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ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
เป/นป0ที่ ๓๒ ในรัชกาลป2จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก

รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าโปรดกระหม8อมให*
ประกาศว8า 

 
โดยท่ีหัวหน*าคณะปฏิวัตินําความกราบบังคมทูลพระกรุณาว8า การท่ีคณะปฏิวัติได*

กระทําการยึดอํานาจการปกครองแผ8นดินเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ และประกาศให*ยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ น้ัน เน่ืองด*วยมีความปรารถนาจะเร8งฟABนฟู
เศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคีของชนในชาติ ความเป/นระเบียบเรียบร*อย และความสงบสุขของ
ประชาชน ตลอดจนสร*างเสริมความสัมพันธDกับนานาประเทศเพ่ือให*เกิดความม่ันคงท้ังภายใน
ภายนอกราชอาณาจักรในการบริหารประเทศต8อไป คณะปฏิวัติจะจัดให*มีการประกาศใช*รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม8 โดยมอบให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติจัดร8างข้ึนตามเปFาหมายท่ีกําหนดไว*ให*มีการเลือกต้ัง 
ภายในป0พุทธศักราช ๒๕๒๑ แต8ในระหว8างดําเนินการดังกล8าว ควรให*มีธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรใช*ไปพลางก8อนให*เหมาะสมกับสถานการณDที่เป/นอยู8ในขณะน้ี 

 
อาศัยเหตุดังท่ีหัวหน*าคณะปฏิวัติกราบบังคมทูลข้ึนมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*า

โปรดกระหม8อมให*ใช*บทบัญญัติซึ่งคณะปฏิวัติเสนอมาต8อไปน้ีเป/นธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
จนกว8าจะได*ประกาศใช*รัฐธรรมนูญซึ่งจะได*จัดร8างข้ึนตามบทบัญญัติแห8งธรรมนูญการปกครองฉบับน้ี 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเป/นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบ8งแยกมิได* 
พระมหากษัตริยDทรงเป/นพระประมุขและดํารงตําแหน8งจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยDผู*เป/นประมุขทรง

ใช*อํานาจน้ันแต8โดยบทบัญญัติแห8งธรรมนูญการปกครองน้ี 
 
มาตรา ๓  พระมหากษัตริยDทรงใช*อํานาจนิติบัญญัติทางสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ทรง

ใช*อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช*อํานาจตุลาการทางศาล 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๙๔/ตอนท่ี ๑๑๑/ฉบับพิเศษ หน*า ๑/๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 
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มาตรา ๔  องคDพระมหากษัตริยDดํารงอยู8ในฐานะอันเป/นท่ีเคารพสักการะ ผู*ใดจะ
ละเมิดมิได* และจะกล8าวหาหรือฟFองร*องในทางใด ๆ มิได* 

 
มาตรา ๕  พระมหากษัตริยDทรงเลือกและแต8งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิเป/นประธานองคมนตรี

คนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไม8เกินสิบสี่คน ประกอบเป/นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน*าท่ีถวายความเห็นต8อพระมหากษัตริยDในพระราชกรณียกิจท้ัง

ปวงท่ีพระมหากษัตริยDทรงปรึกษา 
การเลือกและแต8งต้ังองคมนตรี และการให*องคมนตรีพ*นจากตําแหน8งย8อมเป/นไป

ตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๖  ให*มีสภานิติบัญญัติแห8งชาติ มีหน*าท่ีจัดทํารัฐธรรมนูญ และพิจารณาร8าง

พระราชบัญญัติ 
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติคํานึงถึงการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งจะ

มีขึ้นภายในป0พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๗  สภานิติบัญญัติแห8งชาติประกอบด*วยสมาชิกจํานวนไม8น*อยกว8าสามร*อย

คนแต8ไม8เกินสี่ร*อยคน ซึ่งพระมหากษัตริยDทรงแต8งต้ังจากผู*มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ตามท่ี
ประธานสภานโยบายแห8งชาตินําความกราบบังคมทูล 

ถ*าตําแหน8งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติว8างลง พระมหากษัตริยDจะทรงแต8งต้ัง
บุคคลผู*มีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงเข*าเป/นสมาชิกแทนก็ได* 

ประธานสภานโยบายแห8งชาติเป/นผู*รับสนองพระบรมราชโองการแต8งต้ังสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห8งชาติ 

พระมหากษัตริยDทรงไว*ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะให*สมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติพ*น
จากตําแหน8งตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห8งชาติถวายคําแนะนําตามมติของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ 
และประธานสภานิติบัญญัติแห8งชาติเป/นผู*ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการให*สมาชิกพ*นจาก
ตําแหน8ง 

 
มาตรา ๘  พระมหากษัตริยDทรงแต8งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติตามมติของ

สภาให*เป/นประธานสภาคนหน่ึงเป/นรองประธานสภาคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได* 
 
มาตรา ๙  ให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติแต8งต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึงทําหน*าท่ี

ร8างรัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต8อสภานิติบัญญัติแห8งชาติ 
คณะกรรมาธิการร8างรัฐธรรมนูญจะมีจํานวนเท8าใด และจะประกอบด*วยบุคคลซึ่ง

มิได*เป/นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติหรือไม8 ให*เป/นไปตามมติของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ 
 
มาตรา ๑๐  เม่ือสภานิติบัญญัติแห8งชาติได*รับร8างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการ

ตามมาตรา ๙ แล*ว ให*พิจารณาร8างรัฐธรรมนูญน้ันเป/นสามวาระ การพิจารณาในวาระท่ีหน่ึงและวาระ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����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� 

 

 

ท่ีสอง ให*เป/นไปตามข*อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ สําหรับวาระท่ีสามให*กระทําได*
เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองได*ล8วงพ*นไปแล*วสิบห*าวัน 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ให*ใช*วิธีเรียกช่ือและต*องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด*วยในการท่ีจะให*ประกาศใช*เป/นรัฐธรรมนูญไม8ตํ่ากว8าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

การประชุมในวาระท่ีสาม ต*องมีสมาชิกมาประชุมไม8น*อยกว8าสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกท้ังหมด จึงจะเป/นองคDประชุม 

เม่ือสภานิติบัญญัติแห8งชาติได*ลงมติให*ความเห็นชอบในวาระท่ีสามแล*ว ให*
ประธานสภานิติบัญญัติแห8งชาตินําร8างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล*าทูลกระหม8อมถวายพระมหากษัตริยDเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช*เป/นรัฐธรรมนูญ 

การประกาศใช*รัฐธรรมนูญ ให*ประธานสภานิติบัญญัติแห8งชาติลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๑  ในการพิจารณาร8างรัฐธรรมนูญในวาระท่ีสามถ*าไม8ได*คะแนนเสียง

เห็นชอบตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติจัดทําร8างรัฐธรรมนูญข้ึนใหม8ตาม
บทบัญญัติแห8งธรรมนูญการปกครองน้ี แต8ถ*าการจัดทําร8างรัฐธรรมนูญดังกล8าวจะมีผลให*ไม8อาจจัดให*
มีการเลือกต้ังภายในป0พุทธศักราช ๒๕๒๑ ให*ขยายกําหนดเวลาการจัดให*มีการเลือกต้ังออกไปหน่ึง
ร*อยย่ีสิบวันนับแต8วันสิ้นป0พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๒  ในการพิจารณาร8างรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําข้ึนใหม8ตามมาตรา ๑๑ ถ*าไม8ได*

คะแนนเสียงเห็นชอบตามมาตรา ๑๐ ในวาระท่ีหน่ึงหรือวาระท่ีสาม ให*สมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติ
ท้ังหมดพ*นจากตําแหน8งในวันท่ีสภานิติบัญญัติแห8งชาติลงคะแนนเสียงไม8เห็นชอบ และให*
คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแห8งชาตินําร8างรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการตาม
มาตรา ๙ ร8างข้ึน หรือรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทยท่ีได*เคยประกาศใช*บังคับมาแล*วฉบับใดฉบับ
หน่ึงมาปรับปรุงให*แล*วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีสภานิติบัญญัติแห8งชาติลงคะแนนเสียงไม8
เห็นชอบ และนําข้ึนทูลเกล*าทูลกระหม8อมถวายพระมหากษัตริยD เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช*เป/นรัฐธรรมนูญ 

ในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ให*คณะรัฐมนตรีคํานึงถึงการเลือกต้ังซึ่ง
จะต*องจัดให*มีขึ้นโดยเร็วเท8าท่ีจะทําได* 

การประกาศใช*รัฐธรรมนูญตามมาตราน้ี ให*นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

 
มาตรา ๑๓  ภายใต*บังคับมาตรา ๑๐ การประชุมสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ต*องมี

สมาชิกมาประชุมไม8ตํ่ากว8าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเป/นองคDประชุม 
 
มาตรา ๑๔  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ผู*ใดจะกล8าวถ*อยคําใด ๆ ในทาง

แถลงข*อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย8อมเป/นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาดจะ
นําไปเป/นเหตุฟFองร*องว8ากล8าวผู*น้ันในทางใดมิได* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว*ในวรรคหน่ึง ให*คุ*มครองถึงกรรมาธิการของสภาผู*พิมพDและผู*
โฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภานิติบัญญัติแห8งชาติด*วย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติถูกควบคุมหรือขังหรือถูกฟFองในคดีอาญา 
ให*สั่งปล8อยหรืองดการพิจารณาในเม่ือประธานสภานิติบัญญัติแห8งชาติร*องขอ 

 
มาตรา ๑๕  สภานิติบัญญัติแห8งชาติมีอํานาจตราข*อบังคับเก่ียวกับการเลือกและการ

ปฏิบัติหน*าท่ีของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณาร8าง
พระราชบัญญัติ การพิจารณาร8างรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติท่ีไม8 มีลักษณะเป/นการขอให*
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช้ีแจงหรือแสดงความเห็นในเร่ืองใด ๆ การอภิปราย การลงมติ การรักษา
ระเบียบและความเรียบร*อย และกิจการอ่ืนเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ี 

 
มาตรา ๑๖  พระมหากษัตริยDทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห8งชาติ 
ร8างพระราชบัญญัติจะเสนอได*ก็แต8โดยคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๗  ให*มีสภานโยบายแห8งชาติ ประกอบด*วยบุคคลในคณะปฏิวัติตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ เป/นสมาชิก 
ให*หัวหน*าคณะปฏิวัติเป/นประธานสภานโยบายแห8งชาติ รองหัวหน*าคณะปฏิวัติเป/น

รองประธานสภานโยบายแห8งชาติและให*สภานโยบายแห8งชาติแต8งต้ังสมาชิกสภานโยบายแห8งชาติ
เป/นเลขาธิการสภานโยบายแห8งชาติคนหน่ึง และรองเลขาธิการสภานโยบายแห8งชาติคนหน่ึง 

ในกรณีท่ีประธานสภานโยบายแห8งชาติไม8อยู8หรือไม8อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*รอง
ประธานสภานโยบายแห8งชาติทําหน*าท่ีประธานสภานโยบายแห8งชาติ และในกรณีท่ีประธานและรอง
ประธานสภานโยบายแห8งชาติไม8อยู8หรือไม8อาจปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*สมาชิกสภานโยบายแห8งชาติเลือก
สมาชิกคนหน่ึงทําหน*าท่ีประธานสภานโยบายแห8งชาติ 

 
มาตรา ๑๘  สภานโยบายแห8งชาติมีอํานาจหน*าท่ีกําหนดแนวนโยบายแห8งรัฐ และ

ให*ความคิดเห็นแก8คณะรัฐมนตรีเพ่ือให*การบริหารราชการแผ8นดินเป/นไปตามแนวนโยบายแห8งรัฐและ
มีอํานาจหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว*ในธรรมนูญการปกครองน้ี 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีมีป2ญหาเก่ียวกับนโยบายสําคัญ หรือเม่ือนายกรัฐมนตรีขอให*

พิจารณาป2ญหาใด ประธานสภานโยบายแห8งชาติจะเสนอป2ญหาน้ันให*ท่ีประชุมร8วมระหว8างสมาชิก
สภานโยบายแห8งชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยก็ได* และเม่ือท่ีประชุมร8วมมีมติเป/น
ประการใดแล*ว ให*คณะรัฐมนตรีดําเนินการให*เป/นไปตามน้ัน 

ในการประชุมร8วมตามวรรคหน่ึง ให*ประธานสภานโยบายแห8งชาติทําหน*าท่ีประธาน 
และให*นําความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ก8อนต้ังคณะรัฐมนตรี ประธานสภานโยบายแห8งชาติปฏิบัติหน*าท่ี

นายกรัฐมนตรี และสภานโยบายแห8งชาติปฏิบัติหน*าท่ีคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๒๑  พระมหากษัตริยDทรงแต8งต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงตามคํากราบบังคม

ทูลของประธานสภานโยบายแห8งชาติและรัฐมนตรีตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูล
ประกอบเป/นคณะรัฐมนตรี มีหน*าท่ีบริหารราชการแผ8นดิน 

 
มาตรา ๒๒  พระมหากษัตริยDทรงไว*ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะให*นายกรัฐมนตรีพ*นจาก

ตําแหน8งตามท่ีประธานสภานโยบายแห8งชาติถวายคําแนะนํา และให*รัฐมนตรีพ*นจากตําแหน8งตามท่ี
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

 
มาตรา ๒๓  ประธานสภานโยบายแห8งชาติเป/นผู*ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต8งต้ังนายกรัฐมนตรีหรือให*นายกรัฐมนตรีพ*นจากตําแหน8ง 
นายกรัฐมนตรีเป/นผู*ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต8งต้ังรัฐมนตรีหรือให*

รัฐมนตรีพ*นจากตําแหน8ง 
 
มาตรา ๒๔  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป/นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห8งชาติมิได* 

และจะดํารงตําแหน8งใดในกิจการเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจเพ่ือค*ากําไรมิได* 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข*าร8วมประชุมเพ่ือแถลงนโยบายและช้ีแจงแสดง

ความเห็นในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห8งชาติ แต8ไม8มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มาตรา ๒๕  พระมหากษัตริยDทรงไว*ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม8ขัดต8อกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๖  เม่ือมีความจําเป/นรีบด8วนในอันจะรักษาความม่ันคงแห8งราชอาณาจักร

หรือปFองป2ดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเม่ือมีความจําเป/นต*องมีกฎหมายเก่ียวด*วยการภาษีอากรหรือ
เงินตรา นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแห8งชาติจะกราบบังคมทูลพระมหากษัตริยD
เพ่ือทรงตราพระราชกําหนดให*ใช*บังคับดังเช8นพระราชบัญญัติก็ได* 

เม่ือได*ประกาศใช*พระราชกําหนดแล*ว ให*คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดต8อสภา
นิติบัญญัติแห8งชาติโดยไม8ชักช*า ถ*าสภานิติบัญญัติแห8งชาติอนุมัติแล*ว ให*พระราชกําหนดมีผลเป/น
พระราชบัญญัติต8อไป ถ*าสภานิติบัญญัติแห8งชาติไม8อนุมัติให*พระราชกําหนดน้ันตกไป แต8ท้ังน้ีไม8
กระทบกระเทือนกิจการท่ีได*เป/นไปในระหว8างท่ีใช*พระราชกําหนดน้ัน 

การอนุมัติหรือไม8อนุมัติพระราชกําหนด ให*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม8
อนุมัติให*มีผลต้ังแต8วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเป/นการจําเป/นเพ่ือประโยชนDในการปFองกัน 

ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเป/นการบ8อนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังกD 
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ8นดิน หรือการกระทําอันเป/นการก8อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทําอันเป/นการทําลายทรัพยากรของประเทศ 
หรือเป/นการบ่ันทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน  ท้ังน้ี ไม8ว8าจะเกิดข้ึนก8อนหรือหลังวันใช*ธรรมนูญ
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การปกครองน้ีและไม8ว8าจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให*นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภานโยบายแห8งชาติ มีอํานาจสั่งการหรือกระทําการใด ๆ ได* และ
ให*ถือว8าคําสั่งหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมท้ังการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าวเป/นคําสั่งหรือการ
กระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบด*วยกฎหมาย 

เ ม่ือนายกรัฐมนตรีได*สั่ งการหรือกระทําการใดไปตามวรรคหน่ึงแล*ว ให*
นายกรัฐมนตรีแจ*งให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติทราบ 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด อัน

เก่ียวกับราชการแผ8นดิน ต*องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป/นผู*ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๒๙  ผู*พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให*

เป/นไปตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๐  ในเม่ือไม8มีบทบัญญัติแห8งธรรมนูญการปกครองน้ีบังคับแก8กรณีใด ให*

วินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 
ในกรณีมีป2ญหาเก่ียวแก8การวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวงงาน

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ หรือเกิดข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีขอให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติ วินิจฉัยให*สภา
นิติบัญญัติแห8งชาติวินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีมีป2ญหาว8าการกระทําหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแย*งหรือไม8

เป/นไปตามบทบัญญัติแห8งธรรมนูญการปกครองน้ี ให*สภานิติบัญญัติแห8งชาติเป/นผู*วินิจฉัยช้ีขาด 
 
มาตรา ๓๒  บรรดาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของหัวหน*าคณะปฏิวัติ หรือการ

กระทํา ประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิวัติที่ได*กระทํา ประกาศหรือสั่งก8อนวันใช*ธรรมนูญการปกครอง
น้ี  ท้ังน้ี ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิวัติ ไม8ว8าจะกระทําด*วยประการใด หรือเป/นในรูปใด และไม8ว8าจะ
กระทํา ประกาศหรือสั่งให*มีผลใช*บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให*ถือว8า
การกระทํา ประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการกระทําของผู*ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งน้ัน เป/นการ
กระทํา ประกาศหรือคําสั่งท่ีชอบด*วยกฎหมาย 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือเอก สงัด  ชลออยู8 

หัวหน*าคณะปฏิวัติ 
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