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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๕) 

พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข

เพ่ิมเติมขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  รัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘” 
 
มาตรา ๒๑ รัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกหมวด ๓ ถึงหมวด ๑๑ มาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๒๑๑ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๓๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๓๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

   
 
มาตรา ๒๔  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

                                                 
๑ รก. ๒๕๓๘/๗ ก/๑/๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันเปนการฝาฝนเจตนารมณตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

มาตรา ๒๕  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน 

มาตรา ๒๖  บุคคลยอมมีสิทธิทางการเมือง 
การใชสิทธิทางการเมือง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา ๒๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน 
เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา 
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอื่น 

มาตรา ๒๘  บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่
ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 

มาตรา ๒๙  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิด 

กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะตองไดรับการพิจารณาอยาง
รวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมายและจะตองแจงใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว 

สิทธิที่จะอุทธรณคัดคานการไมใหประกัน ยอมไดรับความคุมครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมตามสมควร 
มาตรา ๓๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย 
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวาในกรณีใดๆ จะกระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตผูถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจง
ขอหาหรือเหตุและรายละเอียดตามสมควรในการที่ถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนโดยไมชักชา และ 
ผูถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวได 

การแจงขอหาแกบุคคลใดๆ จะตองมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทํา
ความผิดตามขอหานั้น 



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 
 

ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผูถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยการก็ดี บุคคล 
อ่ืนใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขังก็ดี มีสิทธิรองตอศาลทองที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการ
คุมขังเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดย
ดวน ถาเห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผู
คุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ก็ใหศาลส่ังปลอย
ตัวผูถูกคุมขังไปทันที 

มาตรา ๓๑  ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมีสิทธิที่จะไดรับการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 

มาตรา ๓๒  ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือ
จากรัฐดวยการจัดหาทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในคดีแพง บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง อันอาจทํา
ใหตนถูกฟองคดีอาญา 

ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการถูกทรมาน ขูเข็ญ หรือใชกําลังบังคับ หรือ
ถอยคําที่เกิดจากการกระทําใดๆ ที่ทําใหเปนไปโดยไมสมัครใจ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐาน
ได 

มาตรา ๓๔  บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หากปรากฏตาม
คําพิพากษาของศาลที่ร้ือฟนคดีข้ึนพิจารณาใหมในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด 
ยอมมีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทน และไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน  
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๕  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศ
อยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก 

มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคน
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา ๓๗  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



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 ๓๘  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการ
ปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ
อยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิ
บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผู
ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และ
กําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพ่ือการอื่นตามวรรคหนึ่ง
และโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน
คาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๙  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูด การ
เขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น หรือเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพ อันเปนการบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้
โดยไมมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล จะกระทํามิได 

การใหเสนอขาวหรือบทความในหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศนไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนโฆษณาจะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศ
อยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งได
ตราขึ้นตามความในวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นๆ ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นๆ ของ
เอกชน รัฐจะกระทํามิได 

มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นมูลฐานตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ 



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 
 

บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เมื่อไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

เสรีภาพในวิชาการยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ ตองไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมือง 

มาตรา ๔๑  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและ 
ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใช
กฎอัยการศึก 

มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ หรือหมูคณะอื่น 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ 

มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพ่ือดําเนิน
กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

การรวมกัน การจัดตั้ง การดําเนินกิจการและการเลิกพรรคการเมืองยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองตองจัดทําบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน และตองแสดงโดย
เปดเผยซึ่งที่มาของรายไดและการใชจาย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการ

กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ 

มาตรา ๔๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทาง และมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่
อยูภายในราชอาณาจักร 



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 
 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 

มาตรา ๔๗  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน อันเปนการกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ หรือช่ือเสียงและความ
เปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน 

มาตรา ๔๘  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

มาตรา ๔๘ ทวิ  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารจากหนวย
ราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
หรือพนักงานของรัฐ ในเมื่อการนั้นมีหรืออาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของตน  ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๘ ตรี  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง 

มาตรา ๔๘ จัตวา  บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ และขาราชการอื่น พนักงานสวน
ทองถ่ิน และพนักงานองคการของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ หรือวินัย 

มาตรา ๔๘ เบญจ  สิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ 
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ยอมไดรับความคุมครอง 

การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ หรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด 
หรือการขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

มาตรา ๔๘ ฉ  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มิได 



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 
 

หมวด ๔ 
หนาที่ของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๔๙  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้

มาตรา ๕๐  บุคคลมีหนาที่ที่จะใชสิทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต 
มาตรา ๕๑  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ 
มาตรา ๕๒  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๕๓  บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๕๔  บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๕๕  บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๕๖  บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๕๗  บุคคลมีหนาที่พิทักษและปกปองศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
มาตรา ๕๗ ทวิ  บุคคลมีหนาที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
หมวด ๕ 

แนวนโยบายแหงรัฐ 
   

 
มาตรา ๕๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย 

และการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ 
มาตรา ๕๙  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และ 

บูรณภาพแหงอาณาเขต 
มาตรา ๖๐  รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ 

และผลประโยชนแหงชาติ 
กําลังทหารพึงใชเพ่ือการรบหรือการสงครามและการปองปรามมิใหเกิดสงคราม 

เ พ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพ่ือปราบหรือปองปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๖๑  รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบ
เรียบรอย เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน และในการดําเนินชีวิต
โดยปกติสุข 

มาตรา ๖๒  รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาค
ในการปฏิบัติตอกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมีประสิทธิภาพ 
ขจัดข้ันตอนที่ไมจําเปน และกําหนดขอบเขตการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐใหชัดเจน และพึง
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปองกันและปราบปรามการเลือกปฏิบัติหรือการแสวงหาประโยชน 
โดยมิชอบ 

มาตรา ๖๔  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดความยุติธรรมแกประชาชนเทาเทียมกันโดยทั่วถึง และใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 

มาตรา ๖๕  รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการของประเทศ และพึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมทุกระดับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะ สถานศึกษาทั้งปวงยอม
อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจัดใหโดยไมเก็บคา 
เลาเรียนและโดยทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาอบรมขั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดใหสถานศึกษาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ
ภายในขอบเขตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐพึงชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสใหไดรับทุนและปจจัยตางๆ ในการศึกษา
อบรมและการฝกอาชีพ 

มาตรา ๖๖  รัฐพึงสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆ และพึง
สงเสริมและเรงรัดใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๖๗  รัฐพึงรักษา สงเสริมและพัฒนาความเสมอภาคของชายและหญิง 
มาตรา ๖๘  รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพลเมืองของชาติโดยเฉพาะ

อยางย่ิงเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม และ
จริยธรรม 

มาตรา ๖๙  รัฐพึงสงเสริมประชาชนใหเขาใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนเขาใจในการปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดทั้งสนับสนุน
ทองถ่ินใหมีสิทธิปกครองตนเอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๐  รัฐพึงจัดใหมีแผนพัฒนาการเมืองที่สอดคลองกับแนวนโยบายแหง
รัฐ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

มาตรา ๗๑  รัฐตองดําเนินการและสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถ่ินตลอดจนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปโดยสุจริตและยุติธรรม
ตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

มาตรา ๗๒  รัฐพึงสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจทางการคลังแกทองถ่ิน ให
ทองถ่ินมีความสามารถในการจัดเก็บรายได และการบริหารรายได เพ่ือประโยชนในการใหบริการ
ที่ดีแกประชาชน 



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 ๗๓  รัฐพึงจัดการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานไปยังชนบทอยาง
ทั่วถึง จริงจัง ตอเนื่อง และเปนธรรม 

มาตรา ๗๔  รัฐตองกระจายรายไดไปสูชนบทอยางทั่วถึง 
มาตรา ๗๕  รัฐจะตองสงวนอาชีพบางประเภทที่สําคัญใหแกคนไทย 
มาตรา ๗๖  รัฐพึงรักษาและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ
มาตรา ๗๗  รัฐพึงสงเสริมการกีฬา การทองเที่ยว และนันทนาการ 
มาตรา ๗๘  รัฐพึงบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงทดแทน และพึงปองกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใชดินและน้ําใหเหมาะสม 
มาตรา ๗๙  รัฐพึงดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิต

ของบุคคลใหสูงข้ึน 
มาตรา ๘๐  รัฐพึงสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ 
มาตรา ๘๑  รัฐพึงจัดระบบการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินเพื่อ

ประโยชนแหงการอยูอาศัย การสงเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมหรือเพ่ือการ
อยางอ่ืน และพึงกําหนดพันธะใหเจาของสิทธิในที่ดินใชที่ดินใหเปนประโยชนตามความเหมาะสม
แกสภาพของที่ดิน 

มาตรา ๘๒  รัฐพึงดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในที่ดินอยางทั่วถึงเพ่ือประกอบเกษตรกรรมโดยการปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน 

รัฐพึงจัดหาน้ําและดูแลการใชน้ําใหมีเพียงพอและเหมาะสมแกเกษตรกรรม 
มาตรา ๘๓  รัฐพึงสงเสริมคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดาน

การผลิต การเก็บรักษาและการจําหนายผลผลิต เพ่ือใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม 
และพึงสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชนดังกลาวโดยจัดตั้งเปนสหกรณหรือ
วิธีอ่ืน 

มาตรา ๘๔  รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ 
มาตรา ๘๕  รัฐไมพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนธุรกิจหรือเปนการแขงขัน

กับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาประโยชน
สวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค 

มาตรา ๘๖  รัฐพึงวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดย
เอกชนซึ่งมิไดอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ทั้งนี้ ไมวาการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม 

มาตรา ๘๗  รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 

มาตรา ๘๘  รัฐพึงสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ เ พ่ือ
ประเทศชาติ หรือในการชวยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม หรือเนื่องจาก 
สาธารณภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๙  รัฐพึงจัดใหมีการสังคมสงเคราะห สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมี
สวนรวมในการสังคมสงเคราะห 

มาตรา ๘๙ ทวิ  รัฐพึงชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการใหมีสุขภาพ 
กําลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อสามารถดํารงตนอยูไดตามสมควร 

มาตรา ๘๙ ตรี  รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา และพึงคุมครอง
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงกับจัดระบบแรงงานสัมพันธ รวมทั้งคาตอบแทน
แรงงานใหเปนธรรม 

มาตรา ๘๙ จัตวา  รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยทั่วถึง และพึง
ใหการรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา และพึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะ
กระทําได 

การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชนโดยไม
คิดมูลคาและทันตอเหตุการณ 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๙๐  รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

นี้ 
มาตรา ๙๑  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปน

รองประธานรัฐสภา 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และดําเนินกิจการ

ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และตามที่

ประธานรัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๙๒  รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
มาตรา ๙๓  รางพระราชบัญญัติที่ได รับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายก 

รัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจาก



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 
 

รัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

มาตรา ๙๔  รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย และ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําราง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

มาตรา ๙๕  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองย่ืนบัญชีแสดง
ทรัพยสินและหนี้สินตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๖  บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะ 
เดียวกันมิได 

มาตรา ๙๗  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภา 
ที่ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๓ 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดหรือไม 

เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
แจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง 

มติของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

มาตรา ๙๘  ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทํา
การหรือมีพฤติการณอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือมีลักษณะเปนความผิดตอเจา
พนักงานในสวนที่เก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ หรือเปนการเส่ือมเสียแกเกียรติศักดิ์ของ
การเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิ
เขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกเพ่ือใหวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยให
สมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพได 

มติของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรค
หนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

มาตรา ๙๙  การออกจากตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา สมาชิก
ภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลงก็ดี ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทํา



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 
 

ไปในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนกอนที่
สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณ ี

สวนที่ ๒ 
วุฒิสภา 

   
 
มาตรา ๑๐๐  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการ
ปกครองแผนดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสัญชาติไทยโดย
การเกิด มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ ไมเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่หรือที่ปรึกษาของพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
และไมเคยถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๗ เพราะเหตตุาม
มาตรา ๑๐๓ (๗) อันเนื่องจากเหตุตามมาตรา ๑๑๓ (๗) (๘) หรือ (๑๒) 

สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถามีเศษ
ใหปดทิ้ง 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใดๆ ใหวุฒิสภาประกอบดวย
สมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู 

ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิก
วุฒิสภา 

มาตรา ๑๐๑  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละสี่ปนับแต
วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง  

สมาชิกวุฒิสภาที่พนจากตําแหนงไปตามวาระ ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาท่ีแตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะทรงแตงตั้งผูที่ออกตามวาระเปน
สมาชิกอีกก็ได 

มาตรา ๑๐๒  สมาชิกวุฒิสภาตอง 
(๑) ไม รับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานนั้น หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

(๒) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๓  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เสียสัญชาติไทย 
(๕) เปนสมาชิกหรือเจาหนาที่หรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่ง 
(๖) เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) หรือ 

(๑๒) 
(๘) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๐๒ 
(๙) วุฒิสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๘ หรือคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๗ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพ
นับแตวันที่วุฒิสภาหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติ 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันโดย
ไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๐๐ เขามาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา
ของผูซึ่งตนแทน 

สวนที่ ๓ 
สภาผูแทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๑๐๕  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน

ตามเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๖ 
มาตรา ๑๐๖  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมีใหคํานวณ

ตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอน
ปที่มีการเลือกตั้ง หนึ่งแสนหาหมื่นคนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎร 
ไมถึงหนึ่งแสนหาหมื่นคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน  
ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคน ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนหาหมื่นคน เศษของหนึ่งแสน 
หาหมื่นถาถึงเจ็ดหมื่นหาพันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสนหาหมื่น 

จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน ใหถือเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งโดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขตละสามคน 

ในกรณีที่จะแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต
ละสามคนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดส่ีคน ใหแบงเขต
เลือกตั้งออกเปนสองเขต เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 

มาตรา ๑๐๗  จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพ้ืนที่
ของเขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และตองจัดอัตราสวนของจํานวนราษฎรกับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตใหใกลเคียงกัน 

มาตรา ๑๐๘  ในเขตเลือกตั้งแตละเขต ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น 

การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
มาตรา ๑๐๙  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาสิบป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๑๐  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตั้ง คือ 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา 
มาตรา ๑๑๑  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว 

ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 

๑๑๒ หรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
พรรคเดียว  

(๔) มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดนั้น 

(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา 
(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป 
มาตรา ๑๑๒  ในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองที่สมาชิกจะเปนผูมีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ (๓) ได ตองเปนพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งหมดรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีในการ
เลือกตั้งครั้งนั้น และในแตละเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองดังกลาวสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมืองตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึง
มีไดในเขตเลือกตั้ง และจะสงไดคณะเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่งเขต 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งมิได 

เมื่อพรรคการเมืองใดไดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึง่
แลว แมภายหลังจะปรากฏวาจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นไดลดลงไปจนไม
ครบจํานวนไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบ
จํานวนตามวรรคหนึ่งแลว 

มาตรา ๑๑๓  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง คือ 

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๐ (๑) 

(๒) หรือ (๔) 
(๔) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๖) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา

ปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ
การเมือง 

(๑๐) เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือคณะผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถ่ิน 
(๑๒) เคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตาม

มาตรา ๙๘ โดยยังไมพนกําหนดสี่ปนับแตวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีมติจนถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๑๔  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง 
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ทั้งนี้ 
นอกจากตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 

(๒) ไม รับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานนั้น หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใช
บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา หรือสภา
ผูแทนราษฎร หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมือง 

มาตรา ๑๑๕  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติเพ่ือ
กํากับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหบริสุทธิ์และยุติธรรม 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และการใหกรรมการการเลือกตั้งพนจาก
ตําแหนงใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๑๑๖  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๑๗  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวัน
เลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร
เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 

การยุบสภาผูแทนราษฎร ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นตอง
กําหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
มาตรา ๑๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๒๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๔ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกหรือพรรคการเมืองที่ตนเปน

สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นใหพนจากการเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออก
หรือพรรคการเมืองมีมต ิ

(๘) สภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๘ หรือคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๗ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิก
ภาพนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติ 

(๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลมีคําส่ังยุบเลิก
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองอ่ืนที่มีสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ศาลมีคําส่ัง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนด
หกสิบวันนั้น 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันโดย
ไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๒๑  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหมีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในกําหนดเวลาสี่สิบหาวัน เวนแตอายุของสภา
ผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลวจากการเลือกตั้งทั่วไป และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

มาตรา  ๑๒๒  ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี เขาบริหารราชการแผนดินแลว
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎรที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมาก
ที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  
แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้ง 
เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตาม
วรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมาก
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากันใหใชวิธี
จับสลาก 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
ในกรณีเชนนี้ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนง 
ที่วาง 

สวนที่ ๔ 
บทที่ใชแกสภาท้ังสอง 

   
 
มาตรา ๑๒๓  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนปวง

ชนชาวไทย และตองปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 
มาตรา ๑๒๔  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี ้
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๕  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง
และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ 
ตามมติของสภา 

มาตรา ๑๒๖  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําทุกสองป 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือ
มีการยุบสภา 

ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
มาตรา ๑๒๗  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาที่

ดําเนินกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธาน
มอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๑๒๘  เมื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้นๆ เลือกตั้งกันขึ้นเอง 
เปนประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๙  การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ดี ตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปน
องคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๕ สภา
ผูแทนราษฎรจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอ่ืนก็ได 

มาตรา ๑๓๐  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้

สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓๑  ในที่ประชุมวุฒิสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรอง 
วากลาวสมาชิกผูนั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการ
ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภาและการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพง
ตอบุคคลอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๒  เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพ
และผูโฆษณารายงานการประชุมตามขอบังคับของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร แลวแต
กรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๓  ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี
การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย 
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป

ครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สองของรัฐสภา ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผู
กําหนด  

มาตรา ๑๓๔  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบ
วัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาเกาสิบวัน จะกระทําไดแตโดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

มาตรา ๑๓๕  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาฯ ให 
พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได 

มาตรา ๑๓๖  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรง
เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

มาตรา ๑๓๗  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสองสภารวมกัน 
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศ
เรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 
มาตรา ๑๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๗ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๓๙  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกหรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภา 
ที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่มีการฟองรองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในคดีอาญาไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัย
ประชุมมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่
สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาที่ศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใด 
สภาหนึ่งยอมเปนอันใชได 

มาตรา ๑๔๑  ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี ตองส่ังปลอยทันที ถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 

คําส่ังปลอยตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม 

มาตรา ๑๔๒  ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผูแทนราษฎร
ถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนการประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา 
๑๗ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๘๐ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๔๓  รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตร ี

การเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเมื่อ 
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองนั้นไมนอยกวาย่ีสิบคนรับรอง 

รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติวาดวย
ขอความขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

(๑) การตั้งข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปล่ียนแปลงแกไขหรือผอน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดิน 

(๓) การจัดตั้งหนวยงานอันมีผลใหตองมีงบประมาณรายจายของแผนดิน
เพ่ิมขึ้น 

(๔) การกูเงิน หรือการค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
(๕) เงินตรา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย
การเงินที่จะตองมีคํา รับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย 

มาตรา ๑๔๔  รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและ
ในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไข
เพ่ิมเติมและประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และ
สงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรองให
สภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียว
ดวยการเงิน 

มาตรา ๑๔๕  รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
มาตรา ๑๔๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๒ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๕ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเ ก่ียวดวยการเงิน 
ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปน
กรณีพิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเร่ิม
นับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙ 

ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรค
หนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 

ในการที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินไปยังวฒุสิภา 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยว าร างพระราชบัญญัติที่ เสนอไปนั้นเปนร าง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียว
ดวยการเงิน 

มาตรา  ๑๔๗   ภายใตบังคับมาตรา  ๑๕๒  เมื่อวุฒิสภาได พิจารณาราง
พระราชบัญญัติเสร็จแลว 

(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ 
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้น 

ไวกอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา

ผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรเห็นวามิไดเปนการแกไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญและเห็นชอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถาเปนกรณีอ่ืนใหแตละสภาตั้ง
บุคคลที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด 
ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกัน เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น และใหคณะกรรมาธิการ
รวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวตอสภา 
ทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณา
แลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งราง
พระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ 
มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติไดและเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้
ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๘  รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ นั้น 
สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแต
วันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 
๑๔๗ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ 
(๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ 

ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ถาสภา
ผูแทนราษฎร ลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวาราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ 

มาตรา ๑๔๙  ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได 

ในกรณีที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอ หรือสง
ใหพิจารณานั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรสงราง
พระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป 

มาตรา ๑๕๐  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎร รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดให
ความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิได
พระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป 

มาตรา ๑๕๑  งบประมาณรายจ ายของแผ นดิ น ให ทํ าเป นพระราชบัญญัติ  
ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

มาตรา ๑๕๒  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 
สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่
กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และ
ใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาโดยจะแกไขเพ่ิมเติมใดๆ มิได  
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณี
เชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ 

ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมิได แตอาจแปร
ญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
มาตรา ๑๕๓  การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน

กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวย
การโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็
ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้ง
งบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๔  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

มาตรา ๑๕๕  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู
ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชน
สําคัญของแผนดิน 

การตอบกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งใหตอบในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๕๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ 

เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิให
กระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาช่ือเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายนั้นเปนอันหมดสิทธิที่จะเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 

มาตรา ๑๕๗  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎร และการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา 
แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือของจํานวนสมาชิก
ของทั้งสองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ 

มาตรา ๑๕๘  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา 
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยูนั้นได 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคล
ผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 

กรรมาธิการสามัญที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดตองมีจํานวน
ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง  
หรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๙ 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคสาม 

มาตรา ๑๕๙  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตราขอบังคับการประชุม
เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ  
องคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป  
การรักษาระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๕๙ ทวิ  ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเห็นวาขอบังคับแหงสภาที่
ตนเปนสมาชิก หรือขอบังคับของรัฐสภาในเรื่องใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ใหเสนอความเห็น
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลว ใหแจงไป
ยังประธานแหงสภาที่เปนผูตราขอบังคับนั้นทราบเพื่อดําเนินการตอไป 

สวนที่ ๕ 
การประชุมรวมกันของรัฐสภา 

   
 
มาตรา ๑๖๐  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ 
(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑ 
(๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๙๔ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๓๔ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๕ 
(๘) การรางขอบังคับตามมาตรา ๑๖๑ 
(๙) การพิจารณาเสนอแนะบุคคลเพื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ งเปน

ผูตรวจการรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๒ ทว ิ
(๑๐) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๙ 
(๑๑) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๑ 
(๑๒) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๐ 
(๑๓) การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๘๑ 
(๑๔) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๑  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมของ
รัฐสภา ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน 

มาตรา ๑๖๒  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาท้ังสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกของ
แตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

มาตรา ๑๖๒ ทวิ  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภามีจํานวนไมเกิน
หาคนตามมติของรัฐสภา และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูตรวจการรัฐสภา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง การถอดถอน และอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๑๖๓  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรอ่ืีน
อีกไมเกินสี่สิบแปดคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 

นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

นายกรัฐมนตร ี
มาตรา ๑๖๔  ก อน เข า รับหน าที่  รั ฐมนตรี ต อ งถวายสั ตย ป ฏิญาณต อ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา 

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ทุกประการ” 

มาตรา ๑๖๕  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติสําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ (๑) 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ 
(๓) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) หรือ 

(๑๒) 
(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
มาตรา ๑๖๖  รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

นอกจากขาราชการการเมืองมิได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๗  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือกระทําการใดๆ ที่หามไวมิให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๔ มิได เวนแตตําแหนงที่
ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะเปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือ
ลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือองคการใดๆ ที่ดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไรก็มิไดดวย 

มาตรา ๑๖๘  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมสภาซึ่งตนมิไดเปนสมาชิก แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ ใหนํามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๑๖๙  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ 

มาตรา ๑๗๐  ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๖๙ และตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภา 
ในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตร ี

รัฐมนตรีตองย่ืนบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๑๗๑  ถามีปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ 
รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

มาตรา ๑๗๒  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๖ 
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๗๓ 
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 
มาตรา ๑๗๓  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๕ 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
(๕) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๖ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๖๗ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๗๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการ
ส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 

มาตรา ๑๗๔  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพน
จากความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๗๕  ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็น
วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะ
เปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎร
อนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติ 
พระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ
ตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎรในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ 

มาตรา ๑๗๖  กอนที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะไดอนุมัติพระราชกําหนด
ใดตามมาตรา ๑๗๕ วรรคสาม สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง 
และใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัย
นั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับความเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้น  
ไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม
มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตาม 
มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 

มาตรา ๑๗๗  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวย
การภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ ดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 
ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๕ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

มาตรา ๑๗๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและ
เลิกใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 

มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ให
วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาที่มีอยู 

มาตรา ๑๘๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐหรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 

มาตรา ๑๘๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย
โทษ 

มาตรา ๑๘๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๔  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหขาราชการฝายทหารและฝาย
พลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทาพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๘๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๘๔ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การ
แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษ และการออกจากราชการของขาราชการ 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๘๕ ทวิ  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองมิได 

มาตรา ๑๘๕ ตรี  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ
องคมนตรี ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝาย
คานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๘๕ จัตวา  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ
ใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด ๘ 
ศาล 

   
 
มาตรา ๑๘๖  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง

ดําเนินการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
มาตรา ๑๘๗  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 
มาตรา ๑๘๘  การตั้งศาลข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มี

ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น  
จะกระทํามิได 

มาตรา ๑๘๙  การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ  
จะกระทํามิได 

มาตรา ๑๙๐  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๙๑  ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองมิได 
มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพน

จากตําแหนง 
กอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ผูพิพากษาตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย

ดวยถอยคําที่คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๓  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ 

มาตรา ๑๙๔  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๑๙๕  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๑๙๕ ทวิ  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหตุลาการในศาลปกครองพน

จากตําแหนง 
กอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ตุลาการในศาลปกครองตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคําตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
มาตรา ๑๙๕ ตรี  การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง

ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติแลวจึงนํา
ความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา ๑๙๕ จัตวา  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาหรือตุลาการในศาลอื่น
นอกจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหารพนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดี
และวิธีพิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น 

มาตรา ๑๙๕ เบญจ  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม
กับศาลอื่น หรือระหวางศาลอื่นดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย 

หมวด ๙ 
การปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
มาตรา ๑๙๖  ราชการบริหารสวนทองถ่ินที่จัดตั้งข้ึนเปนองคการบริหารสวน

ทองถ่ินตองเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องคการบริหารสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง มีอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครองทองถ่ินของตน และมีอิสระในทางการภาษีอากรและการเงินแหงทองถ่ิน ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

การกํากับดูแลองคการบริหารสวนทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปน เพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๙๗  ทองถ่ินใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองไดตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว ยอมมีสิทธิปกครองตนเอง 

มาตรา ๑๙๘  สมาชิกสภาทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งเปนหลัก การแตงตั้ง
สมาชิกจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองมีจํานวนนอยกวา
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินอยางนอยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 

๑๑๑ (๑) และ (๒) ดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
มาตรา ๑๙๙  คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้ง

เปนหลัก การแตงตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
หมวด ๑๐ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๒๐๐  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธาน

วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรหรือสาขารัฐศาสตรอีก
หกคนซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งสภาละสามคน 

ประธานรัฐสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ  

ใหตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยประธานวุฒิสภา ประธานศาล
ฎีกา และอัยการสูงสุด ในกรณีเชนนั้นใหประธานวุฒิสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐๑  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตัง้จะเปน
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถ่ินมิได 

มาตรา ๒๐๒  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งมี
วาระการดํารงตําแหนงส่ีป แตอาจไดการรับแตงตั้งใหมได 

ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญใหม 

มาตรา ๒๐๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
มาตรา ๒๐๔  ถาตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร

แตงตั้งวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร 
แลวแตกรณี แตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญสําหรับตําแหนงที่วางลงภายในสามสิบวัน 

กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการ

รัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
มาตรา ๒๐๕  เมื่อรางพระราชบัญญัติใดไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 

กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ 

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สง
ความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชน
วานั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แลวแจงใหประธานวุฒิสภาและประธานสภา
ผูแทนราษฎรทราบ 

ในระหวางที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้น มีขอความขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

มาตรา ๒๐๖  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล
เห็นเอง หรือคูความโตแยงโดยศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตอง
ดวยบทบัญญัติมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับ
บทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวช่ัวคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตาม
ทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวงแตไมกระทบกระเทือน
คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

มาตรา ๒๐๗  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร  
มีมติวากรณีมีปญหาที่จะตองตีความรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี สงเร่ืองใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย 

มาตรา ๒๐๘  การประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตองมีตุลาการรัฐธรรมนูญมา
ประชุมไมนอยกวาหกคน จึงจะเปนองคประชุม 

มติของที่ประชุมให ถือเสียงขางมาก เวนแตที่มีบัญญัติไว เปนอยาง อ่ืนใน
รัฐธรรมนูญนี ้

มาตรา ๒๐๙  คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาด และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑๐  วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 

หมวด ๑๑ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๒๑๑  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
หรือจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติ
ดังกลาวได เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อ และ
ลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให
ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ
มากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔  ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

คงเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะครบวาระสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๕  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับสัมปทานจากรัฐ

หรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการ
หรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ถาไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหคงถือไวซึ่ง
สัมปทานหรือเปนคูสัญญานั้นไดตอไปจนกวาจะครบอายุสัมปทาน หรือครบอายุสัญญาหรือ
จนกวาสมาชิกภาพจะไดส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๖  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี ้

บทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๙ (๒) ใหใชบังคับกับการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่จะพึงมีข้ึนภายหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อแทนตําแหนงที่วางกอนการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งแรกตามวรรคสอง ใหดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๗  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ

บัญญัติกฎหมายขึ้นใหมเพ่ือใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ วรรค
สองและวรรคสาม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้มาใชบังคับ ซึ่งตองไมเกินสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๘  ใหผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๙  ใหประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาจนกวาอายุของวุฒิสภา
ตามมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญนี้จะสิ้นสุดลง หรือพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามมาตรา ๑๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงเปนประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๕๓ และมาตรา 

๑๕๘ และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๔ 
และขอบังคับการประชุมของรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ คงเปนคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๖๒ 
และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๙ และ
ขอบังคับการประชุมของรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๑  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๒  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย เพ่ือให

องคการบริหารสวนทองถ่ินเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ใหใชกฎหมายวาดวย
การปกครองสวนทองถ่ินที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีกฎหมาย 
อนุวัตการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ ตองไมเกินสี่ปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ 
คือ โดยที่ในขณะนี้มีการเรียกรองใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในประเด็น
ตางๆ หลายประเด็น และไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนหนึ่งเสนอรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมประเด็นละฉบับซึ่งการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะทําใหเกิดความ
ขัดแยงในบทบัญญัติตางๆ ที่มิไดแกไขเพิ่มเติม และโดยเหตุที่ในปจจุบันมีผูเสนอแนวคิดใหมๆ 
ที่สมควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงเปนการสมควรที่จะไดดําเนินการให
ทุกฝายที่เก่ียวของมารวมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยใหมในสวนสําคัญๆ ทั้งฉบับใหเกิดความสมานฉันท เปนการแสดงถึงความรูรักสามัคคีของ
คนในชาติ ดังกระแสพระราชดํารัสซึ่งไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ  จึงจําเปนตอง
ตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ข้ึน 
 
 

ศุภชัย  สุภาไชยกิจ/พิมพ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

วชิระ  ปากดีสี/พงษพิลัย  วรรณราช/ยงยุทธ  ภูประดบักฤต/ตรวจ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
 


