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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว( ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

เป/นป0ที่ ๒๙ ในรัชกาลป3จจุบัน 
 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป/นอดีตภาค ๒๕๑๗ พรรษา ป3จจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม พยัคฆสมพัตสร อัสสยุชมาส กาฬป3กษ6 ฉัฏฐมีดิถี สุริยคติกาล ตุลาคมมาศ สัตตมสุรทิน จัน
ทรวาร โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก

รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล(าโปรดกระหม;อมให(ประกาศว;า 
สภานิ ติ บัญญั ติแห; งชาติได( นําความกราบบังคมทูลว;า  ตามท่ีสมเด็จพระบรมป> ตุลาธิราช 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล(าเจ(าอยู;หัว ได(ทรงพระกรุณาโปรดเกล(า
โปรดกระหม;อม พระราชทานรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทย ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ น้ัน เป/นการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้ึนในประเทศไทยเป/นเบ้ืองต(น ด(วย
พระราชประณิธานอันแน;วแน;ในอันท่ีจะพระราชทานพระราชอํานาจในการปกครองแผ;นดินให(แก;
ประชาชนชาวไทยท้ังมวล มิใช;แก;บุคคลคณะใดหรือฝGายใดโดยเฉพาะ  ท้ังน้ี โดยมีพระมหากษัตริย6
ทรงเป/นประมุขแห;งประเทศและทรงเป/นผู(ใช(อํานาจอธิปไตยอันเป/นของปวงชนตามบทบัญญัติแห;ง
รัฐธรรมนูญ 

 
นับแต;วาระน้ันมาเป/นเวลาสี่สิบป0เศษ เหตุการณ6บ(านเมืองได(ผันแปรไปเป/นเหตุให(

ต(องเปลี่ยนแปลงแก(ไขหรือประกาศใช(รัฐธรรมนูญข้ึนใหม;หลายคร้ังหลายคราว และในบางคร้ังก็
จําเป/นต(องใช(ธรรมนูญการปกครองประเทศเป/นการช่ัวคราวเพ่ือรอเวลาท่ีจะร;างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ให(เสร็จ ทําให(การบริหารประเทศในขณะน้ันมิได(เป/นไปตามครรลองแห;งระบอบประชาธิปไตยตาม
ควร อย;างไรก็ตาม เม่ือกาลเวลาล;วงมาประชาชนได(รับการศึกษาอย;างกว(างขวางย่ิงข้ึน มีความรู(และ
ความคิดอ;านทางการเมืองดีข้ึน จึงมีความต่ืนตัวและปรารถนาท่ีจะมีส;วนมีเสียงในการปกครอง
ประเทศด(วยตนเองข้ึนเป/นลําดับ ท้ังประชาชนก็มีความไม;พึงพอใจในการบริหารราชการแผ;นดินอยู;
ด(วย จึงในวันท่ี ๑๓ และ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได(มีการเรียกร(องให(มีรัฐธรรมนูญโดยเร็ว
ท่ีสุด นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน และหนังสือพิมพ6ได(มีส;วนสําคัญในการแสดงประชามติอันแรง
กล(าในเร่ืองน้ี และในการแสดงประชามติคร้ังน้ันได(มีผู(คนเสียชีวิตและเลือดเน้ือไปเป/นจํานวนมิใช;น(อย 
และนับว;าเป/นวิกฤตการณ6ทางการเมืองคร้ังสําคัญ อันเป/นผลทําให(คณะรัฐบาลในยุคน้ันจําต(องกราบ
ถวายบังคมลาออกจากตําแหน;ง และมีการแต;งต้ังคณะรัฐบาลใหม;ขึ้นแทน 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๙๑/ตอนท่ี ๑๖๙/ฉบับพิเศษ หน(า ๑/๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
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เพ่ืออนุวัติตามความปรารถนาของมหาชนในคร้ังน้ัน คณะรัฐมนตรีได(แต;งต้ัง
กรรมการร;างรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือร;างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เม่ือร;างเสร็จ คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล(วก็ได(นําร;างรัฐธรรมนูญน้ันเสนอต;อสภานิติบัญญัติแห;งชาติ ท่ีได(ทรงพระกรุณาโปรดเกล(า
โปรดกระหม;อมแต;งต้ังข้ึนจากสมาชิกสมัชชาแห;งชาติ และสภานิติบัญญัติแห;งชาติก็ได(จัดต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาร;างรัฐธรรมนูญเม่ือคณะกรรมาธิการคณะน้ี
พิจารณาแล(ว ก็ได(เสนอต;อสภานิติบัญญัติแห;งชาติเพ่ือพิจารณาอีกช้ันหน่ึง 

 
ในการพิจารณาร;างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คณะกรรมการร;างรัฐธรรมนูญ ซึ่ ง

คณะรัฐมนตรีแต;งต้ังก็ดี คณะรัฐมนตรีเองก็ดี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร;างรัฐธรรมนูญของ
สภานิติบัญญัติแห;งชาติก็ดี สภานิติบัญญัติแห;งชาติเองก็ดี ได(สดับตรับฟ3งความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดมา เพ่ือท่ีจะให(รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีเจตนารมณ6สมด่ังความปรารถนาของประชาชน 

 
เจตนารมณ6ของบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ี แสดงออกให(ปรากฏซึ่งประณิธาน

ร;วมกันของปวงชนชาวไทยว;า จักรักษาไว(ซึ่งเอกราชแห;งชาติไทยในทุกทาง จักคุ(มครองศาสนาทุก
ศาสนาให(สถาพร จักเทอดทูนพระมหากษัตริย6เป/นประมุขและม่ิงขวัญของประเทศชาติ จักยึดม่ันใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย จักตรากฎหมายข้ึนใช(เพ่ือความเป/นธรรมในสังคม จักใช(มาตรการ
ท้ังปวงในอันท่ีจะขจัดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลท้ังในทางเศรษฐกิจและสังคมให(ลดน(อยลง
เป/นลําดับ จักร;วมกันบําบัดทุกข6บํารุงสุขและจักพิทักษ6สิทธิเสรีภาพของราษฎรโดยท่ัวหน(าและอย;าง
เสมอภาค และจักธํารงไว(ซึ่งหลักนิติธรรม เพ่ือให(ราษฎรได(รับความยุติธรรมอย;างท่ัวถึง 

 
อน่ึง สภานิติบัญญัติแห;งชาติมีความเห็นว;า การท่ีจะปกครองประเทศให(เป/นไปตาม

เจตนารมณ6ของรัฐธรรมนูญน้ีได(อย;างแท(จริงก็ต;อเม่ือประชาชนท้ังมวลมีความเช่ือม่ันว;า การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยน้ีเป/นระบอบการปกครองท่ีดีและเหมาะสมสําหรับประเทศเราในอันท่ีจะยังให(
เกิดความผาสุกแก;ปวงชนโดยท่ัวกัน เพราะเหตุน้ีปวงชนจึงต(องร;วมกันมีส;วนมีเสียงในการปกครอง
ประเทศ โดยเคารพต;อเจตนารมณ6ของรัฐธรรมนูญน้ีอย;างเคร;งครัด และต(องพร(อมท่ีจะเสียสละ
ประโยชน6สุขส;วนตนเพ่ือประโยชน6สุขอันร;วมกัน ท้ังเม่ือถึงวาระจําเป/น จักต(องพร(อมท่ีจะอุทิศแม(ชีวิต
และเลือดเน้ือเพ่ือรักษาไว(ซึ่งระบอบประชาธิปไตยน้ี 

 
เม่ือสภานิติบัญญัติแห;งชาติได(พิจารณาปรับปรุงแก(ไขร;างรัฐธรรมนูญอย;างรอบคอบ

แล(ว ได(มีมติเห็นชอบและได(นําข้ึนทูลเกล(าทูลกระหม;อมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยให(ประกาศใช(
เป/นรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
เม่ือได(ทรงมีพระราชวิจารณ6ร;างรัฐธรรมนูญโดยถ่ีถ(วนท่ัวกระบวนความแล(ว ทรงมี

พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห;งชาติ 
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จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล(าเหนือกระหม;อมให(ตรารัฐธรรมนูญแห;ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีขึ้นไว( ให(ใช(แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่ง
ได(ตราไว( ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ น้ัน ต้ังแต;วันประกาศน้ีเป/นต(นไป 

 
ขอปวงชนชาวไทยจงร;วมจิตร;วมใจสมัครสโมสรเป/นเอกฉันท6ในอันท่ีจะพิทักษ6รักษา

รัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทยน้ี เพ่ือดํารงคงไว(ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของ
ปวงชนชาวไทยในรัฐสีมาอาณาจักร และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสด์ิพิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผล
เกียรติยศสถาพร แก;อาณาประชาราษฎรของพระองค6 สมด่ังพระบรมราชประสงค6จงทุกประการ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเป/นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบ;งแยกมิได( 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย6เป/น

ประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเป/นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย6ผู(เป/นประมุข

ทรงใช(อํานาจน้ันแต;โดยบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๔  การนิรโทษกรรมแก;ผู(กระทําการล(มล(างสถาบันพระมหากษัตริย6หรือ

รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได( 
 
มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม;ว;าเหล;ากําเนิดหรือศาสนาใด ย;อมอยู;ในความ

คุ(มครองแห;งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 
 
มาตรา ๖  บทบัญญัติแห;งกฎหมายใดมีข(อความขัดหรือแย(งต;อรัฐธรรมนูญน้ี 

บทบัญญัติน้ันเป/นอันใช(บังคับมิได( 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย6 
   

 
มาตรา ๗  องค6พระมหากษัตริย6ดํารงอยู;ในฐานะอันเป/นท่ีเคารพสักการะ ผู(ใดจะ

ละเมิดมิได( 
 
มาตรา ๘  ผู(ใดจะกล;าวหาหรือฟQองร(องพระมหากษัตริย6ในทางใด ๆ มิได( 
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มาตรา ๙  พระมหากษัตริย6ทรงเป/นพุทธมามกะ และทรงเป/นอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย6ทรงใช(อํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย6ทรงใช(อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย6ทรงใช(อํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๑๓  พระมหากษัตริย6ทรงดํารงตําแหน;งจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๑๔  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักด์ิ 

และพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ6 
 
มาตรา ๑๕  พระมหากษัตริย6ทรงเลือกและแต;งต้ังผู(ทรงคุณวุฒิเป/นประธาน

องคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไม;เกินกว;าสิบสี่คน ประกอบเป/นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน(าท่ีถวายความเห็นต;อพระมหากษัตริย6ในพระราชกรณียกิจท้ัง

ปวงท่ีพระมหากษัตริย6ทรงปรึกษา และมีหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๖  การเลือกและแต;งต้ังองคมนตรีก็ดี การให(องคมนตรีพ(นจากตําแหน;งก็ดี 

ให(เป/นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ให(ประธานรัฐสภาเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต;งต้ังประธาน

องคมนตรี หรือให(ประธานองคมนตรีพ(นจากตําแหน;ง และให(ประธานองคมนตรีเป/นผู(ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต;งต้ังองคมนตรีอ่ืน หรือให(องคมนตรีอ่ืนพ(นจากตําแหน;ง 

 
มาตรา ๑๗  องคมนตรีต(องไม;เป/นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 

ข(าราชการซึ่งมีตําแหน;งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิกหรือเจ(าหน(าท่ีในพรรค
การเมือง และต(องไม;แสดงการฝ3กใฝGในพรรคการเมืองใดๆ  

 
มาตรา ๑๘  ก;อนเข(ารับหน(าท่ี องคมนตรีต(องถวายสัตย6ปฏิญาณต;อพระมหากษัตริย6

ด(วยถ(อยคําดังต;อไปน้ี 
“ข(าพระพุทธเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย6ปฏิญาณว;า ข(าพระพุทธเจ(าจะ

จงรักภักดีต;อพระมหากษัตริย6 และจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย6สุจริต เพ่ือประโยชน6ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๙  องคมนตรีพ(นจากตําแหน;งเม่ือตาย ลาออกหรือมีพระบรมราชโองการ

ให(พ(นจากตําแหน;ง 
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มาตรา ๒๐  การแต;งต้ัง และการให(ข(าราชการในพระองค6และสมุหราชองครักษ6พ(น
จากตําแหน;ง ให(เป/นไปตามพระราชอัธยาศัย 

 
มาตรา ๒๑  ในเม่ือพระมหากษัตริย6จะไม;ประทับอยู;ในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไม;ได(ด(วยเหตุใดก็ตาม จะได(ทรงแต;งต้ังผู(ใดผู(หน่ึงด(วยความเห็นชอบของรัฐสภา
เป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6 และให(ประธานรัฐสภาเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย6มิได(ทรงแต;งต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6

ตามมาตรา ๒๑ ก็ดี ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย6ไม;สามารถทรงแต;งต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6
เพราะยังไม;ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ให(คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู(ใดผู(หน่ึงท่ีสมควร
ดํารงตําแหน;งผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ต;อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให(ความ
เห็นชอบแล(ว ให(ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย6 แต;งต้ังผู(น้ันเป/นผู(สําเร็จ
ราชการแทนพระองค6 

 
มาตรา ๒๓  ในระหว;างท่ีไม;มีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา 

๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให(ประธานองคมนตรีเป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ไปพลางก;อน 
ในกรณีท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ซึ่งได(รับการแต;งต้ังตามมาตรา ๒๑ หรือ 

มาตรา ๒๒ ไม;สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได(ให(ประธานองคมนตรีทําหน(าท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6
ช่ัวคราว 

ในระหว;างท่ีประธานองคมนตรีเป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ตามวรรคหน่ึงก็ดี 
ในระหว;างท่ีประธานองคมนตรีทําหน(าท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน(าท่ีในฐานะเป/นประธานองคมนตรีมิได( ในกรณีเช;นว;าน้ี ให(คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหน(าท่ีประธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 
มาตรา ๒๔  ก;อนเข(ารับหน(าท่ี ผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ซึ่งได(รับการแต;งต้ังตาม

มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ต(องปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภา ด(วยถ(อยคําดังต;อไปน้ี 
“ข(าพเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว;า ข(าพเจ(าจะจงรักภักดีต;อพระมหากษัตริย6 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย6สุจริต เพ่ือประโยชน6ของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๕  การสืบราชสมบัติให(เป/นไปโดยนัยแห;งกฎมณเฑียรบาลว;าด(วยการสืบ

ราชสันตติวงศ6 พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบด(วยความเห็นชอบของรัฐสภา หากไม;มีพระราช
โอรส รัฐสภาอาจให(ความเห็นชอบในการให(พระราชธิดาสืบราชสันตติวงศ6ก็ได( 

การแก(ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว;าด(วยการสืบราชสันตติวงศ6 พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ ให(กระทําได(โดยวิธีการอย;างเดียวกันกับการแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีราชบัลลังก6หากว;างลง ให(คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู(สืบ

ราชสันตติวงศ6ตามกฎมณเฑียรบาลว;าด(วยการสืบราชสันตติวงศ6 พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ต;อรัฐสภา
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เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให(ความเห็นชอบแล(วให(ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค6ผู(สืบราชสันตติ
วงศ6ขึ้นทรงราชย6เป/นพระมหากษัตริย6สืบไป แล(วให(ประธานรัฐสภาประกาศเพ่ือให(ประชาชนทราบ 

ในระหว;างท่ียังไม;มีประกาศองค6ผู(สืบราชสันตติวงศ6ตามวรรคหน่ึง ให(ประธาน
องคมนตรีเป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ไปพลางก;อน แต;ในกรณีท่ีราชบัลลังก6ว;างลงในระหว;างท่ี
ได(แต;งต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ไว(ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ หรือระหว;างเวลาท่ีประธาน
องคมนตรีเป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง ก็ให(ผู(สําเร็จราชการแทน
พระองค6น้ัน ๆ แล(วแต;กรณี เป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ต;อไป  ท้ังน้ี จนกว;าจะได(ประกาศองค6ผู(
สืบราชสันตติวงศ6 

ในกรณีท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ซึ่งได(รับการแต;งต้ังไว( และเป/นผู(สําเร็จ
ราชการแทนพระองค6ต;อไปตามวรรคสองไม;สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( ให(ประธานองคมนตรีทําหน(าท่ี
ผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ช่ัวคราว 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป/นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ตามวรรคสอง หรือทํา
หน(าท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ช่ัวคราวตามวรรคสาม ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๒๓ วรรคสาม มา
ใช(บังคับ 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๗  บุคคลย;อมเสมอกันในกฎหมาย และได(รับความคุ(มครองตามกฎหมาย

เท;าเทียมกัน 
 
มาตรา ๒๘  บุคคลย;อมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต(บังคับบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญ 
ชายและหญิงมีสิทธิเท;าเทียมกัน 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันเป/นการฝGาฝXนเจตนารมณ6ตามบทบัญญัติแห;ง

รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได( 
 
มาตรา ๒๙  บุคคลย;อมมีสิทธิทางการเมือง 
การใช(สิทธิเลือกต้ัง สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และสิทธิออกเสียงแสดงประชามติ ให(

เป/นไปตามบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๓๐  บุคคลย;อมมีเสรีภาพบริบูรณ6ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ

ลัทธินิยมในทางศาสนา และย;อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนเม่ือไม;เป/น
ปฏิป3กษ6ต;อหน(าท่ีของพลเมือง และไม;เป/นการขัดขวางต;อความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ในการใช(เสรีภาพดังกล;าวในวรรคหน่ึง บุคคลย;อมได(รับความคุ(มครองมิให(รัฐกระทํา
การใด ๆ อันเป/นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน6อันควรมีควรได( เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของ
ศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกต;างจากบุคคลอ่ืน 
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มาตรา ๓๑  บุคคลจะไม;ต(องรับโทษอาญา เว(นแต;จะได(กระทําการอันกฎหมายซึ่งใช(

อยู;ในเวลาท่ีกระทําน้ันบัญญัติเป/นความผิดและกําหนดโทษไว( และโทษท่ีจะลงแก;บุคคลน้ันจะหนัก
กว;าโทษท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายซึ่งใช(อยู;ในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได( 

 
มาตรา ๓๒  ในคดีอาญา ให(สันนิษฐานไว(ก;อนว;าผู(ต(องหาหรือจําเลยไม;มีความผิด 
ก;อนท่ีจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว;าบุคคลใดได(กระทําความผิด จะปฏิบัติต;อ

บุคคลน้ันเสมือนเป/นผู(กระทําความผิดมิได( 
คําขอประกันผู(ต(องหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะต(องได(รับการพิจารณา และจะเรียก

หลักประกันจนเกินควรแก;กรณีมิได( การไม;ให(ประกันต(องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ6ท่ีบัญญัติไว(
โดยเฉพาะในกฎหมาย และจะต(องแจ(งเหตุที่ไม;ให(ประกันให(ผู(ต(องหาหรือจําเลยทราบ 

สิทธิท่ีจะอุทธรณ6คัดค(านการไม;ให(ประกัน ย;อมได(รับความคุ(มครองตามบทบัญญัติ
แห;งกฎหมาย 

บุคคลผู(ถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ย;อมมีสิทธิที่จะได(รับการเย่ียมตามสมควร 
 
มาตรา ๓๓  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในร;างกาย 
การจับกุมคุมขังหรือตรวจค(นตัวบุคคลไม;ว;าในกรณีใด ๆ จะกระทํามิได( เว(นแต;โดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย แต;ผู(ถูกจับกุมหรือถูกตรวจค(นจะต(องได(รับแจ(งข(อหาหรือ
เหตุและรายละเอียดตามสมควรในการท่ีถูกจับกุมหรือถูกตรวจค(นโดยไม;ชักช(า และผู(ถูกคุมขังย;อมมี
สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป/นการเฉพาะตัวได( 

การแจ(งข(อหาแก;บุคคลใด ๆ จะต(องมีหลักฐานตามสมควรว;าผู(น้ันน;าจะได(กระทํา
ความผิดตามข(อหาน้ัน 

ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผู(ถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยการก็ดี บุคคลอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน6ของผู(ถูกคุมขังก็ดี มีสิทธิร(องต;อศาลท(องท่ีซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาว;าการคุมขังเป/นการ
มิชอบด(วยกฎหมาย เม่ือมีคําร(องเช;นว;าน้ี ให(ศาลดําเนินการไต;สวนฝGายเดียวโดยด;วน ถ(าเห็นว;าคําร(อง
น้ันมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผู(คุมขังให(นําตัวผู(ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ(าผู(คุมขังแสดงให(เป/นท่ีพอใจ
ของศาลไม;ได(ว;าการคุมขังเป/นการชอบด(วยกฎหมาย ก็ให(ศาลสั่งปล;อยตัวผู(ถูกคุมขังไปทันที 

 
มาตรา ๓๔  ในคดีอาญา ผู(ต(องหาหรือจําเลยมีสิทธิท่ีจะได(รับการสอบสวนหรือการ

พิจารณาคดีด(วยความรวดเร็วและเป/นธรรม 
ในกรณีท่ีผู(ต(องหาหรือจําเลยเป/นผู(ยากไร(ไม;มีทุนทรัพย6พอท่ีจะจัดหาทนายความ

สําหรับตนเองได( บุคคลดังกล;าวย;อมมีสิทธิที่จะได(รับการช;วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๓๕  บุคคลมีสิทธิท่ีจะไม;ให(ถ(อยคําเป/นปฏิป3กษ6ต;อตนเอง อันอาจทําให(ตน

ถูกฟQองคดีอาญา 
ถ(อยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการถูกทรมาน ขู;เข็ญ หรือใช(กําลังบังคับหรือเกิดจาก

การกระทําใด ๆ ท่ีทําให(ถ(อยคําน้ันเป/นไปโดยไม;สมัครใจ ไม;อาจรับฟ3งเป/นพยานหลักฐานได( 
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มาตรา ๓๖  บุคคลใดต(องรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หากปรากฏตามคํา
พิพากษาของศาลท่ีร้ือฟXYนคดีข้ึนพิจารณาใหม;ในภายหลังว;า บุคคลน้ันมิได(เป/นผู(กระทําความผิดย;อมมี
สิทธิท่ีจะได(รับค;าทดแทน และได(รับบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแห;งคําพิพากษาน้ันคืน  ท้ังน้ี ตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๓๗  การเกณฑ6แรงงาน จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห;งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชน6ในการปQองป3ดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป/นการฉุกเฉิน 
หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย ซึ่งบัญญัติให(กระทําได(ในระหว;างเวลาท่ีประเทศอยู;
ในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหว;างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ6ฉุกเฉินหรือประกาศใช(
กฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลย;อมได(รับความคุ(มครองในการท่ีจะอยู;อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเข(าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู(ครอบครองก็ดี การตรวจค(น
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๙  สิทธิของบุคคลในทรัพย6สินย;อมได(รับความคุ(มครอง ขอบเขตแห;งสิทธิ

และการจํากัดสิทธิเช;นว;าน้ี ย;อมเป/นไปตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 
การสืบมรดกย;อมได(รับความคุ(มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย;อมเป/นไป

ตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย6 จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห;งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการอันเป/นสาธารณูปโภค หรือการอันจําเป/นในการปQองกันประเทศ หรือ
การได(มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตรหรือการ
อุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชน6สาธารณะอย;างอ่ืน และต(องชดใช(ค;าทําขวัญ
ภายในเวลาอันควรแก;เจ(าของตลอดจนผู(ทรงสิทธิบรรดาท่ีได(รับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  ท้ังน้ี 
ตามท่ีระบุไว(ในกฎหมาย 

การกําหนดค;าทําขวัญตามวรรคสามให(คํานึงถึงการได(มา สภาพและท่ีต้ังของ
อสังหาริมทรัพย6 ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค6ของการเวนคืนเพ่ือให(เกิดความเป/นธรรมแก;สังคม 

 
มาตรา ๔๐  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ6และการโฆษณา 
การจํากัดเสรีภาพเช;นว;าน้ีจะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;ง

กฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือคุ(มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศหรือช่ือเสียง
ของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปQองกันหรือ
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน 

การป>ดโรงพิมพ6หรือห(ามทําการพิมพ6เพ่ือบ่ันรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํา
มิได( เว(นแต;มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(ป>ดโรงพิมพ6 หรือห(ามทําการพิมพ6 

การให(เสนอเร่ืองหรือข(อความในหนังสือพิมพ6ไปให(เจ(าหน(าท่ีตรวจก;อนโฆษณา จะ
กระทํามิได( เว(นแต;จะกระทําในระหว;างเวลาท่ีประเทศอยู;ในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือใน
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ระหว;างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ6ฉุกเฉิน หรือประกาศใช(กฎอัยการศึก แต;ท้ังน้ีจะต(องกระทําโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมายซึ่งได(ตราข้ึนตามความในวรรคสอง 

เจ(าของกิจการหนังสือพิมพ6ต(องเป/นบุคคลสัญชาติไทย  ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

การให(เงินหรือทรัพย6สินอย;างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ6ของเอกชน รัฐหรือหน;วย
ราชการหรือหน;วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จะกระทํามิได( 

 
มาตรา ๔๑  บุคคลย;อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันมูลฐาน ตามกฎหมาย

ว;าด(วยการศึกษาภาคบังคับ 
บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เม่ือไม;ขัดต;อหน(าท่ีของพลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ และไม;ขัดต;อกฎหมายว;าด(วยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายว;าด(วยการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

 
มาตรา ๔๒  เสรีภาพในวิชาการย;อมได(รับความคุ(มครอง  ท้ังน้ี ต(องไม;ขัดต;อหน(าท่ี

ของพลเมือง 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพเช;นว;าน้ี จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห;งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุ(มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช(
ท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร(อยในระหว;างเวลาท่ีประเทศอยู;ในภาวะการรบหรือการ
สงคราม หรือในระหว;างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ6ฉุกเฉิน หรือประกาศใช(กฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป/นสมาคม สหภาพ สหพันธ6 

สหกรณ6 หรือหมู;คณะอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพเช;นว;าน้ี จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห;งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุ(มครองประโยชน6ส;วนรวมของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร(อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปQองกันมิให(มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป/นพรรคการเมือง เพ่ือดําเนิน

กิจการในทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีบัญญัติไว(ในรัฐธรรมนูญน้ี 
การจัดต้ังและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองย;อมเป/นไปตามบทบัญญัติแห;ง

กฎหมายว;าด(วยพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองต(องแสดงท่ีมาของรายได(และการใช(จ;ายโดยเป>ดเผย 
 
มาตรา ๔๖  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย6หรือทางอ่ืนท่ี

ชอบด(วยกฎหมาย 
การตรวจ การกักหรือการเป>ดเผยจดหมาย โทรเลข โทรศัพท6 หรือสิ่งสื่อสารอ่ืนใดท่ี

บุคคลมีติดต;อถึงกัน รวมท้ังการกระทําด(วยประการอ่ืนใดเพ่ือให(ล;วงรู(ถึงข(อความในสิ่งสื่อสารท้ังหลาย
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ท่ีบุคคลมีติดต;อถึงกัน จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ 

บุคคลย;อมมีสิทธิเสมอกันในการใช(การสื่อสารท่ีจัดไว(เป/นบริการสาธารณะ 
 
มาตรา ๔๗  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู;

ภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพเช;นว;าน้ี จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห;งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร(อยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู(เยาว6 

การเนรเทศบุคคลผู(มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรจะกระทํามิได( 
 
มาตรา ๔๘  บุคคลย;อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรีภาพเช;นว;าน้ี จะกระทํามิได( เว(นแต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห;งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจแห;งชาติ หรือเพ่ือความสงบเรียบร(อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง 

 
มาตรา ๔๙  สิทธิของบุคคลในครอบครัวย;อมได(รับความคุ(มครอง 
 
มาตรา ๕๐  บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร;วมกันย;อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร(องทุกข6 

ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๑  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟQองหน;วยราชการซึ่งเป/นนิติบุคคลให(รับผิดเพ่ือการ

กระทําของเจ(าพนักงาน ย;อมได(รับความคุ(มครอง 
 
มาตรา ๕๒  บุคคลซึ่งเป/นทหาร ตํารวจ ข(าราชการ และพนักงานส;วนท(องถ่ิน ย;อมมี

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช;นเดียวกับประชาชนพลเมือง เว(นแต;ท่ีจํากัดในกฎหมายหรือกฎ
หรือข(อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย เฉพาะในส;วนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลจะใช(สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให(เป/นปฎิป3กษ6ต;อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย6และรัฐธรรมนูญมิได( 
 

หมวด ๔ 
หน(าท่ีของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๕๔  บุคคลท่ีมีหน(าท่ีรักษาไว(ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญน้ี 
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มาตรา ๕๕  บุคคลมีหน(าท่ีปQองกันประเทศ 
 
มาตรา ๕๖  บุคคลมีหน(าท่ีรับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๗  บุคคลมีหน(าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๘  ในการใช(สิทธิเลือกต้ังและสิทธิออกเสียงประชามติ บุคคลมีหน(าท่ีต(อง

กระทําโดยสุจริต 
 
มาตรา ๕๙  บุคคลมีหน(าท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๐  บุคคลมีหน(าท่ีช;วยเหลือราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๑  บุคคลมีหน(าท่ีรับการศึกษาอบรม ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแห;งรัฐ 
   

 
มาตรา ๖๒  บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไว(เพ่ือเป/นแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ

การกําหนดนโยบาย และไม;ก;อให(เกิดสิทธิในการฟQองร(องรัฐ 
 
มาตรา ๖๓  รัฐจะต(องรักษาไว(ซึ่งเอกราชและบูรณภาพแห;งอาณาเขต 
 
มาตรา ๖๔  รัฐพึงส;งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและถือหลักเสมอภาคใน

การปฏิบัติต;อกัน 
 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงร;วมมือกับนานาประเทศในการรักษาความยุติธรรมระหว;าง

ประเทศ และผดุงสันติสุขของโลก 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย;างอ่ืนให(มีประสิทธิภาพ 

และพึงดําเนินการทุกทางเพ่ือปQองกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน6ในทางมิชอบ 
 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให(เกิดความยุติธรรมแก;

ประชาชน และมีหลักประกันความเป/นอิสระของศาล 
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มาตรา ๖๘  กําลังทหารพึงมีโดยเหมาะสมแก;ความจําเป/นสําหรับรักษาเอกราช 
ความม่ันคงและผลประโยชน6แห;งชาติ 

 
มาตรา ๖๙  กําลังทหารเป/นของชาติ ไม;ขึ้นต;อเอกชนหรือคณะบุคคลใด ๆ 
 
มาตรา ๗๐  กําลังทหารพึงใช(เพ่ือการรบหรือการสงคราม เพ่ือปกปQองสถาบัน

พระมหากษัตริย6 เพ่ือการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือการรักษาความม่ันคงของรัฐและ
เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติ 

การใช(กําลังทหารเพ่ือการอ่ืน ให(เป/นไปตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 
 
มาตรา ๗๑  รัฐจะต(องรักษากฎหมายและความสงบเรียบร(อย เพ่ือให(ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิต ร;างกายและทรัพย6สิน และในการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข 
 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงส;งเสริมและบํารุงการศึกษาอบรม 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเป/นหน(าท่ีของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาท้ังปวงย;อมอยู;

ภายใต(การควบคุมดูแลของรัฐ 
การศึกษาอบรมช้ันอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการให(สถานศึกษาดําเนินกิจการของตนเอง

ได(ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ 
สถานศึกษาของรัฐและของท(องถ่ินพึงให(ความเสมอภาคแก;บุคคลในการเข(ารับ

การศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ 
 
มาตรา ๗๓  การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ และของท(องถ่ิน 

จะต(องจัดให(โดยไม;เก็บค;าเล;าเรียน 
รัฐพึงช;วยเหลือผู(ยากไร(ให(ได(รับทุนและป3จจัยต;าง ๆ ในการศึกษาอบรมทุกระดับ

ตามสมควร 
 
มาตรา ๗๔  รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการต;าง ๆ พึงส;งเสริมการ

สถิติ และพึงใช(วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 
 
มาตรา ๗๕  รัฐพึงส;งเสริมและรักษาไว(ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ แต;ต(องไม;กระทําโดย

วิธีการอันเป/นการบังคับฝXนใจบุคคล 
 
มาตรา ๗๖  รัฐพึงบํารุงรักษาสถานท่ีและวัตถุอันมีค;าในทางประวัติศาสตร6 

วัฒนธรรมและศิลปกรรม 
 
มาตรา ๗๗  รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดล(อมและความงามทาง

ธรรมชาติ รวมท้ังปGาไม( ต(นนํ้าลําธาร และน;านนํ้า 
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มาตรา ๗๘  รัฐพึงส;งเสริมการค(นหาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนํามาใช(ให(เกิด
ประโยชน6ในทางเศรษฐกิจแก;ประชาชนชาวไทย โดยไม;ขัดกับหลักการอนุรักษกรรม 

 
มาตรา ๗๙  รัฐพึงดําเนินการให(ความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจ

และสังคมลดน(อยลง 
 
มาตรา ๘๐  รัฐพึงจัดระบบการถือกรรมสิทธ์ิและการครอบครองท่ีดินเพ่ือประโยชน6

แห;งการส;งเสริมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม และพึงกําหนดพันธะให(เจ(าของท่ีดินใช(ท่ีดินให(เป/น
ประโยชน6ตามความเหมาะสมแก;สภาพของท่ีดิน 

 
มาตรา ๘๑  รัฐพึงส;งเสริมให(เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ และสิทธิในท่ีดิน เพ่ือประกอบ

เกษตรกรรมอย;างท่ัวถึง โดยการปฏิรูปท่ีดินและวิธีการอ่ืน 
 
มาตรา ๘๒  รัฐพึงส;งเสริมและบํารุงเกษตรกรรม 
รัฐพึงคุ(มครองและรักษาผลประโยชน6ของเกษตรกรในด(านการผลิตและการจําหน;าย

ผลผลิต 
 
มาตรา ๘๓  รัฐพึงส;งเสริมและสนับสนุนการสหกรณ6 
 
มาตรา ๘๔  รัฐพึงส;งเสริมและสนับสนุนพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๘๕  รัฐพึงสนับสนุนให(เอกชนได(มีการริเร่ิมในทางเศรษฐกิจ 
รัฐพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเป/นสาธารณูปโภคในทางท่ีจะให(เป/นประโยชน6แก;

ประชาชนเป/นส;วนรวม การประกอบกิจการอันมีลักษณะเป/นสาธารณูปโภคโดยเอกชน จะกระทําได(ก็
แต;โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

รัฐพึงวางมาตรการมิให(มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนท่ีมิได(อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย  ท้ังน้ี ไม;ว;าการผูกขาดตัดตอนน้ันจะเป/นโดยทางตรงหรือ
ทางอ(อม 

 
มาตรา ๘๖  รัฐพึงวางนโยบายประชากรให(เหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการ เพ่ือประโยชน6ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๘๗  รัฐพึงสงเคราะห6ผู(ประสบภัยเน่ืองในการปฏิบัติหน(าท่ีเพ่ือประเทศชาติ

หรือในการช;วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหน(าท่ีมนุษยธรรม หรือเน่ืองจากภัยธรรมชาติ 
 
มาตรา ๘๘  รัฐพึงส;งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห6ของรัฐและเอกชน เพ่ือ

สวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๘๙  รัฐพึงส;งเสริมให(ประชากรวัยทํางานมีงานทําและได(รับค;าแรงตอบแทน

ตามควรแก;อัตภาพ และคุ(มครองแรงงานให(เป/นไปโดยเป/นธรรม และพึงจัดให(ผู(ทํางานรับจ(างมีความ
ม่ันคงก(าวหน(าในการทํางาน และมีหลักประกันเม่ือเจ็บปGวยและชราภาพ 

 
มาตรา ๙๐  รัฐพึงจัดให(บุคคลทุพพลภาพมีงานทําตามความสามารถและความ

เหมาะสม 
 
มาตรา ๙๑  รัฐพึงส;งเสริมให(ประชาชนมีท่ีอยู;อาศัยโดยถูกสุขลักษณะ และพึง

ส;งเสริมกิจการเคหะสําหรับประชาชนผู(มีรายได(น(อย 
 
มาตรา ๙๒  รัฐพึงส;งเสริมการสาธารณสุข ตลอดถึงการอนามัยครอบครัว และพึง

คุ(มครองสุขภาพของบุคคล และสนับสนุนให(ประชาชนมีส;วนร;วมด(วย 
รัฐพึงให(การรักษาพยาบาลแก;ผู(ยากไร(โดยไม;คิดมูลค;า 
การปQองกันและปราบปรามโรคติดต;ออันตราย รัฐจะต(องกระทําให(แก;ประชาชนโดย

ไม;คิดมูลค;า 
 
มาตรา ๙๓  รัฐพึงบํารุงรักษาสิ่งแวดล(อมให(สะอาด และพึงขจัดสิ่งเป/นพิษซึ่งทําลาย

สุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 
มาตรา ๙๔  รัฐพึงส;งเสริมและบํารุงการกีฬา 
 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

ส;วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๙๕  รัฐสภาประกอบด(วยวุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมร;วมกันหรือแยกกัน ย;อมเป/นไปตามบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๙๖  ประธานสภาผู(แทนราษฎรเป/นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป/น

รองประธานรัฐสภา 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหน(าท่ีดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร;วมกันให(

เป/นไปตามระเบียบ และมีอํานาจหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไม;อยู;หรือไม;สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( ให(รองประธานรัฐสภา
ทําหน(าท่ีแทน 

 
มาตรา ๙๗  ร;างพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเป/นกฎหมายได(ก็แต;โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๙๘  ร;างพระราชบัญญัติซึ่งได( รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล(ว ให(

นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล(าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย6ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือได(ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล(ว ให(ใช(บังคับเป/นกฎหมายได( 

 
มาตรา ๙๙  ร;างพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริย6ไม;ทรงเห็นชอบด(วยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพ(นเก(าสิบวันแล(วมิได(พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต(องปรึกษา
ร;างพระราชบัญญัติน้ันใหม; ถ(ารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมด(วยคะแนนเสียงไม;น(อยกว;าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภาแล(ว ให(นายกรัฐมนตรีนําร;างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนทูลเกล(าฯ 
ถวายอีกคร้ังหน่ึง เม่ือพระมหากษัตริย6มิได(ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมาภายในสามสิบวัน 
ให(นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช(บังคับเป/นกฎหมายได( เสมือน
หน่ึงว;าพระมหากษัตริย6ได(ทรงลงพระปรมาภิไธยแล(ว 

 
มาตรา ๑๐๐  ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภา

ผู(แทนราษฎร ผู(นําฝGายค(านในสภาผู(แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะ
ได(รับเงินประจําตําแหน;งและประโยชน6ตอบแทนอย;างอ่ืนตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๐๑  บุคคลจะเป/นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใน

ขณะเดียวกันมิได( 
 
มาตรา ๑๐๒  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะเป/นข(าราชการซึ่งมี

ตําแหน;งหรือเงินเดือนประจํา นอกจากข(าราชการการเมืองมิได( 
 
มาตรา ๑๐๓  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 
(๑) ต(องไม;ดํารงตําแหน;งหรือหน(าท่ีใดในหน;วยราชการหรือหน;วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน;งสมาชิกสภาท(องถ่ิน ผู(บริหารท(องถ่ิน หรือพนักงานส;วนท(องถ่ิน  ท้ังน้ี 
นอกจากตําแหน;งรัฐมนตรีหรือข(าราชการการเมืองอ่ืน 

(๒) ต(องไม;รับสัมปทานจากรัฐ หรือหน;วยราชการ หรือหน;วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไว(ซึ่งสัมปทานน้ันหรือเป/นคู;สัญญากับรัฐ หรือหน;วยราชการ หรือหน;วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป/นการผูกขาดตัดตอน  ท้ังน้ี ไม;ว;าโดยทางตรงหรือทางอ(อม 

(๓) ต(องไม;รับเงินหรือประโยชน6ใด ๆ จากหน;วยราชการหรือหน;วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเป/นพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหน;วยราชการ หรือหน;วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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บทบัญญัติมาตราน้ีมิให(ใช(บังคับในกรณีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร
รับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญหรือเงินป0พระบรมวงศานุวงศ6 หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให(
ใช(บังคับในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหน;งกรรมาธิการของ
รัฐสภา หรือวุฒิสภา หรือสภาผู(แทนราษฎร หรือกรรมการท่ีได(รับแต;งต้ังในฐานะเป/นผู(ทรงคุณวุฒิตาม
บทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๐๔  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรต(องแสดงสินทรัพย6 และ

หน้ีสินของตนต;อประธานรัฐสภาตามรายการ วิธีการและกําหนดเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๐๕  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจํานวนไม;น(อยกว;าหน่ึง

ในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต;ละสภา มีสิทธิเข(าช่ือร(องต;อประธานแห;งสภาท่ีตนเป/นสมาชิก
ว;าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห;งสภาน้ันสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หรือ (๘) หรือมาตรา ๑๒๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) แล(วแต;กรณี และให(ประธานแห;ง
สภาท่ีได(รับคําร(อง ส;งคําร(องน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว;าสมาชิกภาพของสมาชิกผู(
น้ันสิ้นสุดลงหรือไม; 

เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล(ว ให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจ(งคํา
วินิจฉัยน้ันไปยังประธานแห;งสภาท่ีได(รับคําร(องดังกล;าวในวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๐๖  การออกจากตําแหน;งของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทน

ราษฎร ภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว;า สมาชิกภาพ
ของสมาชิกคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงก็ดี ย;อมไม;กระทบกระท่ังกิจการท่ีสมาชิกผู(น้ันได(กระทําไปในหน(าท่ี
สมาชิกรวมท้ังการได(รับเงินประจําตําแหน;งหรือประโยชน6ตอบแทนอย;างอ่ืนก;อนท่ีสมาชิกผู(น้ันออก
จากตําแหน;ง หรือก;อนท่ีประธานแห;งสภาท่ีผู(น้ันเป/นสมาชิก ได(รับแจ(งคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแล(วแต;กรณี 

 
ส;วนท่ี ๒ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๑๐๗  วุฒิสภาประกอบด(วยสมาชิกจํานวนหน่ึงร(อยคน ซึ่งพระมหากษัตริย6
ทรงเลือกและแต;งต้ังจากผู(ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู(ความชํานาญในวิชาการหรือกิจการต;าง ๆ อันจะยัง
ประโยชน6ให(เกิดแก;การปกครองแผ;นดิน มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๗ (๑) และมีอายุไม;ตํ่ากว;าสามสิบ
ห(าป0บริบูรณ6 ท้ังไม;เป/นบุคคลผู(มีลักษณะต(องห(ามตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๘ 

ให(ประธานองคมนตรีเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต;งต้ังสมาชิก
วุฒิสภา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๑๐๘  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกป0 นับแต;
วันท่ีพระมหากษัตริย6ทรงแต;งต้ังเฉพาะในวาระเร่ิมแรก เม่ือครบกําหนดสามป0 ให(สมาชิกออกจาก
ตําแหน;งเป/นจํานวนก่ึงหน่ึงโดยวิธีจับสลาก 

 
มาตรา ๑๐๙  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) กระทําการอันต(องห(ามตามมาตรา ๑๐๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๗ (๑) 
(๖) มีลักษณะต(องห(ามตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 
(๗) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม;น(อยกว;าเก(าสิบวัน โดยไม;ได(รับ

อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก เว(นแต;ในความผิดอันได(กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑๐  เม่ือตําแหน;งสมาชิกวุฒิสภาว;างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ พระมหากษัตริย6จะได(ทรงเลือกและแต;งต้ังบุคคลผู(มีลักษณะต(องตามท่ีบัญญัติไว(ใน
มาตรา ๑๐๗ เข(ามาเป/นสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเข(ามาแทนน้ันย;อมอยู;ในตําแหน;งได(เพียงเท;า
กําหนดเวลาของผู(ซึ่งตนแทน 

 
ส;วนท่ี ๓ 

สภาผู(แทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๑๑๑  สภาผู(แทนราษฎร ประกอบด(วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังมีจํานวนไม;

น(อยกว;าสองร(อยสี่สิบคน แต;ไม;เกินสามร(อยคน  ท้ังน้ี ตามเกณฑ6ที่บัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๒ 
 
มาตรา ๑๑๒  จํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีแต;ละจังหวัดจะพึงมี ให(คํานวณ

ตามเกณฑ6จํานวนราษฎรท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายว;าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 
จังหวัดหน่ึง อย;างน(อยให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรหน่ึงคน 
จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรได(ไม;เกินสามคน ให(ถือเขตจังหวัด

เป/นเขตเลือกต้ัง และจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรได(เกินกว;าสามคน ให(แบ;งเขต
จังหวัดออกเป/นเขตเลือกต้ัง โดยจัดให(แต;ละเขตเลือกต้ังมีจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรเขตละสาม
คน 

ในกรณีท่ีจะแบ;งเขตเลือกต้ังในจังหวัดหน่ึง ให(มีจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไม;ได( ให(แบ;งเขตเลือกต้ังออกเป/นเขตเลือกต้ังท่ีมีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรเขตละ
สามคนเสียก;อน แต;เขตท่ีเหลือต(องไม;น(อยกว;าเขตละสองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรได(สี่คน ให(แบ;งเขต
เลือกต้ังออกเป/นสองเขต เขตหน่ึงให(มีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรสองคน 

 
มาตรา ๑๑๓  จังหวัดใดมีการแบ;งเขตเลือกต้ังเกินกว;าหน่ึงเขต ต(องแบ;งพ้ืนท่ีของ

เขตเลือก ต้ังแต;ละเขตให( ติดต;อ กัน และต(องจัดอัตราส;วนของจํานวนราษฎรกับจํานวน
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได(ในแต;ละเขตให(ใกล(เคียงกัน 

 
มาตรา ๑๑๔  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ให(ใช(วิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับ 
ในเขตเลือกต้ังแต;ละเขต ให(ผู(มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

ผู(สมัครรับเลือกต้ังได(เท;าจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีมีได(ในเขตเลือกต้ังน้ัน 
 
มาตรา ๑๑๕  บุคคลผู(มีคุณสมบัติดังต;อไปน้ี เป/นผู(มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แต;บุคคลผู(ได(สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต(องมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายว;าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรอีกด(วย 
(๒) อายุไม;ตํ่ากว;าย่ีสิบป0บริบูรณ6ในวันท่ี ๑ มกราคม ของป0ที่มีการเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑๖  บุคคลผู(มีลักษณะดังต;อไปน้ีในวันเลือกต้ังเป/นบุคคลต(องห(ามมิให(ใช(

สิทธิเลือกต้ัง คือ 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟ3[นเฟXอนไม;สมประกอบ 
(๒) หูหนวกและเป/นใบ( ซึ่งไม;สามารถอ;านและเขียนหนังสือได( 
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๔) ต(องคุมขังอยู;โดยหมายของศาล 
(๕) อยู;ในระหว;างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยคําพิพากษา 
 
มาตรา ๑๑๗  บุคคลผู(มีคุณสมบัติดังต;อไปน้ีเป/นผู(มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๑) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แต;บุคคลผู(มีสัญชาติไทยและมีสัญชาติอ่ืนด(วยใน

ขณะเดียวกันก็ดี บุคคลผู(ได(สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติก็ดี ต(องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว(ใน
กฎหมายว;าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรอีก ด(วยเว(นแต;บุคคลผู(มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
แต;เกิดในต;างประเทศไม;ต(องมีคุณสมบัติดังกล;าว 

(๒) อายุไม;ตํ่ากว;าย่ีสิบห(าป0บริบูรณ6ในวันเลือกต้ัง 
(๓) เป/นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต;พรรคเดียว 
 
มาตรา ๑๑๘  บุคคลผู(มีลักษณะดังต;อไปน้ี เป/นบุคคลต(องห(ามมิให(ใช(สิทธิสมัครรับ

เลือกต้ัง คือ 
(๑) ติดยาเสพติดให(โทษ 
(๒) เป/นบุคคลล(มละลาย ซึ่งศาลยังไม;สั่งให(พ(นจากคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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(๓) เป/นบุคคลผู(มีลักษณะต(องห(ามมิให(ใช(สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๑๖ (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๕) 

(๔) ต(องคําพิพากษาของศาลใดศาลหน่ึงให(จําคุก และต(องคุมขังอยู;โดยหมายของ
ศาลในคดีน้ัน 

(๕) เคยต(องคําพิพากษาให(จําคุกต้ังแต;สองป0ข้ึนไป โดยได(พ(นโทษมายังไม;ถึงห(าป0ใน
วันเลือกต้ัง เว(นแต;ในความผิดอันได(กระทําโดยประมาท 

(๖) เป/นข(าราชการหรือพนักงานส;วนท(องถ่ินซึ่งมีตําแหน;งหรือเงินเดือนประจํา 
นอกจากข(าราชการการเมือง 

(๗) เป/นพนักงานของหน;วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๑๑๙  ภายใต(บังคับบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ี หลักเกณฑ6และวิธีการ

เลือกต้ังให(เป/นไปตามกฎหมายว;าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 
 
มาตรา ๑๒๐  อายุของสภาผู(แทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ป0นับแต;วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๒๑  เม่ืออายุของสภาผู(แทนราษฎรสิ้นสุดลงพระมหากษัตริย6จะได(ทรงตรา

พระราชกฤษฎีกาให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใหม;เป/นการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งต(องกําหนด
วันเลือกต้ังภายในหกสิบวันนับแต;วันท่ีอายุของสภาผู(แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังน้ันต(อง
กําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๒๒  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผู(แทนราษฎร 

เพ่ือให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใหม; 
การยุบสภาผู(แทนราษฎร ให(กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต(องกําหนดวันเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใหม;เป/นการเลือกต้ังท่ัวไปภายในเก(าสิบวัน และวันเลือกต้ังน้ันต(องกําหนด
วันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผู(แทนราษฎรจะกระทําได(เพียงคร้ังเดียวในเหตุการณ6เดียวกัน 
 
มาตรา ๑๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรเร่ิมแต;วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู(แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) กระทําการอันต(องห(ามตามมาตรา ๑๐๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑๗ (๑) หรือ (๒) 
(๖) มีลักษณะต(องห(ามตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 
(๗) ลาออกจากการเป/นสมาชิกของพรรคการเมือง หรือพรรคการเมืองท่ี

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(น้ันเป/นสมาชิกยุบเลิก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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(๘) ขาดจากการเป/นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งยุบเลิกพรรค
การเมืองท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(น้ันเป/นสมาชิก หรือพรรคการเมืองมีมติให(พ(นจากการเป/น
สมาชิกและไม;อาจเข(าเป/นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได(ภายในหกสิบวันนับแต;วันท่ีศาลมีคําสั่ง 
หรือพรรคการเมืองมีมติแล(วแต;กรณี ในกรณีเช;นน้ี ให(ถือว;าขาดจากสมาชิกภาพนับแต;วันถัดจากวันท่ี
ครบกําหนดหกสิบวันน้ัน 

(๙) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม;น(อยกว;าเก(าสิบวัน โดยไม;ได(รับ
อนุญาตจากประธานสภาผู(แทนราษฎร 

(๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก เว(นแต;ในความผิดอันได(กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๒๕  เม่ือตําแหน;งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรว;างลงเพราะเหตุอ่ืนใด 

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู(แทนราษฎร หรือเม่ือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร ให(มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรข้ึนแทนภายในกําหนดเวลาเก(าสิบวัน เว(นแต;อายุของสภา
ผู(แทนราษฎรจะเหลือไม;ถึงหน่ึงร(อยแปดสิบวัน 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(เข(ามาแทนน้ันเร่ิมแต;วันเลือกต้ัง และอยู;
ในตําแหน;งได(เพียงเท;าอายุของสภาผู(แทนราษฎรท่ีเหลืออยู; 

 
มาตรา ๑๒๖  ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีได(รับความไว(วางใจจากสภาผู(แทนราษฎร 

ตามมาตรา ๑๘๔ แล(ว พระมหากษัตริย6จะได(ทรงแต;งต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(เป/นหัวหน(าพรรค
การเมืองในสภาผู(แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในสังกัดมิได(ดํารงตําแหน;งรัฐมนตรี และมี
จํานวนมากท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในสังกัดมิได(ดํารงตําแหน;ง
รัฐมนตรี แต;ไม;น(อยกว;าหน่ึงในห(าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภา เป/นผู(นําฝGายค(านในสภา
ผู(แทนราษฎร 

ให(ประธานสภาผู(แทนราษฎรเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการ
แต;งต้ังผู(นําฝGายค(านในสภาผู(แทนราษฎร 

ผู(นําฝGายค(านในสภาผู(แทนราษฎร ย;อมพ(นจากตําแหน;งเม่ือขาดคุณสมบัติดังกล;าวใน
วรรคหน่ึง และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๐ มาใช(บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช;นน้ี พระมหากษัตริย6จะ
ได(ทรงแต;งต้ังผู(นําฝGายค(านในสภาผู(แทนราษฎรแทนตําแหน;งท่ีว;าง 

 
ส;วนท่ี ๔ 

บทท่ีใช(แก;สภาท้ังสอง 
   

 
มาตรา ๑๒๗  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรย;อมเป/นผู(แทนปวงชน

ชาวไทย 
 
มาตรา ๑๒๘  ก;อนเข(ารับหน(าท่ี สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรต(อง

ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห;งสภาท่ีตนเป/นสมาชิก ด(วยถ(อยคําดังต;อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

“ข(าพเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว;า ข(าพเจ(าจะปฏิบัติหน(าท่ีตามความเห็นของ
ข(าพเจ(าโดยบริสุทธ์ิใจ เพ่ือประโยชน6ส;วนรวมของปวงชนชาวไทย ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๒๙  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรแต;ละสภา มีประธานสภาคนหน่ึงและ

รองประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งพระมหากษัตริย6ทรงแต;งต้ังจากสมาชิกแห;งสภาน้ัน ๆ ตามมติของสภา 
 
มาตรา ๑๓๐  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน;งจนถึงวันก;อนวันเลือก

ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม;ซึ่งจะต(องกระทําเม่ือถึงคราวท่ีสมาชิกออกจากตําแหน;งก่ึงหน่ึง 
ประธานและรองประธานสภาผู(แทนราษฎรดํารงตําแหน;งจนสิ้นอายุของสภา หรือมี

การยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผู(แทนราษฎร 

ย;อมพ(นจากตําแหน;งก;อนถึงวาระพ(นจากตําแหน;งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล(วแต;กรณี เม่ือ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห;งสภาท่ีตนเป/นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน;ง 
(๓) ดํารงตําแหน;งรัฐมนตรีหรือข(าราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ต(องคําพิพากษาให(จําคุก 
 
มาตรา ๑๓๑  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู(แทนราษฎร มีอํานาจหน(าท่ี

ดําเนินกิจการของสภาน้ัน ๆ ให(เป/นไปตามระเบียบ รองประธานมีอํานาจหน(าท่ีทํากิจการแทน
ประธานเม่ือประธานไม;อยู;หรือไม;สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( 

 
มาตรา ๑๓๒  เม่ือประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผู(แทนราษฎรไม;อยู;ในท่ีประชุมให(สมาชิกแห;งสภาน้ันๆ เลือกต้ังกันข้ึนเองเป/นประธานใน
คราวประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๓  การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผู(แทนราษฎรก็ดี ต(องมีสมาชิก

มาประชุมไม;น(อยกว;าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต;ละสภา จึงจะเป/นองค6ประชุม 
 
มาตรา ๑๓๔  การลงมติวินิจฉัยข(อปรึกษาให(ถือเอาเสียงข(างมากเป/นประมาณ เว(น

แต;ที่มีบัญญัติไว(เป/นอย;างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 
สมาชิกคนหน่ึงย;อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ(ามีคะแนนเสียงเท;ากัน 

ให(ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได(อีกเสียงหน่ึงเป/นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๓๕  ในท่ีประชุมวุฒิสภาก็ดี ท่ีประชุมสภาผู(แทนราษฎรก็ดี ท่ีประชุม

ร;วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผู(ใดจะกล;าวถ(อยคําใด ๆ ในทางแถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนน ย;อมเป/นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผู(ใดจะนําไปเป/นเหตุฟQองร(องว;ากล;าวสมาชิกผู(
น้ันในทางใดมิได( 
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เอกสิทธ์ิน้ีย;อมคุ(มครองไปถึงผู(พิมพ6และผู(โฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของ
สภา และคุ(มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตให(แถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมด(วย 

 
มาตรา ๑๓๖  ภายในสามสิบวันนับแต;วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ให(มีการ

เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให(สมาชิกได(มาประชุมเป/นคร้ังแรก 
ในป0หน่ึงจะให(มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึงหรือสองสมัย แล(วแต;สภา

ผู(แทนราษฎรจะกําหนด 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ให(ถือเป/นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป0 ส;วน

วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป0ของรัฐสภาสมัยต;อ ๆ ไป ให(สภาผู(แทนราษฎรเป/นผู(กําหนด 
 
มาตรา ๑๓๗  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ให(มีกําหนดเวลาเก(าสิบวัน 

แต;พระมหากษัตริย6จะโปรดเกล(าฯ ให(ขยายเวลาออกไปก็ได( 
การป>ดสมัยประชุมสามัญก;อนครบกําหนดเวลาเก(าสิบวันจะกระทําได(แต;โดยความ

เห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๓๘  พระมหากษัตริย6ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเป>ดและป>ดประชุม 
พระมหากษัตริย6จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเป>ดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําป0สมัยแรกด(วยพระองค6เองหรือจะโปรดเกล(าฯ ให(รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล(ว หรือ
ผู(ใดผู(หน่ึงเป/นผู(แทนพระองค6มาทํารัฐพิธีก็ได( 

 
มาตรา ๑๓๙  เม่ือมีความจําเป/นเพ่ือประโยชน6แห;งรัฐ พระมหากษัตริย6จะทรงเรียก

ประชุมรัฐสภาเป/นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได( 
 
มาตรา ๑๔๐  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท้ังสองสภารวมกัน หรือ

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร มีจํานวนไม;น(อยกว;าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภามี
สิทธิเข(าช่ือร(องขอให(นําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภา
เป/นการประชุมสมัยวิสามัญได( 

คําร(องขอดังกล;าวในวรรคหน่ึง ถ(าเป/นของสมาชิกท้ังสองสภาให(ย่ืนต;อประธาน
รัฐสภา ถ(าเป/นของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรให(ย่ืนต;อประธานสภาผู(แทนราษฎร 

ให(ประธานสภาผู(ได(รับคําร(องขอนําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๔๑  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๔๐ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการป>ดประชุมรัฐสภา ให(กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๔๒  ในระหว;างสมัยประชุม ห(ามมิให(จับหรือคุมขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรไปทําการสอบสวน ในฐานะท่ีสมาชิกผู(น้ันเป/นผู(ต(องหาใน
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คดีอาญา เว(นแต;ในกรณีท่ีได(รับอนุญาตจากสภาท่ีผู(น้ันเป/นสมาชิกหรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทํา
ความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ให(รายงานไปยังประธานแห;งสภาท่ีผู(น้ันเป/นสมาชิกโดยด;วน และประธานแห;งสภาท่ีผู(น้ัน
เป/นสมาชิกอาจสั่งให(ปล;อยผู(ถูกจับได( 

 
มาตรา ๑๔๓  ในกรณีท่ีมีการฟQองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใน

คดีอาญา ไม;ว;าจะได(ฟQองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหว;างสมัยประชุมมิได( 
เว(นแต;จะได(รับอนุญาตจากสภาท่ีผู(น้ันเป/นสมาชิก แต;การพิจารณาคดีต(องไม;เป/นการขัดขวางต;อการท่ี
สมาชิกผู(น้ันจะมาเข(าประชุมสภา 

การพิจารณาท่ีศาลได(กระทําไปก;อนมีคําอ(างว;าจําเลยเป/นสมาชิกของสภาใดสภา
หน่ึงย;อมเป/นอันใช(ได( 

 
มาตรา ๑๔๔  ถ(าสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรถูกคุมขังในระหว;าง

สอบสวนหรือพิจารณาอยู;ก;อนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแล(วแต;กรณี 
ต(องสั่งปล;อยทันที ถ(าหากสภาท่ีผู(น้ันเป/นสมาชิกได(ร(องขอ 

คําสั่งปล;อยตามวรรคหน่ึง ให(มีผลบังคับต้ังแต;วันสั่งปล;อยจนถึงวันสุดท(ายแห;งสมัย
ประชุม 

 
มาตรา ๑๔๕  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ และมาตรา ๑๙๔ วรรคสาม ใน

ระหว;างท่ีสภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู(แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได( 
 
มาตรา ๑๔๖  ร;างพระราชบัญญัติจะเสนอได( ก็แต;โดยคณะรัฐมนตรี หรือ

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร แต;ร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะเสนอ
ได(ก็ต;อเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

ร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน หมายความถึง ร;างพระราชบัญญัติว;าด(วย
ข(อความต;อไปน้ีทั้งหมด หรือแต;ข(อใดข(อหน่ึง 

(๑) การต้ังข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแก(ไขหรือผ;อนหรือวางระเบียบ
การบังคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจ;ายเงินแผ;นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ;ายของ
แผ;นดิน 

(๓) การกู(เงิน หรือการคํ้าประกันหรือการใช(เงินกู( 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีเป/นท่ีสงสัยว;าร;างพระราชบัญญัติใดเป/นร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน

ท่ีจะต(องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม; ให(เป/นอํานาจของประธานสภาผู(แทนราษฎรเป/นผู(
วินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๔๗  ร;างพระราชบัญญัติให(เสนอต;อสภาผู(แทนราษฎรก;อน 
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มาตรา ๑๔๘  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๕๔ เม่ือสภาผู(แทนราษฎรได(พิจารณาร;าง

พระราชบัญญัติท่ีเสนอตามมาตรา ๑๔๗ และลงมติเห็นชอบแล(ว ให(สภาผู(แทนราษฎรเสนอร;าง
พระราชบัญญัติน้ันต;อวุฒิสภา วุฒิสภาต(องพิจารณาร;างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมาน้ันให(เสร็จภายใน
หกสิบวัน แต;ถ(าร;างพระราชบัญญัติน้ันเป/นร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน ต(องพิจารณาให(เสร็จ
ภายในสามสิบวัน  ท้ังน้ี เว(นแต;สภาผู(แทนราษฎรจะได(ลงมติให(ขยายเวลาออกไปเป/นพิเศษ กําหนด
วันดังกล;าวให(หมายถึงวันในสมัยประชุม และให(เร่ิมนับแต;วันท่ีร;างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกล;าวในวรรคหน่ึงไม;ให(นับรวมระยะเวลาท่ีอยู;ในระหว;างการพิจารณา
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๑ 

ถ(าวุฒิสภาไม;ได(พิจารณาร;างพระราชบัญญัติให(เสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกล;าวใน
วรรคหน่ึง ก็ให(ถือว;าวุฒิสภาได(ให(ความเห็นชอบในร;างพระราชบัญญัติน้ัน 

ในการท่ีสภาผู(แทนราษฎรเสนอร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ให(ประธานสภาผู(แทนราษฎรแจ(งไปด(วยว;าร;างพระราชบัญญัติท่ีเสนอไปน้ันเป/นร;างพระราชบัญญัติ
เก่ียวด(วยการเงิน คําแจ(งของประธานสภาผู(แทนราษฎรให(ถือเป/นเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผู(แทนราษฎรมิได(แจ(งไปว;าร;างพระราชบัญญัติใดเป/นร;าง
พระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน ให(ถือว;าร;างพระราชบัญญัติน้ันมิใช;ร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วย
การเงิน 

 
มาตรา ๑๔๙  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๕๔ เม่ือวุฒิสภาได(พิจารณาร;างพระราชบัญญัติ

เสร็จแล(ว 
(๑) ถ(าเห็นชอบด(วยกับสภาผู(แทนราษฎร ก็ให(ดําเนินการต;อไปตามมาตรา ๙๘ 
(๒) ถ(าไม;เห็นชอบด(วยกับสภาผู(แทนราษฎร ก็ให(ยับย้ังร;างพระราชบัญญัติน้ันไว(ก;อน 

และส;งร;างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู(แทนราษฎร 
(๓) ถ(าแก(ไขเพ่ิมเติม ก็ให(ส;งร;างพระราชบัญญัติตามท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมน้ันไปยังสภา

ผู(แทนราษฎร ในกรณีเช;นว;าน้ี ให(สภาท้ังสองต;างต้ังบุคคลท่ีเป/นหรือมิได(เป/นสมาชิกแห;งสภาน้ัน ๆ มี
จํานวนเท;ากันตามท่ีสภาผู(แทนราษฎรกําหนด ประกอบเป/นคณะกรรมาธิการร;วมกันเพ่ือพิจารณาร;าง
พระราชบัญญัติน้ันแล(วให(คณะกรรมาธิการร;วมกันน้ัน รายงานและเสนอร;างพระราชบัญญัติท่ี
คณะกรรมาธิการร;วมกันได(พิจารณาแล(วต;อสภาท้ังสอง ถ(าสภาท้ังสองต;างเห็นชอบด(วยร;าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร;วมกันได(พิจารณาแล(วน้ัน ก็ให(ดําเนินการต;อไปตามมาตรา ๙๘ ถ(า
สภาใดสภาหน่ึงไม;เห็นชอบด(วย ก็ให(ยับย้ังร;างพระราชบัญญัติน้ันไว(ก;อน 

คณะกรรมาธิการร;วมกัน ย;อมมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคล
ใด ๆ มาแถลงข(อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร;างพระราชบัญญัติได( และเอกสิทธ์ิท่ี
บัญญัติไว(ในมาตรา ๑๓๕ น้ัน ให(คุ(มครองถึงบุคคลผู(กระทําหน(าท่ีตามมาตราน้ีด(วย 

การประชุมคณะกรรมาธิการร;วมกัน ต(องมีกรรมาธิการมาประชุมไม;น(อยกว;าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเป/นองค6ประชุม และให(นําข(อบังคับการประชุมของสภา
ผู(แทนราษฎรในส;วนท่ีเก่ียวกับกรรมาธิการมาใช(บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๕๐  ร;างพระราชบัญญัติท่ีต(องยับย้ังไว(ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๙ น้ัน 
สภาผู(แทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหม;ได(ต;อเม่ือเวลาหน่ึงร(อยแปดสิบวันได(ล;วงพ(นไป นับแต;วันท่ี
วุฒิสภาส;งร;างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู(แทนราษฎรในกรณีเช;นว;าน้ี ถ(าสภาผู(แทนราษฎรลง
มติยืนยันร;างเดิมหรือร;างท่ีคณะกรรมาธิการร;วมกันพิจารณาด(วยคะแนนเสียงมากกว;าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแล(ว ก็ให(ถือว;าร;างพระราชบัญญัติน้ันเป/นอันได(รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และให(ดําเนินการต;อไปตามมาตรา ๙๘ 

ถ(าร;างพระราชบัญญัติท่ีต(องยับย้ังไว(เป/นร;างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน สภา
ผู(แทนราษฎรอาจยกร;างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนพิจารณาใหม;ได(ทันที ในกรณีเช;นว;าน้ี ถ(าสภา
ผู(แทนราษฎรลงมติยืนยันร;างเดิมหรือร;างท่ีคณะกรรมาธิการร;วมกันพิจารณาด(วยคะแนนเสียงมากกว;า
ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแล(ว ก็ให(ถือว;าร;างพระราชบัญญัติน้ันเป/นอันได(รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา และให(ดําเนินการต;อไปตามมาตรา ๙๘ 

 
มาตรา ๑๕๑  ในระหว;างท่ีมีการยับย้ังร;างพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติ มาตรา 

๑๔๙ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร จะเสนอร;างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย;าง
เดียวกันหรือคล(ายกันกับหลักการของร;างพระราชบัญญัติที่ต(องยับย้ังไว(มิได( 

ในกรณีท่ีสภาผู(แทนราษฎรเห็นว;าร;างพระราชบัญญั ติ ท่ี เสนอน้ัน เป/นร;าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย;างเดียวกันหรือคล(ายกันกับหลักการของร;างพระราชบัญญัติที่ต(องยับย้ัง
ไว( ให(ประธานสภาผู(แทนราษฎรส;งร;างพระราชบัญญัติดังกล;าวให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ(า
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว;าเป/นร;างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย;างเดียวกันหรือคล(ายกันกับ
หลักการของร;างพระราชบัญญัติที่ต(องยับย้ังไว( ให(ร;างพระราชบัญญัติน้ันตกไป 

 
มาตรา ๑๕๒  ในกรณีท่ีสภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร 

บรรดาร;างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได(ให(ความเห็นชอบ หรือท่ีพระมหากษัตริย6ไม;ทรงเห็นชอบ
ด(วย หรือเม่ือพ(นเก(าสิบวันแล(วมิได(พระราชทานคืนมา ให(เป/นอันตกไป 

 
มาตรา ๑๕๓  งบประมาณรายจ;ายของแผ;นดินให(ทําเป/นพระราชบัญญัติ ถ(า

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป0งบประมาณออกไม;ทันป0งบประมาณใหม; ให(ใช(กฎหมาย
ว;าด(วยงบประมาณรายจ;ายในป0งบประมาณป0ก;อนน้ันไปพลาง 

 
มาตรา ๑๕๔  ร;างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป0งบประมาณ ร;าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ;ายเพ่ิมเติมและร;างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ;าย สภา
ผู(แทนราษฎรจะต(องพิจารณาให(เสร็จภายในเก(าสิบวันนับแต;วันท่ีร;างพระราชบัญญัติดังกล;าวมาถึง
สภาผู(แทนราษฎร 

ถ(าสภาผู(แทนราษฎรไม; ได( พิจารณาร;างพระราชบัญญั ติ น้ันให( เสร็จภายใน
กําหนดเวลาท่ีกล;าวในวรรคหน่ึง ให(ถือว;าสภาผู(แทนราษฎรได(ให(ความเห็นชอบในร;างพระราชบัญญัติ
น้ันและให(เสนอร;างพระราชบัญญัติน้ันต;อวุฒิสภา 

ในการพิจารณาร;างพระราชบัญญัติน้ัน วุฒิสภาจะต(องให(ความเห็นชอบหรือไม;
เห็นชอบภายในสิบห(าวันนับแต;วันท่ีร;างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา ถ(าพ(นกําหนดน้ันให(ถือว;า
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วุฒิสภาได(ให(ความเห็นชอบในร;างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเช;นน้ีและในกรณีท่ีวุฒิสภาให(ความ
เห็นชอบ ให(ดําเนินการต;อไปตามมาตรา ๙๘ 

ถ(าร;างพระราชบัญญัติดังกล;าวน้ัน วุฒิสภาไม;เห็นชอบด(วยให(นําบทบัญญัติมาตรา 
๑๕๐ วรรคสอง มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕  การจ;ายเงินแผ;นดิน จะกระทําได(ก็เฉพาะท่ีได(อนุญาตไว(ในกฎหมาย

ว;าด(วยงบประมาณรายจ;าย กฎหมายว;าด(วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวด(วยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว;าด(วยเงินคงคลัง เว(นแต;ในกรณีจําเป/นรีบด;วนจะจ;ายไปก;อนก็ได( แต;ต(อง
เป/นไปตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช;นว;าน้ีต(องต้ังงบประมาณรายจ;ายชดใช(
ไว(ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ;าย หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ;ายเพ่ิมเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ;ายประจําป0งบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๑๕๖  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผ;นดิน โดยบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๕๗  ในท่ีประชุมวุฒิสภาหรือสภาผู(แทนราษฎรสมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ัง

กระทู(ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเก่ียวกับงานในหน(าท่ีได( แต;รัฐมนตรีย;อมมีสิทธิท่ีจะไม;ตอบ เม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นว;าเร่ืองน้ันยังไม;ควรเป>ดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน6สําคัญของ
แผ;นดิน 

 
มาตรา ๑๕๘  สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจํานวนไม;น(อยกว;าหน่ึงในห(าของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎร มีสิทธิเข(าช่ือเสนอญัตติขอให(เป>ดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือให(
คณะรัฐมนตรีแถลงข(อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในป3ญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการแผ;นดิน 

ญัตติดังกล;าวในวรรคหน่ึงให(ย่ืนต;อประธานสภาผู(แทนราษฎร และให(ประธานสภา
ผู(แทนราษฎรแจ(งไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดเวลาสําหรับการเป>ดอภิปรายท่ัวไป ซึ่งต(องไม;ช(ากว;า
สามสิบวันนับแต;วันท่ีนายกรัฐมนตรีได(รับแจ(ง แต;คณะรัฐมนตรีย;อมมีสิทธิท่ีจะขอให(ระงับการเป>ด
อภิปรายท่ัวไปน้ันเสียได( เม่ือเห็นว;าเป/นเร่ืองท่ียังไม;ควรเป>ดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน6สําคัญของแผ;นดิน 

ในการเป>ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตราน้ี สภาจะลงมติในป3ญหาท่ีอภิปรายมิได( 
 
มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร จํานวนไม;น(อยกว;าหน่ึงในห(าของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎรมีสิทธิเข(าช่ือเสนอญัตติขอเป>ดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือลงมติไม;
ไว(วางใจรัฐมนตรีเป/นรายตัวหรือท้ังคณะ 

เม่ือการเป>ดอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลง โดยมิใช;ด(วยมติให(ผ;านระเบียบวาระเป>ด
อภิปรายน้ันไป ให(สภาผู(แทนราษฎรลงมติไว(วางใจหรือไม;ไว(วางใจ การลงมติในกรณีเช;นว;าน้ี มิให(
กระทําในวันเดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุด มติไม;ไว(วางใจต(องมีคะแนนเสียงมากกว;าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภา 
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ในกรณีท่ีมติไม;ไว(วางใจมีคะแนนเสียงไม;มากกว;าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
ของสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีเข(าช่ือเสนอญัตติขอเป>ดอภิปรายน้ันเป/นอันหมดสิทธิท่ีจะเข(าช่ือ
เสนอญัตติขอเป>ดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือลงมติไม;ไว(วางใจรัฐมนตรีเป/นรายตัวหรือท้ังคณะอีกตลอดสมัย
ประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๐  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผู(แทนราษฎร และการประชุม

ร;วมกันของรัฐสภา ย;อมเป/นการเป>ดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไว(ในข(อบังคับการประชุมของแต;ละสภา
แต;ถ(าหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแต;ละสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไม;
น(อยกว;าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต;ละสภา หรือของท้ังสองสภารวมกัน แล(วแต;กรณี 
ร(องขอให(ประชุมลับ ก็ให(ประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๖๑  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแต;ละสภาต้ัง

เป/นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผู(เป/นสมาชิกหรือมิได(เป/นสมาชิกต้ังเป/น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู;ใน
อํานาจหน(าท่ีของสภาแล(วรายงานต;อสภา คณะกรรมาธิการท่ีกล;าวน้ีย;อมมีอํานาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือใน
เร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู;น้ันได( 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๓๕ น้ัน ให(คุ(มครองถึงบุคคลผู(กระทําหน(าท่ีตาม
มาตราน้ีด(วย 

กรรมาธิการท่ีต้ังจากผู(ท่ีเป/นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท้ังหมดต(องมีจํานวนตามหรือ
ใกล(เคียงกับอัตราส;วนของจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรของแต;ละพรรคการเมือง หรือกลุ;มพรรค
การเมืองท่ีมีอยู;ในสภาผู(แทนราษฎร 

ในระหว;างท่ียังไม;มีข(อบังคับการประชุมของสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๑๖๔ ให(
ประธานสภาผู(แทนราษฎรเป/นผู(กําหนดอัตราส;วนตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๖๒  การประชุมคณะกรรมาธิการ ต(องมีกรรมาธิการมาประชุมไม;น(อยกว;า

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเป/นองค6ประชุม 
 
มาตรา ๑๖๓  ภายใต(บังคับมาตรา ๒๒๕ ถ(ามีป3ญหาเก่ียวกับอํานาจหน(าท่ีของ

รัฐสภาท่ีจะต(องตีความรัฐธรรมนูญ ให(เป/นอํานาจของรัฐสภาท่ีจะตีความและให(ถือว;าการตีความของ
รัฐสภาเป/นเด็ดขาด 

ในการตีความรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ต(องมีสมาชิกมาประชุมไม;น(อยกว;าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา จึงจะเป/นองค6ประชุม 

 
มาตรา ๑๖๔  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรมีอํานาจตราข(อบังคับเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของสมาชิก และข(อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน(าท่ีของ
ประธานสภารองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร;าง
พระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การต้ังกระทู(ถาม การเป>ด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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อภิปรายท่ัวไป การยืนยันขอความไว(วางใจ การรักษาระเบียบและความเรียบร(อยและกิจการอ่ืนเพ่ือ
ดําเนินการตามบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ี 

 
ส;วนท่ี ๕ 

การประชุมร;วมกันของรัฐสภา 
 

มาตรา ๑๖๕  ในกรณีต;อไปน้ีให(รัฐสภาประชุมร;วมกัน 
(๑) การให(ความเห็นชอบในการต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ตามมาตรา ๒๑ 

และมาตรา ๒๒ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู(สําเร็จราชการแทนพระองค6ต;อรัฐสภาตามมาตรา ๒๔ 
(๓) การแก(ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว;าด(วยการสืบราชสันตติวงศ6 พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๕ 
(๔) การให(ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๖ 
(๕) การปรึกษาร;างพระราชบัญญัติใหม;ตามมาตรา ๙๙ 
(๖) การให(ความเห็นชอบในการป>ดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๓๗ 
(๗) การเป>ดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๘ 
(๘) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓ 
(๙) การแต;งต้ังและการให(ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภาพ(นจากตําแหน;งตามมาตรา 

๑๖๘ และมาตรา ๑๗๓ 
(๑๐) การต้ังคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๗๒ 
(๑๑) การเป>ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๘๕ 
(๑๒) การให(ความเห็นชอบในการประกาศใช(กฎอัยการศึกตามมาตรา ๑๙๓ 
(๑๓) การให(ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๙๔ 
(๑๔) การให(ความเห็นชอบแก;หนังสือสัญญาและสนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๕ 
(๑๕) การแต;งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๘ 
(๑๖) การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๒๘ 
 
มาตรา ๑๖๖  ในการประชุมร;วมกันของรัฐสภา ให(ใช(ข(อบังคับการประชุมของสภา

ผู(แทนราษฎรโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖๗  ภายใต(บังคับมาตรา ๒๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง มาตรา 

๑๗๒ วรรคสอง มาตรา ๑๙๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๘ ในการประชุมร;วมกันของรัฐสภาให(นําบท
ท่ีใช(แก;สภาท้ังสองมาใช(บังคับโดยอนุโลม แต;เฉพาะการต้ังคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ 
กรรมาธิการท่ีต้ังจากผู(ท่ีเป/นสมาชิกของแต;ละสภาจะต(องมีจํานวนตามหรือใกล(เคียงกับอัตราส;วนของ
จํานวนสมาชิกของแต;ละสภา 

 
ส;วนท่ี ๖ 

ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๑๖๘  พระมหากษัตริย6ทรงแต;งต้ังผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภาตามมติของ
รัฐสภา และให(ประธานรัฐสภาเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๖๙  ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภาจะต(องเป/นผู(ทรงคุณวุฒิในทางการบัญชี

หรือการคลัง และจะต(องไม;เป/นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ข(าราชการซึ่งมีตําแหน;งหรือ
เงินเดือนประจําหรือผู(มีตําแหน;งหรือหน(าท่ีในหน;วยราชการหรือหน;วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน;วยงานท(องถ่ิน หรือผู(จัดการ กรรมการท่ีปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจ(างของบุคคล ห(างหุ(นส;วน 
บริษัท หรือองค6การใด ๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือค(ากําไร ท้ังจะต(องไม;เป/นผู(มีลักษณะต(องห(ามตามท่ี
กฎหมายบัญญัติด(วย 

 
มาตรา ๑๗๐  ให(ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภามีอํานาจหน(าท่ีในการตรวจสอบการ

รับจ;ายเงินของแผ;นดิน และการรับจ;ายเงินและทรัพย6สินของหน;วยราชการ หน;วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังของท(องถ่ินและหน;วยงานอ่ืน ๆ  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๑๗๑  ให(ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภามีหน;วยราชการภายใต(บังคับบัญชา

เพ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหน(าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ข(าราชการสังกัดหน;วยราชการตามวรรคหน่ึงเป/นข(าราชการฝGายรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๗๒  ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภาจะต(องเสนอรายงานการตรวจสอบการ

รับจ;ายเงินและทรัพย6สินตามอํานาจหน(าท่ีพร(อมท้ังข(อสังเกตต;อรัฐสภาตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ให(รัฐสภาต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาสอบสวนรายงานของผู(ตรวจ

เงินแผ;นดินของรัฐสภาตามวรรคหน่ึง คณะกรรมาธิการท่ีกล;าวน้ีประกอบด(วยสมาชิกสภาผู(แทน
ราษฎร โดยสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรของพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในสังกัดมิได(ดํารง
ตําแหน;งรัฐมนตรีเป/นประธาน และมีจํานวนมากกว;าสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรของพรรคการเมืองท่ี
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในสังกัด ดํารงตําแหน;งรัฐมนตรีหน่ึงคน และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๑ 
มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๓  ผู(ตรวจเงินแผ;นดินของรัฐสภาพ(นจากตําแหน;ง เม่ือ 
(๑) ดํารงตําแหน;งมาครบหกป0 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีลักษณะต(องห(ามตามมาตรา ๑๖๙ 
(๕) รัฐสภามีมติให(ออก 

 
ส;วนท่ี ๗ 

ข(าราชการฝGายรัฐสภา 
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มาตรา ๑๗๔  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ข(าราชการสังกัดหน;วยราชการ
ใดจะเป/นข(าราชการฝGายรัฐสภา ให(เป/นไปตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗๕  การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การแต;งต้ัง การเลื่อนตําแหน;ง การ

เลื่อนเงินเดือน การลงโทษและการออกจากราชการของข(าราชการฝGายรัฐสภา ให(เป/นไปตาม
บทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗๖  การแต;งต้ังและการให(ข(าราชการฝGายรัฐสภาตําแหน;งเทียบเท;า

ปลัดกระทรวงและอธิบดีพ(นจากตําแหน;ง ให(ประธานรัฐสภาเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 

หมวด ๗ 
คณะรัฐมนตรี 

   
 

มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริย6ทรงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอีกไม;เกิน
สามสิบคน ประกอบเป/นคณะรัฐมนตรี มีหน(าท่ีบริหารราชการแผ;นดิน 

นายกรัฐมนตรีจะต(องเป/นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร และรัฐมนตรีอีกไม;น(อยกว;าก่ึง
หน่ึงของจํานวนรัฐมนตรีทั้งหมด จะต(องเป/นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 

ให(ประธานรัฐสภาเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการต้ังนายกรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๗๘  ก;อนเข(ารับหน(าท่ี รัฐมนตรีต(องถวายสัตย6ปฏิญาณต;อพระมหากษัตริย6

ด(วยถ(อยคําดังต;อไปน้ี 
“ข(าพระพุทธเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย6ปฏิญาณว;าข(าพระพุทธเจ(าจะ

จงรักภักดีต;อพระมหากษัตริย6และจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย6สุจริต เพ่ือประโยชน6ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๗๙  รัฐมนตรีจะเป/นข(าราชการซึ่งมีตําแหน;ง หรือเงินเดือนประจํา

นอกจากข(าราชการการเมืองมิได( 
 

มาตรา ๑๘๐  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน;งหรือกระทําการใด ๆ ท่ีห(ามไว(มิให(สมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๑๐๓ มิได( เว(นแต;
ตําแหน;งท่ีต(องดํารงตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย และจะเป/นผู(จัดการ กรรมการท่ีปรึกษา ตัวแทนหรือ
ลูกจ(างของบุคคล ห(างหุ(นส;วน บริษัท หรือองค6การใด ๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือค(ากําไรก็มิได(ด(วย 
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มาตรา ๑๘๑  รัฐมนตรีต(องแสดงสินทรัพย6และหน้ีสินของตนต;อประธานรัฐสภาตาม
รายการ วิธีการ และกําหนดเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๑๘๒  รัฐมนตรีย;อมมีสิทธิเข(าประชุม และแถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุมซึ่งตนมิได(เป/นสมาชิก แต;ไม;มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เอกสิทธ์ิที่บัญญัติไว(ในมาตรา ๑๓๕ ให(นํามาใช(บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘๓  ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผ;นดินคณะรัฐมนตรีต(องได(รับ

ความไว(วางใจของสภาผู(แทนราษฎร 
รัฐมนตรีต(องรับผิดชอบต;อสภาผู(แทนราษฎรในหน(าท่ีของตน และต(องรับผิดชอบ

ร;วมกันต;อสภาผู(แทนราษฎรในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๘๔  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข(าบริหารราชการแผ;นดินต(องแถลงนโยบายต;อ

สภาผู(แทนราษฎร เพ่ือขอความไว(วางใจมติให(ความไว(วางใจต(องมีคะแนนเสียงมากกว;าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

 
มาตรา ๑๘๕  ถ(ามีป3ญหาเก่ียวกับการบริหารราชการแผ;นดินท่ีคณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟ3งความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีจะแจ(ง
ไปยังประธานรัฐสภา ขอให(มีการเป>ดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได( ในกรณีเช;นว;าน้ีรัฐสภาจะ
ลงมติในป3ญหาท่ีอภิปรายมิได( 

 
มาตรา ๑๘๖  ในระหว;างการบริหารราชการแผ;นดินภายหลังท่ีได(รับความไว(วางใจ

จากสภาผู(แทนราษฎรแล(ว ถ(ามีพฤติการณ6ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให(สภา
ผู(แทนราษฎรยืนยันความไว(วางใจอีกก็ได( ในกรณีเช;นว;าน้ีให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ มาใช(บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีทั้งคณะพ(นจากตําแหน;ง เม่ือ 
(๑) สภาผู(แทนราษฎรลงมติไม;ไว(วางใจ ตามมาตรา ๑๕๙ 
(๒) ไม;ได(รับความไว(วางใจตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๖ 
(๓) สภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร 
(๔) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๕) ความเป/นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๘ 
คณะรัฐมนตรีท่ีพ(นจากตําแหน;ง ต(องอยู;ในตําแหน;งเพ่ือดําเนินงานไปจนกว;าจะต้ัง

คณะรัฐมนตรีใหม; 
 
มาตรา ๑๘๘  ความเป/นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผู(สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา 
๑๑๗ (๑) หรือ (๒) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมิได(เป/นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร หรือ (๑) (๒) หรือ (๓) ใน
กรณีท่ีรัฐมนตรีเป/นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรหรือมีลักษณะต(องห(ามตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๘ 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 

(๔) ต(องคําพิพากษาให(จําคุก 
(๕) สภาผู(แทนราษฎรลงมติไม;ไว(วางใจตามมาตรา ๑๕๙ 
(๖) กระทําการอันต(องห(ามตามมาตรา ๑๘๐ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๘๙ 
ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ มาใช(บังคับแก;การสิ้นสุดของความ

เป/นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
 
มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการให(รัฐมนตรีพ(นจาก

ความเป/นรัฐมนตรี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 

มาตรา ๑๙๐  ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป/นรีบด;วน ในอันจะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือปQองป3ด
ภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย6จะทรงตราพระราชกําหนดให(ใช(บังคับดังเช;นพระราชบัญญัติก็ได( 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต;อไป ให(คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันต;อรัฐสภา
เพ่ือพิจารณาโดยไม;ชักช(า ถ(าสภาผู(แทนราษฎรไม;อนุมัติ หรือสภาผู(แทนราษฎรอนุมัติแต;วุฒิสภาไม;
อนุมัติ และสภาผู(แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด(วยคะแนนเสียงไม;มากกว;าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด ให(พระราชกําหนดน้ันตกไป แต;ท้ังน้ีไม;กระทบกระท่ังกิจการท่ีได(เป/นไปในระหว;างท่ีใช(พระ
ราชกําหนดน้ัน 

ถ(าสภาผู(แทนราษฎร และวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดน้ัน หรือถ(าวุฒิสภาไม;อนุมัติ
และสภาผู(แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด(วยคะแนนเสียงมากกว;าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดให(
พระราชกําหนดน้ันมีผลใช(บังคับเป/นพระราชบัญญัติต;อไป 

การอนุมัติหรือไม;อนุมัติพระราชกําหนดให(นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม;อนุมัติ ให(มีผลต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผู(แทนราษฎร ในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะต(องทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๑๙๑  ในระหว;างสมัยประชุม ถ(ามีความจําเป/นต(องมีกฎหมายเก่ียวด(วยการ

ภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะต(องได(รับการพิจารณาโดยด;วนและลับ เพ่ือรักษาประโยชน6ของแผ;นดิน 
พระมหากษัตริย6จะทรงตราพระราชกําหนดให(ใช(บังคับดังเช;นพระราชบัญญัติก็ได( 

พระราชกําหนดท่ีได(ตราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะต(องนําเสนอต;อสภาผู(แทนราษฎร
ภายในสองวันนับแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ มา
ใช(บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามท่ีกําหนดไว(ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๑๙๓  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช(และเลิกใช(

กฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว;าด(วยกฎอัยการศึก 
ในกรณีท่ีมีความจําเป/นต(องประกาศใช(กฎอัยการศึกเฉพาะแห;งเป/นการรีบด;วน 

เจ(าหน(าท่ีฝGายทหารย;อมกระทําได(ตามกฎหมายว;าด(วยกฎอัยการศึก 
กฎอัยการศึกตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะมีผลใช(บังคับเกินสามสิบวันได(อีกเป/น

ระยะเวลาเท;าใด ต(องได(รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ในระหว;างท่ีสภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู(แทนราษฎรถูกยุบ ให(วุฒิสภาทํา

หน(าท่ีรัฐสภาในการให(ความเห็นชอบตามวรรคสาม 
 
มาตรา ๑๙๔  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือ

ได(รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให(ความเห็นชอบของรัฐสภาต(องมีคะแนนเสียงไม;น(อยกว;าสองในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา 
ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๕  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพสงบศึกและทําหนังสือสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศ หรือกับองค6การระหว;างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแห;งชาติ หรือ

จะต(องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให(การเป/นไปตามสัญญา หรือสนธิสัญญาพันธมิตรทางทหารต(องได(รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๙๖  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 

มาตรา ๑๙๗  พระมหากษัตริย6ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักด์ิ และเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ6 

 
มาตรา ๑๙๘  พระมหากษัตริย6ทรงแต;งต้ังและให(ข(าราชการฝGายทหาร และฝGาย

พลเรือนตําแหน;งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท;าพ(นจากตําแหน;ง 
 
มาตรา ๑๙๙  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๗๕ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การ

แต;งต้ัง การเลื่อนตําแหน;ง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษ และการออกจากราชการของข(าราชการให(
เป/นไปตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๒๐๐  ข(าราชการซึ่งมีตําแหน;ง หรือเงินเดือนประจํา นอกจากข(าราชการ
การเมือง จะเป/นข(าราชการการเมืองมิได( 

 
มาตรา ๒๐๑  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อัน

เก่ียวกับราชการแผ;นดิน ต(องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว(นแต;ท่ีมีบัญญัติไว(เป/น
อย;างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 
 

หมวด ๘ 
ศาล 

   
 

มาตรา ๒๐๒  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป/นอํานาจของศาล ซึ่งจะต(อง
ดําเนินการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย6 

 
มาตรา ๒๐๓  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนได(ก็แต;โดยพระราชบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๐๔  การต้ังศาลข้ึนใหม;เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึง หรือท่ีมีข(อหา

ฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะ แทนศาลธรรมดาท่ีมีอยู;ตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีน้ันจะ
กระทํามิได( 

 
มาตรา ๒๐๕  การบัญญัติกฎหมายให(มีผลเป/นการเปลี่ยนแปลง หรือแก(ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว;าด(วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพ่ือใช(แก;คดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะ จะกระทํามิได( 
 
มาตรา ๒๐๖  ผู(พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ให(

เป/นไปตามกฎหมาย 
 

มาตรา ๒๐๗  ผู(พิพากษาและตุลาการจะเป/นข(าราชการการเมืองมิได( 
 
มาตรา ๒๐๘  พระมหากษัตริย6ทรงแต;งต้ังและให(ผู(พิพากษาพ(นจากตําแหน;ง 
ก;อนเข(ารับหน(าท่ีคร้ังแรก ผู(พิพากษาต(องถวายสัตย6ปฏิญาณต;อพระมหากษัตริย6 

ด(วยถ(อยคําท่ีคณะกรรมการตุลาการเป/นผู(กําหนด 
 
มาตรา ๒๐๙  การแต;งต้ังและการให(ผู(พิพากษาในศาลยุติธรรมพ(นจากตําแหน;ง 

จะต(องได(รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว;าด(วยระเบียบข(าราชการฝGาย
ตุลาการก;อน แล(วจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหน;ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู(พิพากษาในศาลยุติธรรม 
จะต(องได(รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว;าด(วยระเบียบข(าราชการฝGาย
ตุลาการ 
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มาตรา ๒๑๐  คณะกรรมการตุลาการประกอบด(วยประธานศาลฎีกาเป/นประธาน

กรรมการ ข(าราชการฝGายตุลาการเป/นกรรมการโดยตําแหน;งสามคนตามท่ีกําหนดในกฎหมายว;าด(วย
ระเบียบข(าราชการฝGายตุลาการ และกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิอีกแปดคน ซึ่งข(าราชการตุลาการเป/นผู(
เลือกจากข(าราชการตุลาการสี่คน กับจากผู(รับบําเหน็จหรือบํานาญท่ีเคยรับราชการเป/นผู(พิพากษา
มาแล(ว และต(องไม;ดํารงตําแหน;งข(าราชการการเมืองไม;เป/นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 
หรือทนายความอีกสี่คน 

ตําแหน;งของข(าราชการตุลาการผู( มีสิทธิได( รับเลือกเป/นกรรมการตุลาการ
ผู(ทรงคุณวุฒิและการเลือกต้ังกรรมการตุลาการผู(ทรงคุณวุฒิ ให(เป/นไปตามกฎหมายว;าด(วยระเบียบ
ข(าราชการฝGายตุลาการ 

 
มาตรา ๒๑๑  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแต;งต้ังและการให(ตุลาการศาลทหารพ(นจากตําแหน;งให(เป/นไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 
มาตรา ๒๑๒  ศาลปกครองและศาลในสาขาแรงงาน สาขาภาษี หรือสาขาสังคม จะ

ต้ังข้ึนได(ก็แต;โดยพระราชบัญญัติ 
การแต;งต้ังและการให(ผู(พิพากษาพ(นจากตําแหน;ง อํานาจหน(าท่ีของศาลตลอดจนวิธี

พิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึง ให(เป/นไปตามกฎหมายว;าด(วยการจัดต้ังศาลน้ัน 
 
มาตรา ๒๑๓  ในกรณีท่ีมีป3ญหาเก่ียวกับอํานาจหน(าท่ีระหว;างศาลยุติธรรมกับศาล

อ่ืน หรือระหว;างศาลอ่ืนด(วยกัน ให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป/นผู(วินิจฉัย 
 

หมวด ๙ 
การปกครองท(องถ่ิน 
   

 
มาตรา ๒๑๔  การจัดระเบียบการปกครองส;วนท(องถ่ินรวมท้ังนครหลวง ต(องเป/นไป

ตามหลักแห;งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ6ของประชาชนในท(องถ่ิน  ท้ังน้ี ตามบทบัญญัติแห;ง
กฎหมาย 

ท(องถ่ินตามวรรคหน่ึงมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองท(องถ่ินของตน 
และมีอิสระในทางการภาษีอากรและการเงินแห;งท(องถ่ิน ตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๑๕  ท(องถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได(ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว( 

ย;อมมีสิทธิปกครองตนเอง 
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มาตรา ๒๑๖  การปกครองท(องถ่ินทุกระดับในทุกจังหวัดรวมท้ังนครหลวง ให(มีสภา
ท(องถ่ินและหัวหน(าฝGายบริหารท(องถ่ินหรือคณะผู(บริหารท(องถ่ิน มาจากการเลือกต้ังของประชาชนใน
ท(องถ่ินและต(องมีการเลือกต้ังตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๑๗  การเลือกต้ังสมาชิกของสภาท(องถ่ิน ให(ใช(วิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับ 
การเลือกต้ังหัวหน(าฝGายบริหารท(องถ่ินหรือคณะผู(บริหารท(องถ่ิน จะใช(วิธีออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลับ หรือจะให(สภาท(องถ่ินเลือกต้ังจากสมาชิกของสภาท(องถ่ินก็ได(  ท้ังน้ี ตาม
บทบัญญัติแห;งกฎหมาย 

หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกต้ังตามมาตราน้ี ให(เป/นไปตามกฎหมายว;าด(วยการน้ัน 
 

หมวด ๑๐ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๒๑๘  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด(วยตุลาการรัฐธรรมนูญมีจํานวน

เก(าคนโดยรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๒๑๐ เป/นผู(เลือกจาก
ผู(ทรงคุณวุฒิมีจํานวนฝGายละสามคน 

ให(คณะกรรมการตุลาการเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญเป/นลําดับแรก และแจ(งผลการ
เลือกต;อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเม่ือรัฐสภาได(เลือกแล(วให(แจ(งผลการเลือกต;อคณะรัฐมนตรี เม่ือ
คณะรัฐมนตรีได(เลือกแล(วให(นายกรัฐมนตรีนํารายช่ือผู(ได(รับเลือกท้ังหมดกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล(าฯ แต;งต้ังเป/นตุลาการรัฐธรรมนูญ  ท้ังน้ี ให(กระทําให(แล(วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต;
วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 

ให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญคนหน่ึงเป/นประธาน 
ในกรณีท่ีประธานไม;อยู;หรือไม;สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได(ให(ตุลาการรัฐธรรมนูญ

เลือกต้ังกันข้ึนเองเป/นประธานในคราวประชุมน้ัน 
 
มาตรา ๒๑๙  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะเป/นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 

ข(าราชการซึ่งมีตําแหน;งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส;วนท(องถ่ินมิได( 
 
มาตรา ๒๒๐  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะได(รับเงินประจําตําแหน;ง และประโยชน6ตอบ

แทนอย;างอ่ืนตามบทบัญญัติแห;งกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๒๑  บุคคลจะดํารงตําแหน;งตุลาการรัฐธรรมนูญติดต;อกันสองคร้ังมิได( 

 
มาตรา ๒๒๒  ตุลาการรัฐธรรมนูญพ(นจากตําแหน;ง เม่ือ 
(๑) เป>ดสมัยประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป 
(๒) ตาย 
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(๓) ลาออก 
(๔) เป/นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ข(าราชการซึ่งมีตําแหน;งหรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส;วนท(องถ่ิน 
(๕) ต(องคําพิพากษาให(จําคุก 
 
มาตรา ๒๒๓  เม่ือตําแหน;งตุลาการรัฐธรรมนูญว;างลงให(รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการตุลาการท่ีได(เลือกตุลาการรัฐธรรมนูญผู(พ(นจากตําแหน;ง แล(วแต;กรณี เลือกตุลาการ
รัฐธรรมนูญแทนตําแหน;งท่ีว;างน้ัน 

 
มาตรา ๒๒๔  เม่ือร;างพระราชบัญญัติใดได(รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล(ว ก;อนท่ี

นายกรัฐมนตรีจะนําร;างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนทูลเกล(า ฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย6ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๘ 

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ท้ังสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกของแต;ละสภามีจํานวนไม;น(อยกว;าหน่ึงในห(าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภาเห็นว;า
ร;างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงมีข(อความขัดหรือแย(งต;อรัฐธรรมนูญให(เสนอความเห็นต;อประธาน
รัฐสภาประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู(แทนราษฎร แล(วแต;กรณี แล(วให(ประธานแห;งสภาท่ีได(รับ
ความเห็นดังกล;าวส;งความเห็นน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย แล(วแจ(งให(
นายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว;าร;างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงมีข(อความขัดหรือ
แย(งต;อรัฐธรรมนูญให(ส;งความเห็นเช;นว;าน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยแล(ว
แจ(งให(ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู(แทนราษฎรทราบ 

ในระหว;างท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให(นายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพ่ือประกาศใช(ร;างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง จนกว;าจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ถ(าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว;า ร;างพระราชบัญญัติน้ัน มีข(อความขัดหรือแย(งต;อ
รัฐธรรมนูญ ให(นายกรัฐมนตรีส;งร;างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังรัฐสภาต;อไป 

 
มาตรา ๒๒๕  ในการท่ีศาลจะใช(บทบัญญัติแห;งกฎหมายบังคับแก;คดีใด ถ(าศาลเห็น

ว;าบทบัญญัติแห;งกฎหมายน้ันต(องด(วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม;มีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญในส;วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ัน ให(ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว(ช่ัวคราวแล(วส;ง
ความเห็นเช;นว;าน้ันตามทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได(พิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ให(ใช(ได(ในคดีทั้งปวง แต;ไม;กระทบกระท่ังคํา
พิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแล(ว 

 
มาตรา ๒๒๖  คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให(ถือเป/นเด็ดขาด และให(

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๒๗  วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให(เป/นไปตามกฎหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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หมวด ๑๑ 
การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๒๒๘  การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําได(ก็แต;โดยหลักเกณฑ6และ
วิธีการดังต;อไปน้ี 

(๑) ญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติมต(องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู(แทน
ราษฎรจํานวนไม;น(อยกว;าหน่ึงในห(าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎร 

(๒) ญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติมต(องเสนอเป/นร;างรัฐธรรมนูญแก(ไขเพ่ิมเติม และให(รัฐสภา
พิจารณาเป/นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการให(ใช(วิธีเรียกช่ือ และต(องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด(วยในการแก(ไขเพ่ิมเติมน้ันไม;น(อยกว;าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ัง
สองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให(ถือเอา
เสียงข(างมากเป/นประมาณ 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล(วให(รอไว(สิบห(าวัน เม่ือพ(นกําหนดน้ีแล(ว 
ให(รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต;อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดท(ายให(ใช(วิธีเรียกช่ือและต(องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด(วยในการท่ีจะให(ออกใช(เป/นรัฐธรรมนูญไม;น(อยกว;าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของท้ังสองสภา 

(๗) เม่ือการลงมติได(เป/นไปตามท่ีกล;าวแล(ว ให(นําร;างรัฐธรรมนูญแก(ไขเพ่ิมเติมข้ึน
ทูลเกล(าฯ ถวาย และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๙  ถ(าพระมหากษัตริย6ทรงพระราชดําริเห็นว;าร;างรัฐธรรมนูญท่ีนําข้ึน

ทูลเกล(าฯ ถวายตามมาตรา ๒๒๘ กระทบถึงประโยชน6ได(เสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน และ
ทรงพระราชดําริเห็นสมควรให(ประชาชนได(วินิจฉัย พระมหากษัตริย6ย;อมทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะ
ให(ประชาชนท่ัวประเทศออกเสียงเป/นประชามติว;าเห็นชอบหรือไม;เห็นชอบด(วยร;างรัฐธรรมนูญน้ัน 

ในการให(ประชาชนออกเสียงเป/นประชามติ จะได(มีประกาศพระบรมราชโองการ
ภายในเก(าสิบวันนับแต;วันท่ีนําร;างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล(าฯ ถวาย และให(ประธานรัฐสภาเป/นผู(ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 

เม่ือมีประกาศพระบรมราชโองการตามวรรคสอง ให(ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดวัน
ให(ประชาชนออกเสียงเป/นประชามติภายในเก(าสิบวันนับแต;วันประกาศพระบรมราชโองการ และวัน
ออกเสียงประชามติต(องเป/นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

ในเม่ือพระมหากษัตริย6ทรงใช(พระราชอํานาจตามมาตราน้ี มิให(นําบทบัญญัติ มาตรา 
๒๒๘ (๗) มาใช(บังคับ 

 
มาตรา ๒๓๐  บุคคลผู(มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรย;อมมีสิทธิออกเสียง

ประชามติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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หลักเกณฑ6และวิธีการออกเสียงประชามติ ให(เป/นไปตามกฎหมายว;าด(วยการน้ัน 
 
มาตรา ๒๓๑  ในการให(ประชาชนออกเสียงตามมาตรา ๒๒๙ ให(ถือเอาเสียงข(างมาก

เป/นประมาณ ถ(ามีประชามติเห็นชอบด(วยร;างรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย6จะได(ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยภายในสามสิบวันนับแต;วันประกาศผลประชามติและเม่ือได(ประกาศรัฐธรรมนูญน้ันในราช
กิจจานุเบกษาแล(วให(ใช(บังคับได( ถ(ามีประชามติไม;เห็นชอบด(วยร;างรัฐธรรมนูญให(ร;างรัฐธรรมนูญน้ัน
ตกไป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๓๒  ในวาระเร่ิมแรก พระมหากษัตริย6จะได(ทรงแต;งต้ังสมาชิกวุฒิสภาตาม

บทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ีในวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๒๓๓ 
 

มาตรา ๒๓๓  ให(ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห;ง
รัฐธรรมนูญน้ี ให(เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร(อยย่ีสิบวันนับแต;วันใช(รัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๒๓๔  นับต้ังแต;วันใช(รัฐธรรมนูญน้ีจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทน

ราษฎร ตามมาตรา ๒๓๓ ให(สภานิติบัญญัติแห;งชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทําหน(าท่ีรัฐสภาตามบทบัญญัติแห;งรัฐธรรมนูญน้ี และมิให(นําบทบัญญัติมาตรา 
๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ มาใช(บังคับแก;การดํารงตําแหน;งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห;งชาติตาม
มาตราน้ี 

 
มาตรา ๒๓๕  ให(คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ;นดินอยู;ในวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี 

หรือคณะรัฐมนตรีหากจะมีข้ึนก;อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๒๓๓ เป/น
คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ;นดินตามรัฐธรรมนูญน้ี และมิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๙ และ
มาตรา ๑๘๐ มาใช(บังคับแก;การดํารงตําแหน;งของรัฐมนตรีตามมาตราน้ี 

เม่ือได(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรแล(ว ให(คณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง
พ(นจากตําแหน;ง แต;ต(องอยู;ในตําแหน;งเพ่ือดําเนินงานไปจนกว;าจะต้ังคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม; 

 
มาตรา ๒๓๖  ในระหว;างท่ียังมิได(มีการแก(ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห;งกฎหมายหรือ

บัญญัติกฎหมายข้ึนใหม; เพ่ือให(ชายและหญิงมีสิทธิเท;าเทียมกัน ซึ่งต(องไม;เกินสองป0นับแต;วันใช(
รัฐธรรมนูญน้ี มิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสองมาใช(บังคับ 

 
มาตรา ๒๓๗  ในระหว;างท่ียังมิได(มีการแก(ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห;งกฎหมายหรือ

บัญญัติกฎหมายข้ึนใหม; เพ่ือให(การปกครองท(องถ่ินเป/นไปตามบทบัญญัติแห;งมาตรา ๒๑๔ มาตรา 
๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗ ซึ่งต(องไม;เกินสองป0นับแต;วันใช(รัฐธรรมนูญน้ี มิให(นําบทบัญญัติสามมาตรา
ดังกล;าวมาใช(บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๒๓๘  บรรดาคําสั่งซึ่งนายกรัฐมนตรีได(สั่งการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 

๑๗ แห;งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ท่ียังใช(บังคับอยู;ในวันใช(รัฐธรรมนูญ
น้ี ให(คงมีผลใช(บังคับต;อไป การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล;าวให(ตราเป/นพระราชบัญญัติ 
 
 

ผู(รับสนองพระบรมราชโองการ 
หม;อมราชวงศ6คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 
ประธานสภานิติบัญญัติแห;งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


