
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

   
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรม
ราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังวา 

 
โดยที่คณะราษฎรไดขอรองใหอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม เพื่อ

บานเมืองจะไดเจริญขึ้น และ 
 
โดยท่ีไดทรงยอมรับตามคําขอรองของคณะราษฎร 
 
จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยมาตราตอไปนี ้

 
หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรท้ังหลาย 
 

มาตรา ๒  ใหมีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกลาวตอไปนี้เปนผูใชอํานาจแทน
ราษฎรตามที่จะไดกลาวตอไปในธรรมนูญ คือ 

๑. กษัตริย 
๒. สภาผูแทนราษฎร 
๓. คณะกรรมการราษฎร 
๔. ศาล 

 
หมวด ๒ 
กษัตริย 

   
 

มาตรา ๓  กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัย
ของศาลก็ดี การอื่นๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไวโดยฉะเพาะก็ดี จะตองกระทําในนามของกษัตริย 

 
มาตรา ๔  ผูเปนกษัตริยของประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว การสืบมฤดกใหใหเปนไปตามกฎมนเทียรบาลวาดวยการสืบ
ราชสันตติวงศ พ.ศ. ๒๔๖๗ และดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕  ถากษัตริยมีเหตุจําเปนชั่วคราวที่จะทําหนาที่ไมได หรือไมอยูในพระ
นคร ใหคณะกรรมการราษฎรเปนผูใชสิทธิแทน 

 
มาตรา ๖  กษัตริยจะถูกฟองรองคดีอาชญายังโรงศาลไมไดเปนหนาที่ของสภา

ผูแทนราษฎรจะวินิจฉัย 
 
มาตรา ๗  การกระทําใดๆ ของกษัตริยตองมีกรรมการราษฎรผูหนึ่งผูใดลงนาม

ดวย โดยไดรับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึ่งจะใชได มิฉะนั้นเปนโมฆะ 
 

หมวด ๓ 
สภาผูแทนราษฎร 
   
สวนท่ี ๑ 

อํานาจและหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๘  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจออกพระราชบญัญัตทิั้งหลาย 

พระราชบัญญัตินั้นเมื่อกษัตริยไดประกาศใหใชแลว ใหเปนอันใชบังคับได 
ถากษัตริยมิไดประกาศใหใชพระราชบัญญัตินั้นภายในกําหนด ๗ วัน นับแตวันท่ี

ไดรับพระราชบญัญัตินั้นจากสภาโดยแสดงเหตุผลที่ไมยอมทรงลงพระนาม ก็มีอํานาจสง
พระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภา เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถาสภาลงมติยืนตามมติเดิม กษัตริยไม
เห็นพองดวย สภามีอํานาจออกประกาศพระราชบัญญัตินัน้ใชบังคับเปนกฎหมายได 
 

มาตรา ๙  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจดูแลควบคุมกิจการของประเทศ และมี
อํานาจประชุมกันถอดถอนกรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผูหนึ่งผูใดก็ได 

 
สวนท่ี ๒ 
ผูแทนราษฎร 

   
 

มาตรา ๑๐  สมาชิกในสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนไปตามกาลสมัยดั่งนี้ 
 

สมัยท่ี ๑ 
นับแตวันใชธรรมนูญนี้เปนตนไปจนกวาจะถึงเวลาที่สมาชิกในสมัยที่ ๒ จะเขารับ

ตําแหนงใหคณะราษฎรซึ่งมีคณะผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูใชอํานาจแทนจัดตั้ง
ผูแทนราษฎรชั่วคราวขึ้นเปนจํานวน ๗๐ นายเปนสมาชิกในสภา 

 
สมัยท่ี ๒ 



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 
 

ภายในเวลา ๖ เดือนหรือจนกวาการจัดประเทศเปนปกตเิรียบรอย สมาชิกในสภา
จะตองมีบุคคล ๒ ประเภททํากิจการรวมกัน คือ 

ประเภทท่ี ๑  ผูแทนซึ่งราษฎรจะไดเลือกขึ้นจังหวัดละ ๑ นาย ถาจังหวัดใดมี
สมาชิกเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน ใหจังหวัดนั้นเลือกผูแทนเพิ่มขึ้นอีก ๑ นายทุกๆ ๑๐๐,๐๐๐ นั้น 
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ ถาเกินกวาครึ่งใหนับเพิ่มขึ้นอีก ๑ 

ประเภทท่ี ๒ ผูเปนสมาชิกอยูแลวในสมัยท่ี ๑ มีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทท่ี ๑ 
ถาจํานวนเกินใหเลือกกันเองวาผูใดจะคงเปนสมาชิกตอไป   ถาจํานวนขาดใหผูที่มีตัวอยูเลือก
บุคคลใดๆ เขาแทนจนครบ 
 

สมัยท่ี ๓ 
เมื่อจํานวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตตไดสอบไลวิชชาปถมศึกษาไดเปนจํานวน

เกินกวาครึ่ง และอยางชาตองไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันใชธรรมนูญนี ้สมาชิกในสภาผูแทนราษฎร
จะตองเปนผูท่ีราษฎรไดเลือกต้ังข้ึนเองท้ังส้ิน  สมาชิกประเภทท่ี ๒ เปนอันไมมีอีกตอไป 

 
มาตรา ๑๑  คุณสมบติัของผูสมัครรับเลือกเปนผูแทนประเภทท่ี ๑ คือ 
๑. สอบไลวิชชาการเมืองไดตามหลักสูตรซึ่งสภาจะไดตั้งขึ้นไว 
๒. มีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ 
๓. ไมเปนผูไรหรือเสมือนไรความสามารถ 
๔. ไมถูกศาลพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิในการรับเลือก 
๕. ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย 
๖. ฉะเพาะผูสมัครรับเลือกเปนผูแทนประเภทที่ ๑ ในสมัยท่ี ๒ จะตองไดรับ

ความเห็นชอบของสมาชิกในสมัยท่ี ๑ เสียกอนวาเปนผูที่ไมควรสงสัยวาจะนํามาซึ่งความไม
เรียบรอย 

 
มาตรา ๑๒  การเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ ๑ ท่ี ๒ ใหทําด่ังนี้ 
๑. ราษฎรในหมูบานเลือกผูแทนเพื่อออกเสียงตั้งผูแทนตําบล 
๒. ผูแทนหมูบานเลือกผูแทนตําบล 
๓. ผูแทนตําบลเปนผูเลือกตั้งสมาชิกในสภาผูแทนราษฎร 
การเลือกตั้งสมาชิกในสมัยที่ ๓ จะมีกฎหมายบัญญัติภายหลังโดยจะดําเนิรวิธีการ

ที่ใหสมาชิกไดเลือกต้ังผูแทนในสภาโดยตรง 
 

มาตรา ๑๓  ผูแทนประเภทท่ี ๑ จะอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ปนับแตวันเขารับ
ตําแหนง แตเม่ือถึงสมัยท่ี ๓ แลวแมผูแทนในสมัยที่ ๒ จะไดอยูในตําแหนงไมถึง ๔ ปก็ดี ตอง
ออกจากตําแหนงนับแตวันที่ผูแทนในสมัยที่ ๓ ไดเขารับตําแหนง 



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 
 

ถาตําแหนงผูแทนวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามเวร ใหสมาชิก
เลือกผูอ่ืนต้ังข้ึนใหมใหเต็มท่ีวางแตผูแทนใหมมีเวลาอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีผู
ออกไปนั้นชอบที่จะอยูได 

 
มาตรา ๑๔  ราษฎรไมวาเพศใดเมื่อมีคุณสมบัติดั่งตอไปนี ้ ยอมมีสิทธิออกเสียง

ลงมติเลือกผูแทนหมูบานได คือ 
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ 
๒. ไมเปนผูไรหรือเสมือนไรความสามารถ 
๓. ไมถูกศาลพิพากษาใหเสียสิทธิในการออกเสียง 
๔. ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย 
คุณสมบัติของผูแทนหมูบานและผูแทนตําบลใหเปนไปเหมือนดั่งมาตรา ๑๑ 
 
มาตรา ๑๕  การเลือกต้ังผูแทนใดๆ ใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนน

เสียงเทากันใหมีการเลือกครั้งที่ ๒ ถาคร้ังท่ี ๒ มีคะแนนเสียงเทากันใหตั้งคนกลางออกเสียงชี้ขาด 
และใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนกลางไว 

 
มาตรา ๑๖  ผูแทนนอกจากถึงเวร จะตองออกจากตําแหนง ใหนับวาขาดจาก

ตําแหนง เมื่อขาดคุณสมบัติดั่งกลาวไวในมาตรา ๑๑ อยางใดอยางหน่ึง หรือเมื่อตาย หรือเมื่อสภา
ไดไดวินิจฉัยใหออกในเม่ือสภาเห็นวาเปนผูทําความเส่ือมเสียใหแกสภา 

 
มาตรา ๑๗  การฟองรองสมาชิกของสภาผูแทนราษฎรเปนคดีอาชญายังโรงศาล

จะตองไดรับอนุญาตจากสภากอนศาลจึ่งจะรับฟองได 
 

สวนท่ี ๓ 
ระเบียบการประชุม 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหสมาชิกเลือกกันขึ้นเปนประธานของสภา ๑ นายมีหนาที่ดําเนิรการ

ของสภา และมีรองประธาน ๑ นายเปนผูทําการแทน เม่ือประธานมีเหตุขัดของช่ัวคราวท่ีจะทํา
หนาท่ีได 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อประธานไมอยู หรือไมสามารถมาไดก็ใหรองประธานแทนเปน

ผูรักษาความเรียบรอยในสภา และจัดการใหไดปรึกษาหารือกันตามระเบียบ 
 

มาตรา ๒๐  ถาประธานและรองประธานไมอยูในท่ีประชุมทั้ง ๒ คนก็ใหสมาชิก
ที่มาประชุมเลือกตั้งกันเองขึ้นเปนประธานคนหนึ่งชั่วคราวประชุมนั้น 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมปกตใิหเปนหนาที่ของสภาเปนผูกําหนด 



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 
 

การประชุมพิเศษจะมีไดตอเมื่อสมาชิกมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา ๑๕ คนไดรอง
ขอหรือคณะกรรมการราษฎรไดรองขอใหเรียกประชุม การนัดประชุมพิเศษ ประธานหรือผูทําการ
แทนประธานเปนผูส่ังนัด 

 
มาตรา ๒๒  การประชุมทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดจึ่งจะเปนองคประชุมปรึกษาการได 
 
มาตรา ๒๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากันใหผูเปน
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๒๔  สมาชิกไมตองรับผิดในถอยคําใดๆ ท่ีไดกลาวหรือแสดงเปน
ความเห็นหรือในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูหนึ่งผูใดจะวากลาวฟองรองเพราะเหตุนั้น
หาไดไม 

 
มาตรา ๒๕  ในการประชุมทุกคราวประธานตองสั่งใหเจาหนาที่ประจําในสภาจด

รายงานรักษาไว และเสนอเพื่อใหสมาชิกไดตรวจแกไขรับรอง แลวใหผูเปนประธานในที่ประชุมลง
นามกํากับไว 

 
มาตรา ๒๖  สภามีอํานาจตั้งอนุกรรมการเพื่อทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือให

สอบสวนพิจารณาทําความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อปรึกษาหารือตก
ลงอีกช้ันหน่ึงก็ได ประธานอนุกรรมการนั้นเมื่อสภาไมไดตั้งก็ใหอนุกรรมการเลือกกันเองตั้งขึ้น
เปนประธานได 

อนุกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใดๆ มาชี้แจงแสดงความเห็นได อนุกรรมการ
และผูที่เชิญมาไดรับสิทธิในการแสดงความเห็นตามมาตรา ๒๔ 

ในการประชุมอนุกรรมการนัน้ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ นายจึ่ง
จะเปนองคประชุมปรึกษาการได เวนแตอนุกรรมการนั้นจะมีจํานวนตั้งขึ้นเพียง ๓ คน เม่ือมา
ประชุมแต ๒ คนก็ใหนับวาเปนองคประชุมได 

 
มาตรา ๒๗  สภามีอํานาจตั้งระเบียบการปรึกษาหารือเพือ่ดําเนิรการใหเปนไป

ตามธรรมนูญนี้ (ในชั้นแรกนี้ใหอนุโลมใชขอบังคับสภากรรมการองคมนตรีฉะเพาะท่ีไมขัดกับ
ธรรมนูญนี้ไปพลางกอน) 
 

หมวดท่ี ๔ 
คณะกรรมการราษฎร 

   
สวนท่ี ๑ 



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 
 

อํานาจและหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการราษฎรมีอํานาจและหนาท่ีดําเนิรการใหเปนไปตาม

วัตถุที่ประสงคของสภา 
 

มาตรา ๒๙  ถามีการฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมการจะเรยีกประชุมสภาราษฎร
ใหทันทวงทีมิได และคณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะตองออกกฎหมาย เพื่อใหเหมาะแกการ
ฉุกเฉินนัน้ๆ ก็ทําได แตจะตองรีบนํากฎหมายนั้นขึ้นใหสภารับรอง 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการราษฎรมีอํานาจใหอภัยโทษแตใหนําความขึ้นขอพระ

บรมราชานุญาตเสียกอน 
 
มาตรา ๓๑  ใหเสนาบดีกระทรวงตางๆ เปนผูรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

ราษฎรในกิจการท้ังปวง 
สิ่งใดซึ่งเปนการฝาฝนตอคําสั่งหรือระเบียบการของคณะกรรมการราษฎร หรอื

กระทําไปโดยธรรมนูญไมอนุญาตใหทําได ใหถือวาการนั้นเปนโมฆะ 
 

สวนท่ี ๒ 
กรรมการราษฎรและเจาหนาท่ีประจํา 

   
 

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการราษฎรประกอบดวยประธานคณะกรรมการราษฎร ๑ 
นาย  และกรรมการราษฎร ๑๔ นาย รวมเปน ๑๕ นาย 
 

มาตรา ๓๓  ใหสภาเลือกต้ังสมาชิกในสภาผู ๑ ขึ้นเปนประธานกรรมการ และให
ผูเปนประธานนั้นเลือกสมาชิกในสภาอีก ๑๔ นายเพื่อเปนกรรมการ การเลือกนี้เมื่อไดรับความ
เห็นชอบของสภาแลว ใหถือวาผูที่ไดรับเลือกนั้นๆ เปนกรรมการของสภา ในเม่ือสภาเห็นวา
กรรมการมิไดดําเนิรกิจการตามรัฐประศาสโนบายของสภา สภามีอํานาจเชิญกรรมการใหออกจาก
หนาท่ี แลวเลือกตั้งใหมตามที่กลาวในตอนนั้น 

 
มาตรา ๓๔  กรรมการคนใดมีเหตุอันกระทําใหกรรมการคนนั้นขาดคุณสมบัติอัน

กําหนดไวสําหรับผูแทนในมาตรา ๑๑ ก็ตาม หรือตายก็ตาม ใหสภาเลือกกรรมการแทนสําหรับ
ตําแหนงนั้นๆ ในเมื่อสภาไดเลือกตั้งกรรมการแลว สภาชุดนั้นหมดกําหนดอายุตําแหนงเมื่อใด ให
ถือวากรรมการชุดนั้นยอมหมดกําหนดอายุตําแหนงดวย 

 
มาตรา ๓๕  การตั้งการถอดตําแหนงเสนาบดี ยอมเปนพระราชอํานาจของ

กษัตริย พระราชอํานาจนี้จะทรงใชแตโดยตามคําแนะนําของคณะกรรมการราษฎร 
 



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 
 

มาตรา ๓๖  การเจรจาการเมืองกับตางประเทศเปนหนาท่ีของกรรมการ
ผูแทนราษฎร และกรรมการอาจตั้งผูแทนเพื่อการนี้ได 

การเจรจาไดดําเนิรไปประการใดใหกรรมการรายงานกราบบังคมทูลกษัตริยทรง
ทราบ 

การใหสัตยาบันสัญญาทางพระราชไมตรีเปนพระราชอํานาจของกษัตริย แตจะ
ทรงใชพระราชอํานาจนี้ตามคําแนะนําของกรรมการราษฎร 

 
มาตรา ๓๗  การประกาศสงครามเปนพระราชอํานาจของกษัตริย แตจะทรงใช

พระราชอํานาจนี้ตามคําแนะนําของกรรมการราษฎร 
 

สวนท่ี ๓ 
ระเบียบการประชุม 
   

 
มาตรา ๓๘  ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการราษฎรใหอนุโลมตามที่

บัญญัติในหมวดท่ี ๓ 
 

หมวดท่ี ๕ 
ศาล 

   
 

มาตรา ๓๙  การระงับขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชอยูในเวลานี้ 
 

ประกาศมา ณ วันที ่๒๗ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๔๗๕ และใหใชบังคับไดแต
บัดนี้เปนตนไป 

(พระบรมนามาภิธัย)  ประชาธิปก ป.ร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที ่๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ รก. เลม ๔๙ หนา ๑๖๖ 



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 
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