีคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวยบุคคลตามประกาศของคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ 
๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติอาจแตงตั้งสมาชิกคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ิมขึ้นไดอีกไมเกินสิบหาคน 

ใหหัวหนา รองหัวหนา สมาชิก เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประธาน รองประธาน 
สมาชิกเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ตามลําดับ 

ในกรณีที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามลําดับที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติกําหนดทําหนาที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และในกรณีที่ประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเลือกสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติคนหนึ่งทําหนาที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรี
อาจขอใหมีการประชุมรวมกันของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือรวม
พิจารณาและแกไขปญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงแหงชาติ 
รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอ่ืนใดก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรอง
ประธาน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่
ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวนสองคน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 

ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายวาดวยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทํา
หนาที่ธุรการและการอื่นใดตามที่ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย 

องคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย ใหเปนไป
ตามที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
กอนวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําส่ังของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือส่ังในระหวางวันที่ 
๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูปใดและไม
วาจะประกาศหรือส่ังใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใช
บังคับตอไปและใหถือวาประกาศหรือคําส่ัง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นไมวา
การปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปน
ประกาศหรือคําส่ังหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๓๗  บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งไดกระทําเนื่องในการยึดและควบคุม

อํานาจการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหนาและคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมตลอดทั้ง
การกระทําของบุคคลที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําดังกลาวหรือของผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
ของผูซึ่งไดรับคําส่ังจากผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันไดกระทําไป เพ่ือการดังกลาวขางตนนั้น 
การกระทําดังกลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาเปนการกระทําเพ่ือใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการรวมทั้งการลงโทษและการกระทําอันเปนการบริหารราชการอยางอ่ืน 
ไมวากระทําในฐานะตัวการผูสนับสนุน ผูใชใหกระทํา หรือผูถูกใชใหกระทํา และไมวากระทําใน
วันที่กลาวนั้นหรือกอนหรือหลังวันที่กลาวนั้น หากการกระทํานั้นผิดตอกฎหมายก็ใหผูกระทําพน
จากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง 



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 ๓๘  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย

กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

ในกรณีมีปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวง
งานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อมีกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
วินิจฉัยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๙  กอนคณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

 
 
[ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๒ ก/๑ ตุลาคม ๒๕๔๙] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาจรีย/จัดทาํ 
ธรรมนิตย/ตรวจ 
๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


