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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว( ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

เป/นป0ที่ ๓๑ ในรัชกาลป3จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล(าโปรดกระหม5อมให(ประกาศ
ว5า 

 
หัวหน(าคณะปฏิรูปการปกครองแผ5นดินได(นําความกราบบังคมทูลว5า โดยท่ีได(มี

บุคคลกลุ5มหน่ึงได(กระทําการอันเป/นการบ5อนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก; และ
เศรษฐกิจของประเทศ และในท่ีสุดได(เกิดการจลาจลวุ5นวายอย5างร(ายแรงข้ึนในบ(านเมือง เม่ือวันท่ี ๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งจะนําภัยพิบัติและความพินาศมาสู5ชาติบ(านเมืองในท่ีสุดคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ5นดิน จึงได(เข(ายึดอํานาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยเป/นผลสําเร็จ เม่ือ
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และโดยท่ีประชาชนท้ังมวลได(แสดงอย5างแจ(ง
ประจักษ;และเช่ือม่ันว5าการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย;เป/นประมุข เป/น
ระบอบการปกครองท่ีดีและเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ในอันท่ีจะยังให(เกิดความม่ันคงของชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยท่ัวกัน แต5เท5าท่ีผ5านมาสี่สิบป0เศษ การปกครองในระบอบน้ีก็ยังไม5
บรรลุผลตามเจตนารมณ;ของประชาชน เพราะมิได(มีโครงสร(างท่ีจะต(องพัฒนาเป/นข้ันเป/นตอนให(
เหมาะสม โดยเฉพาะอย5างย่ิงรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๗ มีอุปสรรค
ขัดข(องจนไม5อาจจะปฏิบัติให(เป/นไปโดยเรียบร(อยได( ท้ังตัวบุคคลท่ีได(รับการเลือกต้ังเข(ามามีส5วนมี
เสียงในการปกครองประเทศก็มิได(เคารพต5อเจตนารมณ;ของรัฐธรรมนูญน้ันด(วยประการต5าง ๆ และ
เห็นแก5ประโยชน;ส5วนตนมากกว5าประโยชน;ส5วนรวมของชาติบ(านเมือง เป/นเหตุให(การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยต(องล(มลุกคลุกคลานตลอดมา และมีท5าทีว5าชาติบ(านเมืองจะถึงซึ่งความวิบัติ จึง
เป/นการจําเป/นท่ีจะต(องกอบกู(การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด(วยการปฏิรูปการปกครอง
แผ5นดินให(เหมาะสม โดยจัดให(มีการพัฒนาเป/นข้ันเป/นตอนไปตามลําดับ 

 
ในระยะสี่ป0แรกเป/นระยะฟKLนฟูเสถียรภาพของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง 

ในระยะน้ีสมควรให(ราษฎรมีส5วนในการบริหารราชการแผ5นดินโดยทางสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน 
ซึ่งมีสมาชิกท่ีได(รับการแต5งต้ังเป/นผู(ควบคุมการบริหารราชการแผ5นดิน ในขณะเดียวกันก็จะเร5งเร(าให(
ประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักในหน(าท่ีของตน ในระยะสี่ป0ที่สอง สมควรเป/นระยะท่ีให(
ราษฎรมีส5วนในการบริหารราชการแผ5นดินมากข้ึน โดยจัดให(มีรัฐสภาอันประกอบด(วยสภา
ผู(แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกต้ัง และวุฒิสภาซึง่สมาชิกมาจากการแต5งต้ัง ท้ังสองสภาน้ีจะ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๓๕/ฉบับพิเศษ หน(า ๑/๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
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มีอํานาจหน(าท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผ5นดินเท5าเทียมกัน ในระยะสี่ป0ที่สาม สมควรขยาย
อํานาจของสภาผู(แทนราษฎรให(มากข้ึน และลดอํานาจของวุฒิสภาลงเท5าท่ีจะทําได( ต5อจากน้ันไปถ(า
ราษฎรตระหนักในหน(าท่ี และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต5อชาติบ(านเมืองในระบอบประชาธิปไตยดี
แล(ว ก็อาจยกเลิกวุฒิสภาให(เหลือแต5สภาผู(แทนราษฎร 

 
อันการจะปฏิรูปโครงสร(างของการปกครองในระบอบน้ีในทางใด ย5อมแล(วแต5

สภาวการณ;ของแต5ละระยะว5ามีเหตุผลสมควรอย5างไร และจักต(องมีการแก(ไขรัฐธรรมนูญให(เหมาะสม
กับสภาวการณ;ในระยะน้ัน ๆ เป/นสําคัญ เพ่ือให(การปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย;เป/นประมุขบรรลุเจตนารมณ;ของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี น่ันคือความม่ันคงของชาติ และ
ความผาสุกของประชาชน โดยยึดม่ันในสถาบันหลักของบ(านเมืองอันได(แก5 ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย; 

 
เพ่ือให(การเป/นไปตามข้ันตอนและความมุ5งหมายของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ5นดินดังกล5าว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล(าโปรดกระหม5อมให(ตรารัฐธรรมนูญแห5ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีขึ้นไว( และใช(บังคับต้ังแต5บัดน้ีเป/นต(นไป 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเป/นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบ5งแยกมิได( 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย;เป/น

ประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย;ผู(เป/นประมุขทรง

ใช(อํานาจน้ันแต5โดยบทบัญญัติแห5งรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๔  พระมหากษัตริย;ทรงดํารงตําแหน5งจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๕  องค;พระมหากษัตริย;ดํารงอยู5ในฐานะอันเป/นท่ีเคารพสักการะ ผู(ใดจะ

ละเมิดมิได( และจะกล5าวหาหรือฟPองร(องในทางใด ๆ มิได( 
 
มาตรา ๖  พระมหากษัตริย;ทรงเลือกและแต5งต้ังผู(ทรงคุณวุฒิเป/นประธานองคมนตรี

คนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไม5เกินสิบสี่คน ประกอบเป/นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน(าท่ีถวายความเห็นต5อพระมหากษัตริย;ในพระราชกรณียกิจท้ัง

ปวงท่ีพระมหากษัตริย;ทรงปรึกษา 
การเลือกต้ังและแต5งต้ังองคมนตรี และการให(องคมนตรีพ(นจากตําแหน5ง ย5อมเป/นไป

ตามพระราชอัธยาศัย 
ให(ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต5งต้ังประธานองคมนตรีหรือให(ประธานองคมนตรีพ(นจากตําแหน5ง และให(ประธาน
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องคมนตรีเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต5งต้ังองคมนตรีอ่ืนหรือให(องคมนตรีอ่ืนพ(นจาก
ตําแหน5ง 

 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริย;ทรงใช(อํานาจนิติบัญญัติทางสภาปฏิรูปการปกครอง

แผ5นดิน ทรงใช(อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช(อํานาจตุลาการทางศาล 
 
มาตรา ๘  บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใต(บังคับบทบัญญัติแห5งกฎหมาย 
 
มาตรา ๙  บุคคลมีหน(าท่ีรักษาไว(ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย; และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญน้ี และมีหน(าท่ีปPองกันประเทศและปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๐  ให( มีสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินเ พ่ือทําหน(า ท่ี นิ ติ บัญญั ติ 

ประกอบด(วยสมาชิกจํานวนไม5น(อยกว5าสามร(อยคนแต5ไม5เกินสี่ร(อยคน ซึ่งพระมหากษัตริย;ทรงแต5งต้ัง 
และอยู5ในตําแหน5งสี่ป0นับแต5วันท่ีพระมหากษัตริย;ทรงแต5งต้ัง 

พระมหากษัตริย;ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะให(สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผ5นดินพ(นจากตําแหน5งก5อนครบวาระตามท่ีประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินถวายคําแนะนํา
ตามมติของสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน 

การแต5งต้ังสมาชิกแทนในตําแหน5งท่ีว5างหรือแต5งต้ังเพ่ิมให(สมาชิกซึ่งได(รับการแต5ง
ต้ังอยู5ในตําแหน5งได(เพียงเท5าวาระของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน 

 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย;ทรงแต5งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินตาม

มติของสภาเป/นประธานสภาคนหน่ึง และเป/นรองประธานสภาคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได( 
 
มาตรา ๑๒  สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินมีอํานาจตราข(อบังคับการประชุมของ

สภาเก่ียวกับการเสนอร5างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การประชุม การต้ังกระทู( การปรึกษาและ
กิจการอ่ืน เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ี 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินผู(ใดจะกล5าวถ(อยคําใด ๆ 

ในทางแถลงข(อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย5อมเป/นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด ผู(ใดจะนําไปเป/นเหตุฟPองร(องว5ากล5าวในทางใดมิได( 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว(ในวรรคหน่ึง ให(คุ(มครองถึงการประชุมของกรรมาธิการและผู(
พิมพ; และผู(โฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภาด(วย 

 
มาตรา ๑๔  ในระหว5างสมัยประชุมถ(าสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินผู(ใดถูก

ควบคุมหรือขัง หรือถูกฟPองในคดีอาญา ให(สั่งปล5อยหรืองดการไต5สวนมูลฟPองหรือการพิจารณาในเม่ือ
ประธานสภาร(องขอ 
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มาตรา ๑๕  ร5างพระราชบัญญัติจะเสนอได(ก็แต5โดยคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภา
ปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน แต5สมาชิกจะเสนอร5างพระราชบัญญัติได(ก็ต5อเม่ือมีคํารับรองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยร5างพระราชบัญญัติ ซึ่งแต5งต้ังจากสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผ5นดินหรือบุคคลอ่ืนจํานวนไม5เกินสิบสองคน 

ให(สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินและคณะรัฐมนตรีแต5งต้ังกรรมาธิการวิสามัญ
วินิจฉัยร5างพระราชบัญญัติฝTายละไม5เกินหกคน 

ร5างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน จะเสนอได(ก็แต5โดยคณะรัฐมนตรี ร5าง
พระราชบัญญัติใดเป/นร5างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงินหรือไม5 ให(คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัย
ร5างพระราชบัญญัติเป/นผู(วินิจฉัย 

 
มาตรา๑๖  พระมหากษัตริย;ทรงแต5งต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง และรัฐมนตรีอีกไม5

เกินย่ีสิบคน ประกอบเป/นคณะรัฐมนตรี มีหน(าท่ีบริหารราชการแผ5นดิน 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะเป/นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินมิได(และ

จะเป/นข(าราชการประจําหรือพนักงานของหน5วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีตําแหน5งหรือ
เงินเดือนประจํา หรือดํารงตําแหน5งใดในกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเพ่ือหากําไรมิได( 

ให(ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการต้ังนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีสิทธิเข(าร5วมประชุมช้ีแจงแสดงความเห็นในท่ีประชุม
สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน แต5ไม5มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๗  พระมหากษัตริย;ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะให(รัฐมนตรีพ(นจาก

ตําแหน5ง ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๑๘  ให(มีสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคณะหน่ึง ซึ่งประกอบด(วยบุคคล

ในคณะปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน มีหน(าท่ีให(ความเห็นในเร่ืองใด ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีปรึกษาและ
หน(าท่ีอ่ืนตามรัฐธรรมนูญน้ี 

ให(คณะรัฐมนตรีและสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรีร5วมกันกําหนดแนวนโยบาย
เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 

ในการบริหารราชการแผ5นดินเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ คณะรัฐมนตรีต(องบริหาร
ไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไว(ตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีตําแหน5งสมาชิกสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว5างลงหรือมีกรณีท่ีจะ
แต5งต้ังเพ่ิม ให(นายกรัฐมนตรีเป/นผู(แต5งต้ังโดยความเห็นชอบของสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๑๙  เม่ือมีความจําเป/นรีบด5วนในอันจะรักษาความม่ันคงแห5งราชอาณาจักร 
หรือปPองป3ดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเม่ือมีความจําเป/นต(องมีกฎหมายเก่ียวด(วยการภาษีอากรหรือ
เงินตรา พระมหากษัตริย;ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดให(ใช(บังคับดังเช5น
พระราชบัญญัติ 
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เม่ือได(ประกาศใช(พระราชกําหนดแล(ว  ให(คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดต5อ
สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินโดยไม5ชักช(า ถ(าสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินอนุมัติแล(ว ให(พระราช
กําหนดมีผลเป/นพระราชบัญญัติต5อไป ถ(าสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินไม5อนุมัติ ให(พระราชกําหนด
น้ันตกไป แต5ทั้งน้ีไม5กระทบกระเทือนกิจการท่ีได(เป/นไปในระหว5างท่ีใช(พระราชกําหนดน้ัน 

การอนุมัติหรือไม5อนุมัติพระราชกําหนดให(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม5
อนุมัติ ให(มีผลต้ังแต5วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๐  พระมหากษัตริย;ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม5ขัดต5อกฎหมาย 
 

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นเป/นการจําเป/น เพ่ือประโยชน;ในการ
ปPองกัน ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเป/นการบ5อนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราช
บัลลังก; เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ5นดิน หรือการกระทําอันเป/นการก5อกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทําอันเป/นการทําลายทรัพยากรของ
ประเทศ หรือเป/นการบ่ันทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน  ท้ังน้ี ไม5ว5าจะเกิดข้ึนก5อนหรือหลังวันใช(
รัฐธรรมนูญน้ี และไม5ว5าจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให(นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการหรือกระทําการใด 
ๆ ได( และให(ถือว5าคําสั่งหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมท้ังการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว เป/น
คําสั่งหรือการกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบด(วยกฎหมาย 

เ ม่ือนายกรัฐมนตรีได(สั่ งการหรือกระทําการใดไปตามวรรคหน่ึงแล(ว ให(
นายกรัฐมนตรีแจ(งให(สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินทราบ 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการใดอัน

เก่ียวกับราชการแผ5นดิน ต(องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป/นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

มาตรา ๒๓  ผู(พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให(
เป/นไปตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๔  การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําได(ก็แต5โดยหลักเกณฑ;และ

วิธีการดังต5อไปน้ี 
(๑) ญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติมต(องมาจากคณะรัฐมนตรี 
(๒) ญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติมต(องเสนอเป/นร5างรัฐธรรมนูญแก(ไขเพ่ิมเติม และให(สภา

ปฏิรูปการปกครองแผ5นดินพิจารณาเป/นสามวาระ 
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการให(ใช(วิธีเรียกช่ือและต(องมี

คะแนนเสียงเห็นชอบด(วยในการแก(ไขเพ่ิมเติมน้ันไม5น(อยกว5าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของ
สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาลําดับมาตรา ให(ถือเอาเสียง
ข(างมากเป/นประมาณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล(วให(รอไว(ห(าวัน เม่ือพ(นกําหนดน้ีแล(ว ให(
สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินพิจารณาในวาระท่ีสามต5อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดท(ายให(ใช(วิธีเรียกช่ือและต(องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด(วยในการท่ีจะให(ออกใช(เป/นรัฐธรรมนูญไม5น(อยกว5าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน 

(๗) เม่ือการลงมติได(เป/นไปตามท่ีกล5าวแล(ว ให(นําร5างรัฐธรรมนูญแก(ไขเพ่ิมเติมข้ึน
ทูลเกล(าฯ ถวายเพ่ือจะได(ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือได(ประกาศรัฐธรรมนูญน้ันในราชกิจจา
นุเบกษาแล(วให(ใช(บังคับได( 

 
มาตรา๒๕  เม่ือไม5มีบทบัญญัติแห5งรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก5กรณีใด ให(วินิจฉัยกรณีน้ัน

ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีป3ญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยตามความในวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวงงานของสภา

ปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน หรือเกิดข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีขอให(สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินวินิจฉัย
ให(สภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดินวินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๒๖  การแต5งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน ให(กระทําให(แล(ว

เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต5วันใช(รัฐธรรมนูญน้ี 
ในระหว5างยังไม5มีสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน ให(สภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

ทําหน(าท่ีสภาปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน และเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๓ ให(นํามาใช(บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ให(นายกรัฐมนตรีซึ่งทรงแต5งต้ังและอยู5ในตําแหน5งในวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี

เป/นนายกรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย;ทรงแต5งต้ังตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๒๘  ภายในกําหนดสี่ป0นับแต5วันใช(รัฐธรรมนูญน้ี ให(แก(ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให(

มีรัฐสภาท่ีประกอบด(วยสภาผู(แทนราษฎรซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกต้ัง และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจาก
การแต5งต้ัง และเพ่ือกําหนดกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข(องให(สอดคล(องกัน และจัดให(มีการเลือกต้ังและการ
แต5งต้ังภายในเก(าสิบวันนับแต5วันครบกําหนดสี่ป0ที่รัฐธรรมนูญน้ีใช(บังคับ 
 

มาตรา ๒๙  บรรดาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของหัวหน(าคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ5นดิน หรือการกระทํา ประกาศ หรือคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน ท่ีได(กระทํา 
ประกาศหรือสั่งก5อนวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิรูปการปกครองแผ5นดิน ไม5ว5าจะ
กระทําด(วยประการใด หรือเป/นในรูปใด และไม5ว5าจะกระทํา ประกาศหรือสั่งให(มีผลบังคับในทางนิติ
บัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให(ถือว5าการกระทํา ประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการ
กระทําของผู(ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งน้ัน เป/นการกระทํา ประกาศ หรือคําสั่งท่ีชอบด(วยกฎหมาย 
 
 

ผู(รับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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พลเรือเอก สงัด  ชลออยู5 
หัวหน(าคณะปฏิรูปการปกครอง

แผ5นดิน 
 
 
 


