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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

มหันตเดชนดลิกรามาธบิด ี
พระปกเกลาเจาแผนดนิสยาม 

 
ศุภมัสด ุพระพุทธศาสนกาลเปนอดตีภาค ๒๔๗๕ พรรษาปจจบุันนสมัย 

จันทรคตนิิยม ปละวังคสมพัตสร มฤคศิรมาส ศุกลปกษ เตรสีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส ทศ
มสุรทิน สนิวาร โดยกาลบริจเฉท 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธปิก มหันตเดชนดิลกรามาธบิด ีเทพย

ปรียมหาราชรวิวงศ อสัมภินพงศพีระกษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิ
ราชสังกาศ อุภโตสุชาตสาํศทุธเคราหณ ีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร มหามกุฏวงศวีรสูร
ชิษฐ ราชธรรมทศพิธ อุตกฤษฏนิบุณ อดลุยกฤษฎาภนิรีหาร บูรพาธกิารสุสาธติ ธันยลักษณวิจิตร
เสาภาคยสรรพางค มหาชโนตมางคมานทสนธิมตสมนัตสมาคม บรมราชสมภาร ทิพยเทพาวตาร
ไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ มงคลลัคนเนมาหวัย สุโขทัยธรรมราชา 
อภิเนาวศิลปศึกษาเดชนาวธุ วิชัยยุทธศาสดรโกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญาน
ประดิภานสุนทร ประวรศาสโนปสดมภกมูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานีสราชนาวพียูหโยธโพยม
จรบรมเชษฐโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราชสมบัตนิพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโน
ปลักษณ มหาบรมราชาภิเษกาภษิิกต สรรพทศทิควิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสวามินทร 
มเหศวรมหินทรมหารามาธริาชวโรดม บรมนาถชาติอาชันยาศรัย พุทธาทิไตรรัตนศรณารักษ 
วิศิษฎศักตอัครนเรศวราธิบด ีเมตตากรุณาศตีลหฤทัย อโนปไมยบุนยการสกลไพศาลมหารัษฎ
ราธิบดินทรปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกลาเจาอยูหัว 

 
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมราชวงศานุ

วงศ และทูตานุทูตผูแทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝาเบื้อง
บาทบงกชพรั่งพรอมกันโดยอนุกรม 

 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหประกาศความพระราชปรารภวา 

ขาราชการทหารพลเรือน และอาณาประชาราษฎรของพระองค ไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระ
กรุณา ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อใหสยามราชอาณาจักรไดมีการปกครองตามวิสัย
อารยประเทศในสมัยปจจบุนั 

 
ทรงพระราชดําริเห็นวา สมเด็จพระเจาแผนดินในพระบรมราชจักรีวงศ ไดเสด็จ

เถลิงถวัลยราชยผานสยามพิภพทรงดําเนิรพระราโชบายปกครองราชอาณาจักร ดวยวิธีสม
บูรณาญาสิทธริาชภายในทศพิธราชธรรมจรรยา ทรงทํานุบํารุงประเทศใหรุงเรืองไพบูลยสืบมา
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ครบ ๑๕๐ ปบริบูรณ ประชาชนชาวสยามไดรับพระบรมราชบริหารในวิถีความเจริญนานาประการ
โดยลําดับ จนบัดนี้มีการศึกษาสูงข้ึนแลวมีขาราชการประกอบดวยวฒุิปรีชาในรัฐาภิปาลโนบาย
สามารถนาํประเทศชาติของตน ในอันที่จะกาวหนาไปสูสากลอารยธรรมแหงโลกโดยสวัสดี สมควร
แลวที่จะพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ใหขาราชการและประชาชนของพระองค ไดมีสวนมี
เสียงตามความเห็นดีเห็นชอบในการจรรโลงประเทศสยามใหวัฒนาการในภายภาคหนา จึ่งทรง
พระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามตาม
ความประสงค เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนการชั่วคราวพอใหสภา
ผูแทนราษฎร และคณะกรรมการราษฎร ไดจัดรูปงานดําเนิรประศาสโนบายใหเหมาะสมแกที่ได
เปลี่ยนการปกครองใหม ครั้นแลว โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสภาผูแทนราษฎรปรึกษากันราง
พระราชกําหนดบทรัฐธรรมนูญอันจะพึงตรึงเปนหลักถาวรแหงประศาสนวิธีตอไป ซึ่งสภา
ผูแทนราษฎรไดแตงตั้งอนกุรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบการรางรัฐธรรมนูญนั้น 

 
บัดนี ้อนุกรรมการไดเรียบเรียงรัฐธรรมนูญฉะบบัถาวรสนองพระเดชพระคุณ

สําเร็จลงดวยดีนาํเสนอสภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาปรึกษาลงมติแลวจึ่ง
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายคําปรึกษาแนะนําดวยความยินยอมพรอมที่จะตราเปนรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินไดเมื่อและทรงพระราชวิจารณถ่ีถวนทัว่กระบวนความแลว ทรงพระราชดําริ
เห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมตั ิ

 
จึ่งมีพระบรมราชโองการดาํรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมสั่งใหตรารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรสยาม ประสิทธิ์ประสาทประกาศพระราชทานแกประชากรของพระองค ใหดาํรง
อิสสราธิปไตยโดยบรบิูรณ ตัง้แตวันนี้เปนตนไป 

 
ขอใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรของเรานี ้จงเปนหลักที่สถาพรสถิต

ประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เปนบอเกิดความผาสุกสันติคุณวิบุลราศีแกอาณาประชาชน
ตลอดจาํเนียรกาลประวัต ินาํประเทศสยามบรรลุสรรพพิพัฒนชัยมงคล อเนกศภุผลสกลเกียรติยศ
มโหฬาร ขอใหพระบรมราชวงศานุวงศ และขาราชการทั้งทหารพลเรือนทวยอาณาประชาราษฎร 
จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันทในอนัจะรักษาปฏบิัติรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรสยามนี ้ให
ยืนยงอยูคูกับสยามรัฐราชสีมา ตราบเทากัลปาวสานสมดั่งพระบรมราชประณิธาน ทุกประการ
เทอญ 

 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑  สยามประเทศเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 
ประชาชนชาวสยามไมวาเหลากําเนดิหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง

รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
 



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 ๒  อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริยผูเปน
ประมุข ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
 

หมวด ๑ 
พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๓  องคพระมหากษตัริยดํารงอยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสักการ ผูใดจะ

ละเมิดมิได 
 

มาตรา ๔  พระมหากษตัริยตองทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัคร
ศาสนปูถัมภก 
 

มาตรา ๕  พระมหากษตัริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพสยาม 
 

มาตรา ๖  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจนีตบิัญญตัโิดยคําแนะนาํและยินยอม
ของสภาผูแทนราษฎร 
 

มาตรา ๗  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๘  พระมหากษตัริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลที่ไดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
 

มาตรา ๙  การสืบราชสมบัติทานวาใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมนเทียรบาลวาดวย
การสืบราชสันตติวงศ พ.ศ.๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 
 

มาตรา ๑๐  ในเมื่อพระมหากษตัริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือดวย
เหตุใดเหตุหนึง่จะทรงบริหารพระราชภาระไมได จะไดทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนคณะขึน้
ใหเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค ดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร ถาหาก
พระมหากษัตริยมิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะทรงตั้งไดไซร ทานใหสภาผูแทนราษฎรปรึกษากัน
ตั้งข้ึน และในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรยังมิไดตั้งผูใด ทานใหคณะรฐัมนตรีกระทําหนาที่นัน้ไป
ช่ัวคราว 
 

มาตรา ๑๑  พระบรมวงศานวุงศตั้งแตช้ันหมอมเจาข้ึนไปโดยกาํเนดิหรือโดย
แตงตั้งก็ตามยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง 
 

หมวด ๒ 
สิทธิและหนาที่ของชนชาวสยาม 

   
 



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 ๑๒  ภายในบังคับแหงบทบัญญัตใินรัฐธรรมนูญนี ้บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมายฐานนัดรศักดิ์โดยกําเนิดกด็ ีโดยแตงตั้งก็ด ีหรือโดยประการอื่นใดกด็ีไมกระทําใหเกิด
เอกสิทธิ์อยางใดเลย 
 

มาตรา ๑๓  บคุคลยอมมีเสรีภาพบรบิูรณในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และ
ยอมมีเสรีภาพในการปฏบิตัิพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของ
พลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรยีบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน 
 

มาตรา ๑๔  ภายในบังคับแหงบทกฎหมายบุคคลยอมมเีสรีภาพบริบูรณใน
รางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดย
เปดเผย การตัง้สมาคม การอาชีพ 
 

มาตรา ๑๕  บคุคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมายและมีหนาที่ปองกันประเทศ 
ชวยเหลือราชการโดยทางเสียภาษแีละอ่ืน ๆ ภายในเงื่อนไขและโดยอาการที่กฎหมายบัญญตั ิ
 

หมวด ๓ 
สภาผูแทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๑๖  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้งข้ึน 

 
มาตรา ๑๗  คุณสมบัตแิหงผูเลือกตั้งและผูสมัครรับเลอืกตั้งอีกทั้งวิธเีลือกตั้ง

และจํานวนสมาชิกใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหอยูในตาํแหนงไดคราวละสีป่ ถา
ตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนให
เต็มตาํแหนงที่วางอยู แตสมาชิกที่เขามาแทนนั้นใหอยูในตาํแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่ง
ตนแทน 
 

มาตรา ๑๙  กอนเขารับหนาที ่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิญาณในที่ประชุม
แหงสภาวาจะรักษาไวและปฏิบัตติามซึ่งรัฐธรรมนูญนี ้
 

มาตรา ๒๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนของปวงชนชาวสยาม มิใช
แทนแตฉะเพาะผูที่เลือกตั้งตนขึ้นมา ตองปฏิบัติหนาทีต่ามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยู
ในความผูกมดัแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 
 

มาตรา ๒๑  สมาชิกภาพแหงสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภา 
 



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 
 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติของผูสมคัรรับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลอืกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๕) สภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยใหออกจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติ

ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกสภา มติในขอนีต้องมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม 
 

มาตรา ๒๒  พระมหากษัตริยทรงตั้งสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรตามมติของสภา 
ใหเปนประธานแหงสภาหนึง่นายเปนรองประธานนายหนึ่งหรือหลายนายก็ได 
 

มาตรา ๒๓  ประธานแหงสภามีหนาทีด่ําเนริกิจการของสภาใหเปนไปตาม
ระเบียบ รองประธานมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานในเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาทีไ่ด 
 

มาตรา ๒๔  ในเมื่อประธานและรองประธานไมอยูในทีป่ระชุม ใหสมาชิกเลือกตั้ง
กันเองขึ้นเปนประธานการประชุมในคราวประชุมนั้น 
 

มาตรา ๒๕  การประชุมทุกคราว ตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่าํกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึง่เปนองคประชุมได 
 

มาตรา ๒๖  การลงมติวินิจฉยัขอปรึกษานัน้ ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
เวนไวแตเร่ืองซึ่งมีบทบัญญตัิไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญนี ้

สมาชิกคนหนึง่ยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนน
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๒๗  ในที่ประชุมแหงสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแสดง
ขอความหรือแสดงความเหน็หรือออกเสียงลงคะแนน ทานวาเปนเอกสิทธิ์อันเดด็ขาด ผูใดจะนาํไป
เปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดๆ มิได 

เอกสิทธิ์นี้คุมครองไปถึงผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุมโดยคาํส่ังของสภา 
และคุมครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแสดงขอความหรือออกความเห็นในทีป่ระชุมดวย 
 

มาตรา ๒๘  ในปหนึ่งทานใหมีสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย แลวแต
สภาจะกาํหนด การประชุมครั้งแรกตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุม ภายในเวลาเกาสิบวันนับ
แตการเลือกตัง้เสร็จแลว วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาํป ทานใหสภากําหนด 
 



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 ๒๙  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ทานวามีกําหนดเวลาเกาสิบวัน แต
พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปกไ็ด 

อนึ่งในระหวางเวลาเกาสิบวนันั้น จะโปรดเกลาฯ ใหปดประชุมก็ได 
 

มาตรา ๓๐  พระมหากษัตรยิทรงเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรตามสมัยประชุม 
และทรงเปดปดประชุม 

พิธีเปดประชมุ จะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนิรมาทรงทําหรือจะโปรดเกลา
ฯ ใหรัชชทายาทที่บรรลุนีตภิาวะแลว หรือนายกรัฐมนตรีกระทําพิธีแทนพระองคก็ได 
 

มาตรา ๓๑  เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตรยิจะทรง
เรียกประชุมวิสามัญแหงสภาผูแทนราษฎรก็ได 
 

มาตรา ๓๒  เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมต่าํกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนทั้งหมดเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐแลว ยอมมีสิทธิรวมกันทําคาํรองขอตอ
ประธานแหงสภา ใหนําความกราบบังคมทูลขอใหทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาผูแทนราษฎร
ได ในกรณีเชนนี้ทานใหประธานแหงสภานําความกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

มาตรา ๓๓  ในระหวางสมัยประชุม ผูใดจะฟองสมาชิกแหงสภาในทางอาชญา 
ทานวาศาลจะตองไดรับอนญุาตจากสภากอนจึ่งพิจารณาได และการพิจารณาคดนีั้นตองมใิหเปน
การขัดขวางตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุม 

อนึ่งการพิจารณาคดีที่ศาลไดกระทําไปกอน มีคําอางวาผูตองหาเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนัน้ ทานวาเปนอันใชได 
 

มาตรา ๓๔  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือหมายเรียกตัวสมาชิกไป
กักขัง เวนไวแตจับในขณะกระทําผิด แตตองรีบรายงานไปยังประธานแหงสภา และประธานแหง
สภาอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการกักขังได 
 

มาตรา ๓๕  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะยุบสภาผูแทนราษฎร 
เพ่ือใหราษฎรเลือกตั้งสมาชิกมาใหม ในพระราชกฤษฎีกาใหยุบสภาเชนนี ้ตองมีกําหนดให
เลือกตั้งสมาชิกใหมภายในเกาสิบวัน 
 

มาตรา ๓๖  บรรดาพระราชบัญญตัิทั้งหลาย จะตราขึ้นเปนกฎหมายไดแตโดย
คําแนะนาํและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร 
 

มาตรา ๓๗  งบประมาณแผนดินประจําป ทานวาตองตราข้ึนเปนพระราชบัญญัต ิ
ถาและพระราชบัญญตัิออกไมทันปใหม ทานใหใชพระราชบัญญตัิงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
 



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 ๓๘  เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดรางพระราชบัญญตัิข้ึนสําเร็จแลว ให
นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวทานใหใชบังคับเปนกฎหมายได 
 

มาตรา ๓๙  ถาพระมหากษตัริยไมทรงเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญตัินั้น จะได
พระราชทานคนืมายังสภาภายในหนึ่งเดือน นับแตวันทีน่ายกรัฐมนตรีนําทูลเกลาฯ ถวายก็ด ีหรือ
มิไดพระราชทานคนืมายังสภาภายในหนึ่งเดือนนัน้ก็ด ีสภาจะตองปรึกษากันใหมและออกเสียง
ลงคะแนนลบัโดยวิธีเรียกชื่อ ถาและสภาลงมติตามเดิมไซร ทานใหนาํรางพระราชบัญญตัินัน้ขึ้น
ทูลเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภไิธย พระราชทานลงมา
ภายในสิบหาวนัแลว ทานใหประกาศพระราชบัญญัตนิั้น ใชบังคับเปนกฎหมายได 
 

มาตรา ๔๐  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมราชการแผนดนิ 
ในที่ประชุม สมาชิกทุกคนมสิีทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในขอความใดๆ อัน

เก่ียวกับการงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนัน้ๆ 
ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคญัของแผนดนิ 
 

มาตรา ๔๑  สภายอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะลงมติความไวใจในรัฐมนตรีรายตัวหรือ
ทั้งคณะ 

ญัตติความไวใจนั้น ทานมิใหลงมติในวันเดยีวกันกับวันทีป่รึกษา 
 

มาตรา ๔๒  การประชุมของสภาผูแทนราษฎรยอมเปนการเปดเผย ตามลักษณะ
ที่จะไดกําหนดไวในขอบังคบัของสภา แตการประชุมลับก็ยอมมีได เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันไมต่ํากวาสิบหาคนรองขอ 
 

มาตรา ๔๓  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลอืกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกก็ตาม เปนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความใด ๆ อันอยูในวงงานของสภาแลว
รายงานตอสภา คณะกรรมาธิการที่กลาวนีย้อมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือพิจารณาอยูนั้นได 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๒๗ นั้น ทานวาคุมครองถงึบุคคลผูกระทําหนาที่
ตามมาตรานี้ดวย 
 

มาตรา ๔๔  การประชุมคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๔๓ นั้น ทานวาตองมี
กรรมาธิการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนจึงเปนองคประชุมได 
 

มาตรา ๔๕  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตั้งขอบังคับการประชุมและการปรึกษา
ของสภา เพ่ือดําเนิรการตามบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญนี ้



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 
 

 
หมวด ๔ 

คณะรัฐมนตร ี
   

 
มาตรา ๔๖  พระมหากษัตรยิทรงตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย

นายกนายหนึง่ และรัฐมนตรีอีกอยางนอยสิบสี่นาย อยางมากยี่สิบสี่นาย 
ในการตั้งนายกรัฐมนตร ีประธานแหงสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 
ใหคณะรัฐมนตรี มีหนาทีบ่ริหารราชการแผนดนิ 

 
มาตรา ๔๗  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกสิบสี่นายตองเลือกจากสมาชิกของ

สภาผูแทนราษฎร นอกนั้นจะเลือกจากผูที่เห็นวามีความรูความชํานาญเปนพิเศษ แมมิไดเปน
สมาชิกของสภาผูแทนราษฎรก็ได แตตองเปนผูที่อาจดาํรงตําแหนงการเมืองได 
 

มาตรา ๔๘  รัฐมนตรีผูมิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ยอมมีสิทธิไป
ประชุมและแสดงความเห็นในสภาผูแทนราษฎรได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๒๗ นั้น ทานใหนาํมาใชดวยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๙  การตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรัฐมนตรีนั้น ไมทําใหผูไดรับตั้ง
จําตองลาออกจากสมาชิกภาพ 
 

มาตรา ๕๐  ในการบริหารราชการแผนดนิคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาทีด่วย
ความไวใจของสภาผูแทนราษฎร 

รัฐมนตรีผูไดรับแตงตั้งใหบญัชาการกระทรวงทะบวงการตองรับผิดชอบในหนาที่
ของตนตอสภาผูแทนราษฎรในทางรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีทุกคนจะไดรับแตงตั้งใหบัญชาการ
กระทรวงทะบวงหรือไมก็ตาม ตองรับผดิชอบรวมกันในนโยบายทั่วไปของรัฐบาล 
 

มาตรา ๕๑  รัฐมนตรีทั้งคณะตองออกจากตําแหนงเมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ไมไวใจในคณะ หรือเมื่อสภาผูแทนราษฎรชุดที่ใหความไวใจแกคณะรฐัมนตรีในขณะเขารับหนาที่
นั้นสิ้นสดุลง ในกรณีทั้งสองนี้ ทานวาคณะรัฐมนตรีที่ออกนั้นตองอยูในตาํแหนงเพ่ือดําเนิรการไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

นอกจากนี้ความเปนรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงฉะเพาะตัวโดย 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๒๑ (๔) 
(๔) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไวใจ 

 



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 ๕๒  ในเหตุฉุกเฉินซึง่จะเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรใหทันทวงทีมิได 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญตัิก็ได 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎรตอไป ทานใหนําพระราชกําหนดนัน้เสนอตอ
สภาเพ่ืออนุมตั ิถาสภาอนุมตัิแลวพระราชกําหนดนั้นก็เปนพระราชบญัญัตติอไป แตทั้งนี้ไม
กระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางทีใ่ชพระราชกําหนดนัน้ 

คําอนุมตัิและไมอนุมตัิของสภาที่กลาวนี ้ทานวาใหทําเปนพระราชบญัญัต ิ
 

มาตรา ๕๓  พระมหากษัตรยิทรงประกาศใชกฎอัยยการศึกตามลักษณะและ
วิธีการในพระราชบัญญตัิกฎอัยยการศึก 
 

มาตรา ๕๔  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม ทํา
หนังสือสัญญาสันตภิาพสงบศึกและทําหนงัสือสัญญาอื่นๆ กับนานาประเทศ 

การประกาศสงครามนั้น จะทรงทําตอเมื่อไมขัดแกบทบญัญัตแิหงกตกิาสันนบิาต
ชาต ิ

หนังสือสัญญาใดๆ มีบทเปลีย่นแปลงอาณาเขตตสยามหรือจะตองออก
พระราชบัญญตัิเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญาไซร ทานวาตองไดรับความเห็นชอบของสภา
ผูแทนราษฎร 
 

มาตรา ๕๕  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะพระราชทานอภัยโทษ 
 

มาตรา ๕๖  พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไมขัดตอกฎหมาย 
 

มาตรา ๕๗  ภายในบังคบัแหงมาตรา ๓๒ และ ๔๖ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา 
และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผนดนิ ทานวารัฐมนตรีนายหนึ่งตองลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบ 
 

หมวด ๕ 
ศาล 

   
 

มาตรา ๕๘  การพิจารณาพพิากษาอรรถคด ีทานวาเปนอํานาจของศาลโดย
ฉะเพาะ ซึ่งจะตองดาํเนิรตามกฎหมายและในนามพระมหากษตัริย 
 

มาตรา ๕๙  บรรดาศาลทั้งหลายจักตั้งข้ึนไดแตโดยพระราชบัญญัต ิ
 

มาตรา ๖๐  ผูพิพากษายอมมีอิสสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดใีหเปนไป
ตามกฎหมาย 



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 
 

 
หมวด ๖ 
บทสุดทาย 

   
 

มาตรา ๖๑  บทบัญญตัิแหงกฎหมายใดๆ มีขอความแยงหรือขัดแกรัฐธรรมนูญนี ้
ทานวาบทบญัญัตินัน้ๆ เปนโมฆะ 

 
มาตรา ๖๒  ทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเดด็ขาดในการตีความ

แหงรัฐธรรมนูญนี ้
 

มาตรา ๖๓  รัฐธรรมนูญนี ้จะแกไขเพิ่มเตมิไดแตโดยเงือ่นไขตอไปนี ้
๑. ญัตติขอแกไขเพิ่มเติม ทานวาตองมาจากคณะรัฐมนตรีทางหนึ่ง หรือมาจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งรวมกันมีจํานวนไมต่าํกวาหนึ่งในส่ีแหงจาํนวนสมาชิกทัง้หมดทางหนึง่ 
๒. เมื่อสมาชิกไดลงมตคิรั้งหนึ่งแลว ทานใหรอไวหนึ่งเดือน เมื่อพนกําหนดแลว

ใหนําข้ึนเสนอสภาเพื่อลงมตอีิกครั้งหนึ่ง 
๓. การออกเสียงลงคะแนน ทานใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมีเสียงเห็นชอบดวยการ

แกไขเพิ่มเติมนั้น ไมต่าํกวาสามในสี่แหงจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
เมื่อการออกเสียงลงมติไดเปนไปตามที่กลาวขางบนนี้แลว ทานจึ่งใหดําเนิรการ

ตอไปตามบทบัญญตัิมาตรา ๓๘ , ๓๙ 
 

หมวด ๗ 
การใชรัฐธรรมนูญและบทฉะเพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๔  ภายในบังคับแหงบทบัญญัตหิมวดนี ้ใหใชรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแตวนั
ประกาศเปนตนไป 
 

มาตรา ๖๕  เมื่อราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
บทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี ้ยังมีการศึกษาไมจบประถมศึกษาสามัญมากกวาก่ึงจํานวนทั้งหมด
และอยางชาตองไมเกินกวาสิบปนบัแตวันใชพระราชบัญญัตธิรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม
ช่ัวคราว พ.ศ.๒๔๗๕ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภทมีจํานวนเทากัน 

(๑) สมาชิกประเภทที ่๑ ไดแกผูที่ราษฎรเลือกตั้งข้ึนตามเงื่อนไขในบทบัญญตัิ
มาตรา ๑๖ , ๑๗ 

(๒) สมาชิกประเภทที ่๒ ไดแกผูซึ่งพระมหากษตัริยทรงตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญตัิวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระหวางเวลาที่ใชบทบัญญตัิฉะเพาะ
กาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 



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 ๖๖  ในระหวางกําหนดเวลาที่กลาวในมาตรา ๖๕ หากวามีการยุบสภาตาม
ความในมาตรา ๓๕ ไซร ทานใหมีการเลือกตั้งสมาชิกใหมฉะเพาะในสวนสมาชิกประเภทที่ ๑ 
 

มาตรา ๖๗  ภายในบังคับแหงมาตรา ๒๑ (๒) (๓) (๔) (๕) ทานวาสมาชิก
ประเภทที ่๒ คงอยูในตาํแหนงไดตลอดเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๖๕ แตทานมใิหมีการประชุมดาํ
เนิรการของสภาในระหวางที่สภาตองยุบตามความในมาตรา ๓๕ 
 

มาตรา ๖๘  ในระหวางเวลาตั้งแตใชรัฐธรรมนูญนี ้จนกวาสมาชิกตามมาตรา ๖๕ 
นั้นจะไดเขารับหนาทีแ่ลว ทานวาสภาผูแทนราษฎรคงประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีอยูแลวโดย
พระราชบัญญตัิธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พระยามโนปกรณนิติธาดา 

ประธานคณะกรรมการราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ รก. เลม ๔๙ หนา ๕๒๙ 
 


