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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว( ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

เป.นป/ที่ ๓๓ ในรัชกาลป2จจุบัน 
 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป.นอดีตภาค ๒๕๒๑ พรรษา ป2จจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม เอฬกสมพัตสร มิคสิรมาส กาฬป2กษ4 อัฏฐมีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส พาวีสติมสุรทิน ศุกร
วาร โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบ

ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล(าโปรดกระหม9อมให(ประกาศว9า สภา
นิติบัญญั ติแห9งชาติ ได( นําความกราบบังคมทูลว9า นับแต9 เ ม่ือสมเด็จพระบรมป= ตุลาธิราช 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล(าเจ(าอยู9หัว ได(ทรงพระกรุณาโปรดเกล(า
โปรดกระหม9อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป.นต(นมา ได(มี
การเปลี่ยนแปลงแก(ไขหรือประกาศใช(รัฐธรรมนูญหลายฉบับ และในบางคร้ังท่ีภาวการณ4บ(านเมืองผัน
แปรไป อันเป.นเหตุให(ต(องประกาศใช(ธรรมนูญการปกครองประเทศเป.นการช่ัวคราวเพ่ือรอเวลาท่ีจะ
ร9างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรข้ึนใช(แทน บรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองประเทศช่ัวคราวท่ี
ได(มีมาทุกฉบับ มีความเป.นอันหน่ึงอันเดียวกันในความยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย4เป.นประมุข โดยทรงใช(อํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา ทรงใช(อํานาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี และทรงใช(อํานาจตุลาการทางศาล ความแตกต9างสําคัญท่ีมีมาก็แต9เฉพาะสถานภาพ
ของรัฐสภา และสัมพันธภาพระหว9างอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร เพ่ือให(เหมาะสมกับ
ภาวการณ4ของบ(านเมืองท่ีผันแปรในขณะน้ัน ๆ เท9าน้ัน  ท้ังน้ี ย9อมแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของ
ปวงชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย4เป.นประมุข สมดังพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมป=ตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล(า
เจ(าอยู9หัว ท่ีได(พระราชทานพระราชอํานาจในการปกครองแผ9นดินให(แก9ปวงชนชาวไทย ความยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย4เป.นประมุข ได(มีสืบทอดมาโดยตลอดจนถึง
ป2จจุบัน แม(ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ได(ประกาศเจตนารมณ4เช9นน้ัน
ไว( และได(มอบให(สภานิติบัญญัติแห9งชาติจัดทําร9างรัฐธรรมนูญข้ึน เพ่ือให(มีการเลือกต้ังผู(แทนราษฎร
ภายในป/ พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 
สภานิติบัญญัติแห9งชาติได(แต9งต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือทําหน(าท่ีร9าง

รัฐธรรมนูญ เม่ือร9างเสร็จ สภานิติบัญญัติแห9งชาติได(พิจารณาร9างรัฐธรรมนูญน้ันเป.นสามวาระ โดย
ยึดถือแนวทางอันเป.นปณิธานร9วมกันของปวงชนชาวไทยในการธํารงรักษาไว(ซึ่งเอกราชและความ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๙๕/ตอนท่ี ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน(า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
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ม่ันคงของชาติ การพิทักษ4รักษาศาสนาให(สถิตสถาพร การเทอดทูนพระมหากษัตริย4เป.นประมุขและ
เป.นม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทย การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4เป.นประมุขเป.น
วิถีทางในการปกครองประเทศ การเชิดชูและคุ(มครองรักษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และการ
ร9วมกันสร(างความเป.นธรรม ความเจริญและความผาสุกให(เกิดแก9ประชาชนชาวไทยโดยท่ัวหน(ากัน 

 
เม่ือสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ได(พิจารณาร9างรัฐธรรมนูญอย9างรอบคอบประกอบกับ

สถานการณ4ของประเทศแล(ว ได(ลงมติเห็นชอบให(นําร9างรัฐธรรมนูญข้ึนทูนเกล(าทูนกระหม9อมถวาย
เพ่ือพระมหากษัตริย4ทรงลงพระปรมาภิไธยให(ประกาศใช(เป.นรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
เม่ือได(ทรงพระราชวิจารณ4ร9างรัฐธรรมนูญโดยถ่ีถ(วนท่ัวกระบวนความแล(ว ทรงมี

พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ 
 
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล(าเหนือกระหม9อมให(ตรารัฐธรรมนูญแห9ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีขึ้นไว( ให(ใช(แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ซึ่ง
ได(ตราไว( ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ นับต้ังแต9วันประกาศน้ีเป.นต(นไป 

 
ขอปวงชนชาวไทยจงร9วมจิตร9วมใจสมัครสโมสรเป.นเอกฉันท4ในอันท่ีจะพิทักษ4รักษา

รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยน้ี เพ่ือดํารงคงไว(ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของ
ปวงชนชาวไทยในรัฐสีมาอาณาจักร และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสด์ิพิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผล
เกียรติยศสถาพร แก9อาณาประชาราษฎรของพระองค4 สมดังพระบรมราชประสงค4จงทุกประการ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเป.นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ9งแยกมิได( 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย4เป.น

ประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย4ผู(เป.นประมุขทรง

ใช(อํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๔  ประชาชนชาวไทยไม9ว9าเหล9ากําเนิดหรือศาสนาใด ย9อมอยู9ในความ

คุ(มครองแห9งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 
 
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห9งกฎหมายใดมีข(อความขัดหรือแย(งต9อรัฐธรรมนูญน้ี 

บทบัญญัติน้ันเป.นอันใช(บังคับมิได( 
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หมวด ๒ 

พระมหากษัตริย4 
   

 
มาตรา ๖  องค4พระมหากษัตริย4ดํารงอยู9ในฐานะอันเป.นท่ีเคารพสักการะ ผู(ใดจะ

ละเมิดมิได(  
ผู(ใดจะกล9าวหาหรือฟNองร(องพระมหากษัตริย4ในทางใด ๆ มิได( 
 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริย4ทรงเป.นพุทธมามกะ และทรงเป.นอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๘  พระมหากษัตริย4ทรงดํารงตําแหน9งจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักด์ิ และ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ4 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย4ทรงเลือกและแต9งต้ังผู(ทรงคุณวุฒิเป.นประธาน

องคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไม9เกินสิบสี่คนประกอบเป.นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน(าท่ีถวายความเห็นต9อพระมหากษัตริย4ในพระราชกรณียกิจท้ัง

ปวงท่ีพระมหากษัตริย4ทรงปรึกษา และมีหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๑  การเลือกและแต9งต้ังองคมนตรีก็ดี การให(องคมนตรีพ(นจากตําแหน9งก็ดี 

ให(เป.นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ให(ประธานรัฐสภาเป.นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต9งต้ังประธาน

องคมนตรี หรือให(ประธานองคมนตรีพ(นจากตําแหน9ง 
ให(ประธานองคมนตรีเป.นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต9งต้ังองคมนตรีอ่ืน

หรือให(องคมนตรีอ่ืนพ(นจากตําแหน9ง 
 
มาตรา ๑๒  องคมนตรีต(องไม9เป.นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 

ข(าราชการซึ่งมีตําแหน9งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิกหรือเจ(าหน(าท่ีในพรรค
การเมือง และต(องไม9แสดงการฝ2กใฝQในพรรคการเมืองใด ๆ  

 
มาตรา ๑๓  ก9อนเข(ารับหน(าท่ี องคมนตรีต(องถวายสัตย4ปฏิญาณต9อพระมหากษัตริย4

ด(วยถ(อยคําดังต9อไปน้ี 
“ข(าพระพุทธเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย4ปฏิญาณว9า ข(าพระพุทธเจ(าจะ

จงรักภักดีต9อพระมหากษัตริย4 และจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย4สุจริต เพ่ือประโยชน4ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๔  องคมนตรีพ(นจากตําแหน9งเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ให(พ(นจากตําแหน9ง 

 
มาตรา ๑๕  การแต9งต้ังและการให(ข(าราชการในพระองค4และสมุหราชองครักษ4พ(น

จากตําแหน9ง ให(เป.นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๑๖  ในเม่ือพระมหากษัตริย4จะไม9ประทับอยู9ในราชอาณาจักรหรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไม9ได(ด(วยเหตุใดก็ตาม จะได(ทรงแต9งต้ังผู(ใดผู(หน่ึงด(วยความเห็นชอบของรัฐสภา
เป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4 และให(ประธานรัฐสภาเป.นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย4มิได(ทรงแต9งต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4

ตามมาตรา ๑๖ ก็ดี ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย4ไม9สามารถทรงแต9งต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4
เพราะยังไม9ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ให(คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู(ใดผู(หน่ึงท่ีสมควร
ดํารงตําแหน9งผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ต9อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให(ความ
เห็นชอบแล(ว ให(ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย4 แต9งต้ังผู(น้ันเป.นผู(สําเร็จ
ราชการแทนพระองค4 

 
มาตรา ๑๘  ในระหว9างท่ีไม9มีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา 

๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ให(ประธานองคมนตรีเป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ไปพลางก9อน 
ในกรณีท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ซึ่งได(รับการแต9งต้ังตามมาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ ไม9สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( ให(ประธานองคมนตรีทําหน(าท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4
ช่ัวคราว 

ในระหว9างท่ีประธานองคมนตรีเป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ตามวรรคหน่ึงก็ดี 
ในระหว9างท่ีประธานองคมนตรีทําหน(าท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน(าท่ีในฐานะเป.นประธานองคมนตรีมิได( ในกรณีเช9นว9าน้ี ให(คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหน(าท่ีประธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 
มาตรา ๑๙  ก9อนเข(ารับหน(าท่ี ผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4 ซึ่งได(รับการแต9งต้ัง

ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต(องปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาด(วยถ(อยคําดังต9อไปน้ี 
“ข(าพเจ(า  (ช่ือผู(ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว9า ข(าพเจ(าจะจงรักภักดีต9อพระมหากษัตริย4 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย4สุจริต เพ่ือประโยชน4ของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๐  การสืบราชสมบัติให(เป.นไปโดยนัยแห9งกฎมณเฑียรบาล ว9าด(วยการสืบ

ราชสันตติวงศ4 พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบด(วยความเห็นชอบของรัฐสภา หากไม9มีพระราช
โอรส รัฐสภาอาจให(ความเห็นชอบในการให(พระราชธิดาสืบราชสันตติวงศ4ก็ได( 

การแก(ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว9าด(วยการสืบราชสันตติวงศ4 พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ ให(กระทําได(โดยวิธีการอย9างเดียวกันกับการแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบัลลังก4หากว9างลง ให(คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู(สืบ

ราชสันตติวงศ4ตามมาตรา ๒๐ ต9อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให(ความเห็นชอบแล(ว ให(
ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค4ผู(สืบราชสันตติวงศ4ข้ึนทรงราชย4เป.นพระมหากษัตริย4สืบไปแล(วให(ประธาน
รัฐสภาประกาศเพ่ือให(ประชาชนทราบ 

ในระหว9างท่ียังไม9มีประกาศองค4ผู(สืบราชสันตติวงศ4ตามวรรคหน่ึง ให(ประธาน
องคมนตรีเป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ไปพลางก9อน แต9ในกรณีท่ีราชบัลลังก4ว9างลงในระหว9างท่ี
ได(แต9งต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ไว(ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว9างเวลาท่ีประธาน
องคมนตรีเป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง ก็ให(ผู(สําเร็จราชการแทน
พระองค4น้ัน ๆ แล(วแต9กรณี เป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ต9อไป  ท้ังน้ี จนกว9าจะได(ประกาศองค4ผู(
สืบราชสันตติวงศ4 

ในกรณีท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ซึ่งได(รับการแต9งต้ังไว( และเป.นผู(สําเร็จ
ราชการแทนพระองค4ต9อไปตามวรรคสอง ไม9สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( ให(ประธานองคมนตรีทําหน(าท่ี
ผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ช่ัวคราว 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป.นผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ตามวรรคสอง หรือทํา
หน(าท่ีผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ช่ัวคราวตามวรรคสาม ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสามมาใช(
บังคับ 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๒  บุคคลย9อมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต(บังคับบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๓  บุคคลย9อมเสมอกันในกฎหมาย และได(รับความคุ(มครองตามกฎหมาย

เท9าเทียมกัน 
 
มาตรา ๒๔  บุคคลย9อมมีสิทธิทางการเมือง 
การใช(สิทธิทางการเมือง ให(เป.นไปตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๕  บุคคลย9อมมีเสรีภาพบริบูรณ4ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ

ลัทธินิยมในทางศาสนา และย9อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนเม่ือไม9เป.น
ปฏิป2กษ4ต9อหน(าท่ีของพลเมืองและไม9เป.นการขัดต9อความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ในการใช(เสรีภาพดังกล9าวในวรรคหน่ึง บุคคลย9อมได(รับความคุ(มครองมิให(รัฐกระทํา
การใด ๆ อันเป.นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน4อันควรมีควรได(เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของ
ศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกต9างจากบุคคลอ่ืน 
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มาตรา ๒๖  บุคคลจะไม9ต(องรับโทษอาญา เว(นแต9จะได(กระทําการอันกฎหมายซึ่งใช(
อยู9ในเวลาท่ีกระทําน้ันบัญญัติเป.นความผิดและกําหนดโทษไว(  และโทษท่ีจะลงแก9บุคคลน้ันจะหนัก
กว9าโทษท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายซึ่งใช(อยู9ในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได( 

 
มาตรา ๒๗  ในคดีอาญา  ให(สันนิษฐานไว(ก9อนว9าผู(ต(องหาหรือจําเลยไม9มีความผิด 
ก9อนท่ีจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว9าบุคคลใดได(กระทําความผิด จะปฏิบัติต9อ

บุคคลน้ันเสมือนเป.นผู(กระทําผิดมิได( 
 
มาตรา ๒๘  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในร9างกาย 
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจค(นตัวบุคคล ไม9ว9าในกรณีใด ๆ จะกระทํามิได( เว(นแต9

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีผู(ต(องหาหรือจําเลยในคดีอาญาเป.นผู(ยากไร(ไม9มีทุนทรัพย4

พอท่ีจะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได( บุคคลดังกล9าวย9อมมีสิทธิท่ีจะได(รับการช9วยเหลือจากรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๓๐  บุคคลใดต(องรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหากปรากฏตามคํา

พิพากษาของศาลท่ีร้ือฟWXนคดีข้ึนพิจารณาใหม9ในภายหลังว9าบุคคลน้ันมิได(เป.นผู(กระทําความผิด ย9อมมี
สิทธิท่ีจะได(รับค9าทดแทนและได(รับบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแห9งคําพิพากษาน้ันคืน  ท้ังน้ี ตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๓๑  การเกณฑ4แรงงาน จะกระทํามิได( เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห9งกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน4ในการปNองป2ดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป.นการฉุกเฉิน 
หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมายซึ่งบัญญัติให(กระทําได(ในระหว9างเวลาท่ีประเทศอยู9
ในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหว9างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ4ฉุกเฉิน หรือประกาศใช(
กฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๒  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลย9อมได(รับความคุ(มครองในการท่ีจะอยู9อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเข(าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู(ครอบครองก็ดี การตรวจค(น
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได( เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๓  สิทธิของบุคคลในทรัพย4สินย9อมได(รับความคุ(มครองขอบเขตแห9งสิทธิ

และการจํากัดสิทธิเช9นว9าน้ี  ย9อมเป.นไปตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
การสืบมรดกย9อมได(รับความคุ(มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย9อมเป.นไป

ตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย4  จะกระทํามิได( เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห9งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเป.นสาธารณูปโภค หรือการอันจําเป.นในการปNองกันประเทศ หรือการ
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ได(มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม 
หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชน4สาธารณะอย9างอ่ืน และต(องชดใช(ค9าทดแทนภายในเวลา
อันควรแก9เจ(าของตลอดจนผู(ทรงสิทธิบรรดาท่ีได(รับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  ท้ังน้ี ตามท่ีระบุไว(
ในกฎหมาย 

การกําหนดค9าทดแทนตามวรรคสามให(คํานึงถึงการได(มา สภาพและท่ีต้ังของ
อสังหาริมทรัพย4 ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงค4ของการเวนคืนเพ่ือให(เกิดความเป.นธรรมแก9สังคม 

อสังหาริมทรัพย4ท่ีได(มาโดยการเวนคืนเพ่ือการใด ถ(ามิได(ใช(เพ่ือการน้ันภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย ต(องคืนให(เจ(าของเดิมหรือทายาท เว(นแต9จะนําไปใช(เพ่ือการอ่ืนตาม
วรรคสามและโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพย4ให(เจ(าของเดิมหรือทายาทตามวรรคห(า และการเรียกคืนค9า
ทดแทนท่ีชดใช(ไป ให(เป.นไปตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการพูด  การเขียน การพิมพ4 และการโฆษณา 
การจํากัดเสรีภาพเช9นว9าน้ี จะกระทํามิได( เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห9งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือคุ(มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศหรือช่ือเสียง
ของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปNองกันหรือ
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

เจ(าของกิจการหนังสือพิมพ4ต(องเป.นบุคคลสัญชาติไทย  ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

การให(เงินหรือทรัพย4สินอย9างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ4ของเอกชนรัฐจะกระทํามิได(  
 
มาตรา ๓๕  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เม่ือไม9ขัดต9อหน(าท่ีของ

พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และไม9ขัดต9อกฎหมายว9าด(วยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายว9าด(วยการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

 
มาตรา ๓๖  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพเช9นว9าน้ี  จะกระทํามิได( เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห9งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพ่ือคุ(มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช(ท่ี
สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร(อยในระหว9างเวลาท่ีประเทศอยู9ในภาวะการรบหรือการ
สงคราม หรือในระหว9างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ4ฉุกเฉิน หรือประกาศใช(กฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๓๗  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป.นสมาคม สหภาพ สหพันธ4 

สหกรณ4 หรือหมู9คณะอ่ืน 
การรวมกัน การจัดต้ัง การดําเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ สหพันธ4 

สหกรณ4 หรือหมู9คณะอ่ืน ย9อมเป.นไปตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๘  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป.นพรรคการเมืองเพ่ือดําเนิน

กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีบัญญัติไว(ในรัฐธรรมนูญน้ี 
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การรวมกัน การจัดต้ัง การดําเนินกิจการและการเลิกพรรคการเมือง ย9อมเป.นไปตาม
บทบัญญัติแห9งกฎหมายว9าด(วยพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองต(องแสดงท่ีมาของรายได(และการใช(จ9ายโดยเป=ดเผย 
 
มาตรา ๓๙  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบด(วยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเป=ดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดต9อถึงกันรวมท้ังการกระทํา

ด(วยประการอ่ืนใดเพ่ือให(ล9วงรู(ถึงข(อความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดต9อถึงกัน  จะกระทํามิได( 
เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๔๐  บุคคลย9อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู9

ภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพเช9นว9าน้ี จะกระทํามิได( เว(นแต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห9งกฎหมายเฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร(อยของประชาชน หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู(เยาว4 

การเนรเทศบุคคลผู(มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห(ามมิให(บุคคลผู(มี
สัญชาติไทยเข(ามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได( 

 
มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในครอบครัวย9อมได(รับความคุ(มครอง 
 
มาตรา ๔๒  บุคคลย9อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร(องทุกข4 ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๔๓  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟNองหน9วยราชการซึ่งเป.นนิติบุคคลให(รับผิด

เน่ืองจากการกระทําของเจ(าพนักงาน ย9อมได(รับความคุ(มครอง 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งเป.นทหาร ตํารวจ ข(าราชการ พนักงานส9วนท(องถ่ิน และ

พนักงานองค4การของรัฐ ย9อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช9นเดียวกับประชาชนพลเมือง เว(น
แต9ท่ีจํากัดในกฎหมายหรือกฎ หรือข(อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย
เฉพาะในส9วนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลจะใช(สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให(เป.นปฏิป2กษ4ต9อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย4 และรัฐธรรมนูญ มิได( 
 

หมวด ๔ 
หน(าท่ีของชนชาวไทย 
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มาตรา ๔๖  บุคคลมีหน(าท่ีรักษาไว(ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย4และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๔๗  บุคคลมีหน(าท่ีปNองกันประเทศ 
 
มาตรา ๔๘  บุคคลมีหน(าท่ีรับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๔๙  บุคคลมีหน(าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๐  บุคคลมีหน(าท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๑  บุคคลมีหน(าท่ีช9วยเหลือราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๒  บุคคลมีหน(าท่ีรับการศึกษาอบรม ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแห9งรัฐ 
   

 
มาตรา ๕๓  บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไว(เพ่ือเป.นแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ

การกําหนดนโยบาย และไม9ก9อให(เกิดสิทธิในการฟNองร(องรัฐ 
 
มาตรา ๕๔  รัฐต(องรักษาไว(ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย4 เอกราชและบูรณภาพแห9ง

อาณาเขต 
 
มาตรา ๕๕  รัฐพึงส9งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาคใน

การปฏิบัติต9อกัน 
 
มาตรา ๕๖  รัฐต(องจัดให(มีกําลังทหารไว(เพ่ือรักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ และ

ผลประโยชน4แห9งชาติ 
กําลังทหารพึงใช(เพ่ือการรบหรือการสงคราม เพ่ือปกปNองสถาบันพระมหากษัตริย4 

เพ่ือปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือการรักษาความม่ันคงของรัฐ และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 
มาตรา ๕๗  รัฐต(องรักษากฎหมายและความสงบเรียบร(อย เพ่ือให(ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต ร9างกายและทรัพย4สิน และในการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข 
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มาตรา ๕๘  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย9างอ่ืนให(มีประสิทธิภาพ
อย9างจริงจัง และพึงดําเนินการทุกทางเพ่ือปNองกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน4ในทางมิชอบ
โดยเฉียบขาด 
 

มาตรา ๕๙  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให(เกิดความยุติธรรมแก9
ประชาชนและให(เป.นไปด(วยความรวดเร็ว 

 
มาตรา ๖๐  รัฐพึงส9งเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝZกอาชีพตามความ

เหมาะสมและความต(องการของประเทศ 
การจัดระบบการศึกษาอบรมเป.นหน(าท่ีของรัฐโดยเฉพาะ  สถานศึกษาท้ังปวงย9อม

อยู9ภายใต(การควบคุมดูแลของรัฐ 
รัฐพึงช9วยเหลือผู(ยากไร(ให(ได(รับทุนและป2จจัยต9าง ๆ ในการศึกษาอบรมและการฝZก

อาชีพ 
การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ จะต(องจัดให(โดยไม9เก็บค9าเล9าเรียน   
การศึกษาอบรมข้ันอุดมศึกษา  รัฐพึงจัดให(สถานศึกษาดําเนินกิจการของตนเองได(

โดยอิสระภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๑  รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการต9าง ๆ และพึงส9งเสริม

การใช(วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 
 
มาตรา ๖๒  รัฐพึงสนับสนุนและส9งเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติให(เป.นผู(มีความ

สมบูรณ4ทั้งทางร9างกาย จิตใจ และสติป2ญญา เพ่ือประโยชน4ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือ
ความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๖๓  รัฐพึงส9งเสริมประชาชนให(เข(าใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4เป.นประมุข รวมตลอดท้ังการปกครองส9วนท(องถ่ิน 
รัฐพึงส9งเสริมท(องถ่ินให(มีสิทธิปกครองตนเองได(ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๖๔  รัฐพึงส9งเสริมและรักษาไว(ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ  
 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดล(อมและพึงขจัดสิ่งเป.นพิษท่ี

ทําลายสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงดําเนินการเพ่ือยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและทางสังคม

ให(สูงข้ึนถึงระดับท่ีจะดํารงชีพได(โดยปกติสุข 
 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงดําเนินการให(เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบ

เกษตรกรรมอย9างท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน 
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รัฐพึงคุ(มครองและรักษาผลประโยชน4ของเกษตรกรในด(านการผลิตและการจําหน9าย
ผลผลิต โดยวิธีการประกันราคาหรือพยุงราคาตลอดจนการจัดระบบและควบคุมการผลิตและการ
จําหน9ายให(เหมาะสมกับความต(องการของตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน และพึงส9งเสริมให(เกษตรกรรวมตัวกัน
เป.นสหกรณ4หรือวิธีอ่ืน 

 
มาตรา ๖๘  รัฐพึงสนับสนุนให(เอกชนได(มีการริเร่ิมในทางเศรษฐกิจ 
รัฐพึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเป.นสาธารณูปโภคในทางท่ีจะให(เป.นประโยชน4แก9

ประชาชนเป.นส9วนรวม การประกอบกิจการอันมีลักษณะเป.นสาธารณูปโภคโดยเอกชนจะกระทําได(ก็
แต9โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

รัฐพึงวางมาตรการมิให(มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนท่ีมิได(อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย  ท้ังน้ี ไม9ว9าการผูกขาดตัดตอนน้ันจะเป.นโดยทางตรงหรือ
ทางอ(อม  

 
มาตรา ๖๙  รัฐพึงวางนโยบายประชากรให(เหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการเพ่ือประโยชน4ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๗๐  รัฐพึงสงเคราะห4ผู(ประสบภัยเน่ืองในการปฏิบัติหน(าท่ีเพ่ือประเทศชาติ 

หรือในการช9วยเหลือราชการหรือปฏิบัติตามหน(าท่ีมนุษยธรรมหรือเน่ืองจากภัยธรรมชาติ 
 
มาตรา ๗๑  รัฐพึงส9งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห4ของรัฐและเอกชน เพ่ือ

สวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน 
 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงส9งเสริมให(ประชากรวัยทํางานมีงานทําตามควรแก9อัตภาพ  และ

พึงคุ(มครองแรงงานและจัดระบบแรงงานสัมพันธ4รวมท้ังค9าแรงตอบแทนให(เป.นไปโดยเป.นธรรม 
 
มาตรา ๗๓  รัฐพึงส9งเสริมการสาธารณสุข และพึงให(การรักษาพยาบาลแก9ผู(ยากไร(

โดยไม9คิดมูลค9า 
การปNองกันและปราบปรามโรคติดต9ออันตราย รัฐจะต(องกระทําให(แก9ประชาชนโดย

ไม9คิดมูลค9า 
 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

ส9วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 
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มาตรา ๗๔  รัฐสภาประกอบด(วยวุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมร9วมกันหรือแยกกัน ย9อมเป.นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๗๕  ประธานวุฒิสภาเป.นประธานรัฐสภา ประธานสภาผู(แทนราษฎรเป.น

รองประธานรัฐสภา 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหน(าท่ีดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร9วมกันให(

เป.นไปตามระเบียบ และมีอํานาจหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไม9อยู9หรือไม9สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( ให(รองประธานรัฐสภา

ทําหน(าท่ีแทน 
 
มาตรา ๗๖  ร9างพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเป.นกฎหมายได(ก็แต9โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๗๗  ร9างพระราชบัญญัติ ท่ีได( รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล(ว ให(

นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูนเกล(าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย4ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือได(ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล(ว ให(ใช(บังคับเป.นกฎหมายได( 

 
มาตรา ๗๘  ร9างพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริย4ไม9ทรงเห็นชอบด(วยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพ(นเก(าสิบวันแล(วมิได(พระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะต(องปรึกษา
ร9างพระราชบัญญัติน้ันใหม9 ถ(ารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมด(วยคะแนนเสียงไม9น(อยกว9าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภาแล(ว ให(นายกรัฐมนตรีนําร9างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนทูนเกล(าฯ 
ถวายอีกคร้ังหน่ึง เม่ือพระมหากษัตริย4มิได(ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน 
ให(นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช(บังคับเป.นกฎหมายได(เสมือน
หน่ึงว9าพระมหากษัตริย4ได(ทรงลงพระปรมาภิไธยแล(ว 

 
มาตรา ๗๙  ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภา

ผู(แทนราษฎร ผู(นําฝQายค(านในสภาผู(แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร จะ
ได(รับเงินประจําตําแหน9งและประโยชน4ตอบแทนอย9างอ่ืนตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
มาตรา ๘๐  บุคคลจะเป.นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใน

ขณะเดียวกันมิได( 
 
มาตรา ๘๑  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจํานวนไม9น(อยกว9าหน่ึงใน

สิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต9ละสภา มีสิทธิเข(าช่ือร(องต9อประธานแห9งสภาท่ีตนเป.นสมาชิกว9า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห9งสภาน้ันสิ้นสุดลงตามมาตรา ๘๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) 
หรือ (๑๐) หรือมาตรา ๑๐๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แล(วแต9กรณี และให(ประธาน
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แห9งสภาท่ีได(รับคําร(อง ส9งคําร(องน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว9าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู(น้ันสิ้นสุดลงหรือไม9 

เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล(วให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจ(งคํา
วินิจฉัยน้ันไปยังประธานแห9งสภาท่ีได(รับคําร(องดังกล9าวในวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(ใดกระทําการ

อันเป.นการเสื่อมเสียแก9เกียรติศักด์ิของการเป.นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร แล(วแต9กรณี จํานวนไม9น(อยกว9าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของแต9ละสภา มีสิทธิเข(าช่ือร(องต9อประธานแห9งสภาท่ีตนเป.นสมาชิกเพ่ือให(วุฒิสภาหรือสภา
ผู(แทนราษฎรวินิจฉัยให(สมาชิกผู(น้ันพ(นจากสมาชิกภาพได( 

มติของวุฒิสภาหรือสภาผู(แทนราษฎรให(สมาชิกพ(นจากสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง 
ต(องมีคะแนนเสียงไม9น(อยกว9าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต9ละสภา 

 
มาตรา ๘๓  การออกจากตําแหน9งของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร

ภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว9าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงก็ดี ย9อมไม9กระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิกผู(น้ันได(กระทําไปในหน(าท่ี
สมาชิก รวมท้ังการได(รับเงินประจําตําแหน9งหรือประโยชน4ตอบแทนอย9างอ่ืนก9อนท่ีสมาชิกผู(น้ันออก
จากตําแหน9ง หรือก9อนท่ีประธานแห9งสภาท่ีผู(น้ันเป.นสมาชิกได(รับแจ(งคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ แล(วแต9กรณี 

 
ส9วนท่ี ๒ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๘๔  วุฒิสภาประกอบด(วยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย4ทรงแต9งต้ังจาก
ผู(ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู(ความชํานาญในวิชาการหรือกิจการต9าง ๆ อันจะยังประโยชน4ให(เกิดแก9การ
ปกครองแผ9นดิน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม9ตํ่ากว9าสามสิบห(าป/บริบูรณ4 และไม9เป.นสมาชิก
พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด 

สมาชิกวุฒิสภาให(มีจํานวนไม9เกินสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภา
ผู(แทนราษฎร  

 
มาตรา ๘๕  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกป/นับแต9วันท่ี

พระมหากษัตริย4ทรงแต9งต้ัง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบสองป/ให(สมาชิกออกจากตําแหน9งเป.นจํานวนหน่ึง
ในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก และเม่ือครบสี่ป/นับแต9วันท่ีพระมหากษัตริย4ทรง
แต9งต้ัง ให(สมาชิกวุฒิสภาในจํานวนท่ีเหลือจากการจับสลากออกเม่ือครบสองป/แรก ออกจากตําแหน9ง
เป.นจํานวนหน่ึงในสองของจํานวนดังกล9าวโดยวิธีจับสลาก หากจํานวนท่ีคํานวนได(มีเศษให(ป2ดเศษท้ิง 
และให(ถือว9าการสิ้นสุดแห9งสมาชิกภาพโดยการจับสลากเป.นการออกตามวาระด(วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะแต9งต้ังผู(ที่ออกตามวาระเป.นสมาชิกอีก
ก็ได( 

 
มาตรา ๘๖  ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ นอกจาก (๑) มาใช(บังคับแก9สมาชิก

วุฒิสภาด(วยโดยอนุโลม 
ความในวรรคหน่ึงมิให(ใช(บังคับในกรณีสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน9ง

กรรมการท่ีได(รับแต9งต้ังในการบริหารราชการแผ9นดินหรือในรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๘๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เสียสัญชาติไทย 
(๕) เป.นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
(๖) กระทําการอันต(องห(ามตามมาตรา ๘๖ 
(๗) มีลักษณะต(องห(ามตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๘) วุฒิสภามีมติให(พ(นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘๒ ในกรณีเช9นน้ี ให(ถือว9าขาด

จากสมาชิกภาพนับแต9วันท่ีวุฒิสภามีมติ 
(๙) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม9น(อยกว9าเก(าสิบวันโดยไม9ได(รับ

อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก เว(นแต9ในความผิดอันได(กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘๘  เม่ือตําแหน9งสมาชิกวุฒิสภาว9างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ พระมหากษัตริย4จะได(ทรงแต9งต้ังบุคคลผู(มีลักษณะตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๘๔ เข(ามา
เป.นสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเข(ามาแทนน้ันย9อมอยู9ในตําแหน9งได(เพียงเท9ากําหนดเวลาของผู(ซึ่งตนแทน 
 

ส9วนท่ี ๓ 
สภาผู(แทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๘๙  สภาผู(แทนราษฎรประกอบด(วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังมีจํานวนตาม

เกณฑ4ที่บัญญัติไว(ในมาตรา ๙๐ 
 
มาตรา ๙๐  จํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีแต9ละจังหวัดจะพึงมี ให(คํานวณตาม

เกณฑ4จํานวนราษฎรแต9ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในป/สุดท(ายก9อนป/ท่ีมี
การเลือกต้ังหน่ึงแสนห(าหม่ืนคนต9อสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรหน่ึงคน จังหวัดใดมีราษฎรไม9ถึงหน่ึงแสน
ห(าหม่ืนคนให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในจังหวัดน้ันได(หน่ึงคน ถ(าจังหวัดใดมีราษฎรเกิน
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หน่ึงแสนห(าหม่ืนคนก็ให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในจังหวัดน้ันเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคนต9อ
จํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนห(าหม่ืนคน  เศษของหน่ึงแสนห(าหม่ืนถ(าถึงเจ็ดหม่ืนห(าพันหรือกว9าน้ันให(
นับเป.นหน่ึงแสนห(าหม่ืน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ให(ถือเขตจังหวัดแต9ละจังหวัดเป.นเขตเลือกต้ัง 
เว(นแต9กรุงเทพมหานคร ให(แบ9งเขตเลือกต้ังออกเป.นสามเขตและจัดให(แต9ละเขตเลือกต้ังมีจํานวน
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรเขตละเท9า ๆ กัน หรือใกล(เคียงกันมากท่ีสุดเท9าท่ีจะทําได( โดยต(องแบ9งพ้ืนท่ี
เขตเลือก ต้ังแต9ละเขตให( ติดต9อ กันและต(อง จัด อัตราส9 วนของจํานวนราษฎรกับจํานวน
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได(ในแต9ละเขตให(ใกล(เคียงกัน 

 
มาตรา ๙๑  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรให(ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

เป.นคณะตามบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองส9งเข(าสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน 
การเลือกต้ังให(ใช(วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๙๒  บุคคลดังต9อไปน้ี เป.นผู(มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต9บุคคลผู(มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป.นคนต9างด(าวต(องมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายว9าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรอีกด(วย 
(๒) มีอายุไม9ตํ่ากว9าย่ีสิบป/บริบูรณ4ในวันท่ี ๑ มกราคม ของป/ที่มีการเลือกต้ัง และ 
(๓) มีช่ืออยู9ในทะเบียนบ(านในเขตเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๙๓  บุคคลผู(มีลักษณะดังต9อไปน้ีในวันเลือกต้ัง เป.นบุคคลต(องห(ามมิให(ใช(

สิทธิเลือกต้ัง คือ 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟ2\นเฟWอนไม9สมประกอบ 
(๒) หูหนวกและเป.นใบ(ซึ่งไม9สามารถอ9านและเขียนหนังสือได( 
(๓) เป.นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๔) ต(องคุมขังอยู9โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด(วยกฎหมาย 
(๕) อยู9ในระหว9างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยคําพิพากษา 

 
มาตรา ๙๔  บุคคลผู(มีคุณสมบัติดังต9อไปน้ี เป.นผู(มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด แต9บุคคลผู(มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป.นคนต9างด(าว ต(องมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายว9าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรอีกด(วย 
(๒) อายุไม9ตํ่ากว9าย่ีสิบห(าป/บริบูรณ4ในวันเลือกต้ัง 
(๓) เป.นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีส9งสมาชิกเข(าสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา ๙๕ หรือ

พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต9พรรคเดียว 
(๔) คุณสมบัติอ่ืน หากมีกําหนดไว(ในกฎหมายว9าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทน

ราษฎร 
 
มาตรา ๙๕  ในการเลือกต้ังท่ัวไปพรรคการเมืองท่ีสมาชิกจะเป.นผู(มีสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังตามมาตรา ๙๔ (๓) ได( ต(องเป.นพรรคการเมืองท่ีส9งสมาชิกเข(าสมัครรับเลือกต้ังท้ังหมด
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รวมกันไม9น(อยกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท้ังหมดท่ีจะพึงมีในการเลือกต้ังคร้ังน้ัน
และในแต9ละเขตเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองดังกล9าวส9งสมาชิกเข(าสมัครรับเลือกต้ัง พรรคการเมืองต(อง
ส9งสมาชิกเข(าสมัครรับเลือกต้ังเป.นคณะให(ครบจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได(ในเขต
เลือกต้ัง และจะส9งได(คณะเดียวในเขตเลือกต้ังหน่ึงเขต 

เม่ือพรรคการเมืองใดส9งสมาชิกเข(าสมัครรับเลือกต้ังแล(ว พรรคการเมืองน้ันหรือ
ผู(สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองน้ัน จะถอนการสมัครรับเลือกต้ังมิได( 

เม่ือพรรคการเมืองใดได(ส9งสมาชิกเข(ารับเลือกต้ังครบจํานวนตามวรรคหน่ึงแล(ว แม(
ภายหลังจะปรากฏว9าจํานวนผู(สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองน้ันได(ลดลงไปจนไม9ครบจํานวนไม9
ว9าเพราะเหตุใด ๆ ก็ให(ถือว9าพรรคการเมืองน้ันส9งสมาชิกเข(าสมัครรับเลือกต้ังครบจํานวนตามวรรค
หน่ึงแล(ว 

 
มาตรา ๙๖  บุคคลผู(มีลักษณะดังต9อไปน้ี เป.นบุคคลต(องห(ามมิให(ใช(สิทธิสมัครรับ

เลือกต้ัง คือ 
(๑) ติดยาเสพติดให(โทษ 
(๒) เป.นบุคคลล(มละลายซึ่งศาลยังไม9สั่งให(พ(นจากคดี 
(๓) เป.นบุคคลผู(มีลักษณะต(องห(ามมิให(ใช(สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๕) 
(๔) ต(องคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีชอบด(วยกฎหมายให(จําคุก และถูกคุมขังอยู9โดย

หมายของศาลหรือโดยคําสั่งน้ัน 
(๕) เคยต(องคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีชอบด(วยกฎหมายให(จําคุกต้ังแต9สองป/ข้ึนไป 

โดยได(พ(นโทษมายังไม9ถึงห(าป/ในวันเลือกต้ัง เว(นแต9ในความผิดอันได(กระทําโดยประมาท 
(๖) เป.นข(าราชการหรือพนักงานส9วนท(องถ่ินซึ่งมีตําแหน9งหรือเงินเดือนประจํา 

นอกจากข(าราชการการเมือง 
(๗) เป.นพนักงานของหน9วยของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๙๗  สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรต(อง 
(๑) ไม9ดํารงตําแหน9งหรือหน(าท่ีใดในหน9วยราชการหรือหน9วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน9งสมาชิกสภาท(องถ่ิน ผู(บริหารท(องถ่ิน หรือพนักงานส9วนท(องถ่ิน  ท้ังน้ี 
นอกจากตําแหน9งรัฐมนตรีหรือข(าราชการการเมืองอ่ืน 

(๒) ไม9รับสัมปทานจากรัฐหรือหน9วยราชการหรือหน9วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป.นคู9สัญญากับรัฐหรือหน9วยราชการหรือหน9วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป.นการ
ผูกขาดตัดตอน  ท้ังน้ี ไม9ว9าโดยทางตรงหรือทางอ(อม 

(๓) ไม9รับเงินหรือประโยชน4ใด ๆ จากหน9วยราชการหรือหน9วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเป.นพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหน9วยราชการหรือหน9วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

ความใน (๒) มิให(ใช(บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรได(รับสัมปทาน หรือ
เป.นคู9สัญญาอยู9ก9อนได(รับเลือกต้ัง 
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บทบัญญัติมาตราน้ีมิให(ใช(บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรรับเบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินป/พระบรมวงศานุวงศ4 หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให(ใช(บังคับใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหน9งกรรมาธิการของรัฐสภา หรือสภาผู(แทนราษฎร 
หรือกรรมการท่ีได(รับแต9งต้ังในฐานะเป.นผู(ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย หรือกรรมการท่ี
ได(รับแต9งต้ังในการบริหารราชการแผ9นดินในกรณีที่ดํารงตําแหน9งข(าราชการการเมือง 

 
มาตรา ๙๘  ภายใต(บังคับบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ี หลักเกณฑ4และวิธีการ

เลือกต้ังให(เป.นไปตามกฎหมายว9าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร 
 
มาตรา ๙๙  อายุของสภาผู(แทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ป/นับแต9วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๐๐  เม่ืออายุของสภาผู(แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย4จะได(ทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใหม9เป.นการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งต(อง
กําหนดวันเลือกต้ังภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีอายุของสภาผู(แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังน้ัน
ต(องกําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๐๑  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผู(แทนราษฎร

เพ่ือให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใหม9 
การยุบสภาผู(แทนราษฎร ให(กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต(องกําหนดวันเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใหม9เป.นการเลือกต้ังท่ัวไปภายในเก(าสิบวัน และวันเลือกต้ังน้ันต(องกําหนด
วันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผู(แทนราษฎรจะกระทําได(เพียงคร้ังเดียวในเหตุการณ4เดียวกัน 
 
มาตรา ๑๐๒  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรเร่ิมแต9วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๐๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู(แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) มีลักษณะต(องห(ามตามท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๖) หรือ (๗) 
(๖) กระทําการอันต(องห(ามตามมาตรา ๙๗ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป.นสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเป.นสมาชิก

มีมติด(วยคะแนนเสียงไม9น(อยกว9าสามในสี่ของท่ีประชุมร9วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองน้ัน ให(พ(นจากการเป.นสมาชิกของพรรค
การเมืองท่ีตนเป.นสมาชิก ในกรณีเช9นน้ี ให(ถือว9าขาดจากสมาชิกภาพนับแต9วันท่ีลาออกหรือพรรค
การเมืองมีมติ 
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(๘) สภาผู(แทนราษฎรมีมติให(พ(นจากสมาชิกภาพ ตามมาตรา ๘๒ ในกรณีเช9นน้ีให(
ถือว9าขาดจากสมาชิกภาพนับแต9วันท่ีสภาผู(แทนราษฎรมีมติ 

(๙) ขาดจากการเป.นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งยุบเลิกพรรค
การเมืองท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(น้ันเป.นสมาชิกและไม9อาจเข(าเป.นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืน
ซึ่งมีสมาชิกของพรรคการเมืองน้ันเป.นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรได(ภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีศาลมี
คําสั่ง ในกรณีเช9นน้ี ให(ถือว9าขาดจากสมาชิกภาพนับแต9วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหกสิบวันน้ัน 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม9น(อยกว9าเก(าสิบวัน โดยไม9ได(
รับอนุญาตจากประธานสภาผู(แทนราษฎร 

(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก เว(นแต9ในความผิดอันได(กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๐๔  เม่ือตําแหน9งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรว9างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก

ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู(แทนราษฎร หรือเม่ือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร ให(มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรข้ึนแทนภายในกําหนดเวลาเก(าสิบวัน  เว(นแต9อายุของสภาผู(แทนราษฎรจะ
เหลือไม9ถึงหน่ึงร(อยแปดสิบวัน 

ในการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงผู(สมัครรับเลือกต้ัง ต(องเป.นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมี
สมาชิกในสังกัดเป.นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรอยู9แล(วจากการเลือกต้ังท่ัวไป และให(นําบทบัญญัติ
มาตรา ๙๕ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(เข(ามาแทนน้ันอยู9ในตําแหน9งได(เพียงเท9าอายุของสภา
ผู(แทนราษฎรท่ีเหลืออยู9 

 
มาตรา ๑๐๕  ภายหลั ง ท่ีคณะรัฐมนตรี เข( าบ ริหารราชการแผ9น ดินแล( ว 

พระมหากษัตริย4จะได(ทรงแต9งต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(เป.นหัวหน(าพรรคการเมืองในสภา
ผู(แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในสังกัดมิได(ดํารงตําแหน9งรัฐมนตรี และมีจํานวนมากท่ีสุด
ในบรรดาพรรคการเมืองซึ่งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในสังกัดมิได(ดํารงตําแหน9งรัฐมนตรีแต9ไม9น(อยกว9า
หน่ึงในห(าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎรเป.นผู(นําฝQายค(านในสภาผู(แทนราษฎร 

ให(ประธานสภาผู(แทนราษฎรเป.นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต9งต้ังผู(นํา
ฝQายค(านในสภาผู(แทนราษฎร 

ผู(นําฝQายค(านในสภาผู(แทนราษฎรย9อมพ(นจากตําแหน9งเม่ือขาดคุณสมบัติดังกล9าวใน
วรรคหน่ึง และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ มาใช(บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช9นน้ี พระมหากษัตริย4จะ
ได(ทรงแต9งต้ังผู(นําฝQายค(านในสภาผู(แทนราษฎรแทนตําแหน9งท่ีว9าง 

 
ส9วนท่ี ๔ 

บทท่ีใช(แก9สภาท้ังสอง 
   

 
มาตรา ๑๐๖  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ย9อมเป.นผู(แทนปวงชน

ชาวไทย 
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มาตรา ๑๐๗  ก9อนเข(ารับหน(าท่ี สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรต(อง

ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห9งสภาท่ีตนเป.นสมาชิก ด(วยถ(อยคําดังต9อไปน้ี 
“ข(าพเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว9า ข(าพเจ(าจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย4

สุจริต เพ่ือประโยชน4ส9วนรวมของปวงชนชาวไทย ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห9ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”  

 
มาตรา ๑๐๘  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรแต9ละสภา  มีประธานสภาคนหน่ึงและ

รองประธานคนหน่ึงหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย4ทรงแต9งต้ังจากสมาชิกแห9งสภาน้ัน ๆ ตามมติของ
สภา 

 
มาตรา ๑๐๙  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน9งจนถึงวันก9อนวันเลือก

ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม9 ซึ่งจะต(องกระทําทุกสองป/ 
ประธานและรองประธานสภาผู(แทนราษฎรดํารงตําแหน9งจนสิ้นอายุของสภา หรือมี

การยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผู(แทนราษฎร

ย9อมพ(นจากตําแหน9งก9อนถึงวาระตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล(วแต9กรณี เม่ือ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห9งสภาท่ีตนเป.นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน9ง 
(๓) ดํารงตําแหน9งรัฐมนตรีหรือข(าราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ต(องคําพิพากษาให(จําคุก 
 
มาตรา ๑๑๐  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู(แทนราษฎร มีอํานาจหน(าท่ี

ดําเนินกิจการของสภาน้ัน ๆ ให(เป.นไปตามระเบียบ รองประธานมีอํานาจหน(าท่ีทํากิจการแทน
ประธานเม่ือประธานไม9อยู9หรือไม9สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( 

 
มาตรา ๑๑๑  เม่ือประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผู(แทนราษฎรไม9อยู9ในท่ีประชุม ให(สมาชิกแห9งสภาน้ัน ๆ เลือกต้ังกันข้ึนเองเป.นประธาน
ในคราวประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๑๒  การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผู(แทนราษฎรก็ดี ต(องมีสมาชิก

มาประชุมไม9น(อยกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต9ละสภา จึงจะเป.นองค4ประชุม 
 
มาตรา ๑๑๓  การลงมติวินิจฉัยข(อปรึกษาให(ถือเอาเสียงข(างมากเป.นประมาณ เว(น

แต9ที่มีบัญญัติไว(เป.นอย9างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 
สมาชิกคนหน่ึงย9อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ(ามีคะแนนเสียงเท9ากัน 

ให(ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป.นเสียงช้ีขาด 
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มาตรา ๑๑๔  ในท่ีประชุมวุฒิสภาก็ดี ท่ีประชุมสภาผู(แทนราษฎรก็ดี ท่ีประชุม
ร9วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผู(ใดจะกล9าวถ(อยคําใด ๆ ในทางแถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนนย9อมเป.นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผู(ใดจะนําไปเป.นเหตุฟNองร(องว9ากล9าวสมาชิกผู(
น้ันในทางใดมิได( 

เอกสิทธ์ิน้ีย9อมคุ(มครองไปถึงผู(พิมพ4และผู(โฆษณารายงานการประชุมตามข(อบังคับ
ของวุฒิสภาหรือสภาผู(แทนราษฎร แล(วแต9กรณี และคุ(มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุม
อนุญาตให(แถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมด(วย 

 
มาตรา ๑๑๕  ภายในสามสิบวันนับแต9วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ให(มีการ

เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให(สมาชิกได(มาประชุมเป.นคร้ังแรก 
ในป/หน่ึงจะให(มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึงหรือสองสมัย แล(วแต9สภา

ผู(แทนราษฎรจะกําหนด 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ให(ถือเป.นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป/ ส9วน

วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป/ของรัฐสภาสมัยต9อ ๆ ไป ให(สภาผู(แทนราษฎรเป.นผู(กําหนด 
 
มาตรา ๑๑๖  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ให(มีกําหนดเวลาเก(าสิบวัน 

แต9พระมหากษัตริย4จะโปรดเกล(าฯ ให(ขยายเวลาออกไปก็ได( 
การป=ดสมัยประชุมสามัญก9อนครบกําหนดเวลาเก(าสิบวันจะกระทําได(แต9โดยความ

เห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๑๗  พระมหากษัตริย4ทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเป=ดและป=ดประชุม 
พระมหากษัตริย4จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเป=ดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําป/สมัยแรกด(วยพระองค4เอง  หรือจะโปรดเกล(าฯ ให(รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล(วหรือ
ผู(ใดผู(หน่ึง เป.นผู(แทนพระองค4มาทํารัฐพิธีก็ได( 

 
มาตรา ๑๑๘  เม่ือมีความจําเป.นเพ่ือประโยชน4แห9งรัฐ พระมหากษัตริย4จะทรงเรียก

ประชุมรัฐสภาเป.นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได( 
 
มาตรา ๑๑๙  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท้ังสองสภารวมกัน หรือ

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร มีจํานวนไม9น(อยกว9าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา 
มีสิทธิเข(าช่ือร(องขอให(นําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภา
เป.นการประชุมสมัยวิสามัญได( 

คําร(องขอดังกล9าวในวรรคหน่ึง  ให(ย่ืนต9อประธานรัฐสภา 
ให(ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๒๐  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๑๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการป=ดประชุมรัฐสภา ให(กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
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มาตรา ๑๒๑  ในระหว9างสมัยประชุม ห(ามมิให(จับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู(น้ันเป.นผู(ต(องหาใน
คดีอาญา เว(นแต9ในกรณีท่ีได(รับอนุญาตจากสภาท่ีผู(น้ันเป.นสมาชิกหรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทํา
ความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ให(รายงานไปยังประธานแห9งสภาท่ีผู(น้ันเป.นสมาชิกโดยด9วน และประธานแห9งสภาท่ีผู(น้ัน
เป.นสมาชิกอาจสั่งให(ปล9อยผู(ถูกจับได( 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีมีการฟNองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรใน

คดีอาญาไม9ว9าจะได(ฟNองนอกหรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหว9างสมัยประชุมมิได( 
เว(นแต9จะได(รับอนุญาตจากสภาท่ีผู(น้ันเป.นสมาชิก แต9การพิจารณาคดีต(องไม9เป.นการขัดขวางต9อการท่ี
สมาชิกผู(น้ันจะมาเข(าประชุมสภา 

การพิจารณาท่ีศาลได(กระทําไปก9อนมีคําอ(างว9าจําเลยเป.นสมาชิกของสภาใดสภา
หน่ึงย9อมเป.นอันใช(ได( 

 
มาตรา ๑๒๓  ถ(าสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรถูกคุมขังในระหว9าง

สอบสวนหรือพิจารณาอยู9ก9อนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาล แล(วแต9กรณี 
ต(องสั่งปล9อยทันที ถ(าหากสภาท่ีผู(น้ันเป.นสมาชิกได(ร(องขอ 

คําสั่งปล9อยตามวรรคหน่ึง  ให(มีผลบังคับต้ังแต9วันสั่งปล9อยจนถึงวันสุดท(ายแห9งสมัย
ประชุม 

 
มาตรา ๑๒๔  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๖๑ ในระหว9างท่ีสภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุหรือ

สภาผู(แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได( 
 
มาตรา ๑๒๕  ร9างพระราชบัญญั ติจะเสนอได( ก็แต9 โดยคณะรัฐมนตรีหรือ

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร  แต9ร9างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงินสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะเสนอ
ได(ก็ต9อเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

การเสนอร9างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร  จะกระทําได(เม่ือพรรค
การเมืองท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรผู(น้ันสังกัดมีมติให(เสนอได( และต(องมีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองน้ันไม9น(อยกว9าย่ีสิบคนรับรอง 

ร9างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน หมายความถึงร9างพระราชบัญญัติว9าด(วย
ข(อความต9อไปน้ีท้ังหมดหรือแต9ข(อใดข(อหน่ึง 

(๑) การต้ังข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแก(ไขหรือผ9อน หรือวางระเบียบ
การบังคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจ9ายเงินแผ9นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ9ายของ
แผ9นดิน 

(๓) การกู(เงิน หรือการคํ้าประกันหรือการใช(เงินกู( 
(๔) เงินตรา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

ในกรณีท่ีเป.นท่ีสงสัยว9าร9างพระราชบัญญัติใดเป.นร9างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วย
การเงินท่ีจะต(องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม9 ให(เป.นอํานาจของประธานสภาผู(แทนราษฎร
เป.นผู(วินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๒๖  ร9างพระราชบัญญัติให(เสนอต9อสภาผู(แทนราษฎรก9อน 
 
มาตรา ๑๒๗  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๓๓ เม่ือสภาผู(แทนราษฎรได(พิจารณาร9าง

พระราชบัญญัติท่ีเสนอตามมาตรา ๑๒๖  และลงมติเห็นชอบแล(ว ให(สภาผู(แทนราษฎรเสนอร9าง
พระราชบัญญัติน้ันต9อวุฒิสภา วุฒิสภาต(องพิจารณาร9างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมาน้ันให(เสร็จภายใน
หกสิบวัน แต9ถ(าร9างพระราชบัญญัติน้ันเป.นร9างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงินต(องพิจารณาให(เสร็จ
ภายในสามสิบวัน  ท้ังน้ี เว(นแต9สภาผู(แทนราษฎรจะได(ลงมติให(ขยายเวลาออกไปเป.นพิเศษ  กําหนด
วันดังกล9าวให(หมายถึงวันในสมัยประชุม  และให(เร่ิมนับแต9วันท่ีร9างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกล9าวในวรรคหน่ึงไม9ให(นับรวมระยะเวลาท่ีอยู9ในระหว9างการพิจารณา
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๐  

ถ(าวุฒิสภาไม9ได(พิจารณาร9างพระราชบัญญัติให(เสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกล9าวใน
วรรคหน่ึง ก็ให(ถือว9าวุฒิสภาได(ให(ความเห็นชอบในร9างพระราชบัญญัติน้ัน 

ในการท่ีสภาผู(แทนราษฎรเสนอร9างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ให(ประธานสภาผู(แทนราษฎรแจ(งไปด(วยว9าร9างพระราชบัญญัติท่ีเสนอไปน้ันเป.นร9างพระราชบัญญัติ
เก่ียวด(วยการเงิน คําแจ(งของประธานสภาผู(แทนราษฎรให(ถือเป.นเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผู(แทนราษฎรมิได(แจ(งไปว9าร9างพระราชบัญญัติใดเป.นร9าง
พระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน ให(ถือว9าร9างพระราชบัญญัติน้ันมิใช9พระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน 

 
มาตรา ๑๒๘  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๓๓ เม่ือวุฒิสภาได(พิจารณาร9างพระราชบัญญัติ

เสร็จแล(ว 
(๑) ถ(าเห็นชอบด(วยกับสภาผู(แทนราษฎร ก็ให(ดําเนินการต9อไปตามมาตรา ๗๗ 
(๒) ถ(าไม9เห็นชอบด(วยกับสภาผู(แทนราษฎร ก็ให(ยับย้ังร9างพระราชบัญญัติน้ันไว(ก9อน 

และส9งร9างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู(แทนราษฎร 
(๓) ถ(าแก(ไขเพ่ิมเติม ก็ให(ส9งร9างพระราชบัญญัติตามท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมน้ันไปยังสภา

ผู(แทนราษฎร ในกรณีเช9นว9าน้ี ให(สภาท้ังสองต9างต้ังบุคคลท่ีเป.นหรือมิได(เป.นสมาชิกแห9งสภาน้ัน ๆ มี
จํานวนเท9ากันตามท่ีสภาผู(แทนราษฎรกําหนด ประกอบเป.นคณะกรรมาธิการร9วมกันเพ่ือพิจารณาร9าง
พระราชบัญญัติน้ัน แล(วให(คณะกรรมาธิการร9วมกันน้ันรายงานและเสนอร9างพระราชบัญญัติท่ี
คณะกรรมาธิการร9วมกันได(พิจารณาแล(วต9อสภาท้ังสอง ถ(าสภาท้ังสองต9างเห็นชอบด(วยร9าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร9วมกันได(พิจารณาแล(วน้ัน ก็ให(ดําเนินการต9อไปตามมาตรา ๗๗ ถ(า
สภาใดสภาหน่ึงไม9เห็นชอบด(วยก็ให(ยับย้ังร9างพระราชบัญญัติน้ันไว(ก9อน 

คณะกรรมาธิการร9วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มา
แถลงข(อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร9างพระราชบัญญัติได( และเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติ
ไว(ในมาตรา ๑๑๔ น้ัน ให(คุ(มครองถึงบุคคลผู(กระทําหน(าท่ีตามมาตราน้ีด(วย 
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การประชุมคณะกรรมาธิการร9วมกัน ต(องมีกรรมาธิการมาประชุมไม9น(อยกว9าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมด จึงจะเป.นองค4ประชุมและให(นําข(อบังคับการประชุมของสภา
ผู(แทนราษฎรในส9วนท่ีเก่ียวกับกรรมาธิการมาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๙  ร9างพระราชบัญญัติท่ีต(องยับย้ังไว(ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๘ น้ัน 

สภาผู(แทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหม9ได(ต9อเม่ือเวลาหน่ึงร(อยแปดสิบวันได(ล9วงพ(นไปนับแต9วันท่ี
วุฒิสภาส9งร9างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู(แทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๒๘ 
(๒) และนับแต9วันท่ีสภาใดสภาหน่ึงไม9เห็นชอบด(วยสําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๒๘ (๓) ใน
กรณีเช9นว9าน้ี ถ(าสภาผู(แทนราษฎรลงมติยืนยันร9างเดิมหรือร9างท่ีคณะกรรมาธิการร9วมกันพิจารณาด(วย
คะแนนเสียงมากกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแล(ว ก็ให(ถือว9าร9างพระราชบัญญัติน้ัน
เป.นอันได(รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให(ดําเนินการต9อไปตามมาตรา ๗๗ 

ถ(าร9างพระราชบัญญัติท่ีต(องยับย้ังไว(เป.นร9างพระราชบัญญัติเก่ียวด(วยการเงิน สภา
ผู(แทนราษฎรอาจยกร9างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนพิจารณาใหม9ได(ทันที ในกรณีเช9นว9าน้ีถ(าสภา
ผู(แทนราษฎรลงมติยืนยันร9างเดิมหรือร9างท่ีคณะกรรมาธิการร9วมกันพิจารณาด(วยคะแนนเสียงมากกว9า
ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแล(ว ก็ให(ถือว9าร9างพระราชบัญญัติน้ันเป.นอันได(รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา และให(ดําเนินการต9อไปตามมาตรา ๗๗ 

 
มาตรา ๑๓๐  ในระหว9างท่ีมีการยับย้ังร9างพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติมาตรา 

๑๒๘ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะเสนอร9างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย9าง
เดียวกันหรือคล(ายกันกับหลักการของร9างพระราชบัญญัติที่ต(องยับย้ังไว(มิได( 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู(แทนราษฎรเห็นว9าร9างพระราชบัญญัติท่ีเสนอหรือส9งให(
พิจารณาน้ันเป.นร9างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย9างเดียวกันหรือคล(ายกันกับหลักการของร9าง
พระราชบัญญั ติ ท่ีต(องยับย้ังไว(  ให(ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู(แทนราษฎรส9งร9าง
พระราชบัญญัติดังกล9าวให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ(าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว9าเป.น
ร9างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย9างเดียวกันหรือคล(ายกันกับหลักการของร9างพระราชบัญญัติท่ีต(อง
ยับย้ังไว( ให(ร9างพระราชบัญญัติน้ันตกไป 

 
มาตรา ๑๓๑  ในกรณีท่ีสภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร 

บรรดาร9างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได(ให(ความเห็นชอบ หรือท่ีพระมหากษัตริย4ไม9ทรงเห็นชอบ
ด(วย หรือเม่ือพ(นเก(าสิบวันแล(วมิได(พระราชทานคืนมา ให(เป.นอันตกไป 

 
มาตรา ๑๓๒  งบประมาณรายจ9ายของแผ9นดินให(ทําเป.นพระราชบัญญัติ ถ(า

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป/งบประมาณออกไม9ทันป/งบประมาณใหม9 ให(ใช(กฎหมาย
ว9าด(วยงบประมาณรายจ9ายในป/งบประมาณป/ก9อนน้ันไปพลาง 

 
มาตรา ๑๓๓  ร9างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป/งบประมาณ ร9าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายเพ่ิมเติมและร9างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ9าย สภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

ผู(แทนราษฎรจะต(องพิจารณาให(เสร็จภายในเก(าสิบวันนับแต9วันท่ีร9างพระราชบัญญัติดังกล9าวมาถึง
สภาผู(แทนราษฎร 

ถ(าสภาผู(แทนราษฎรไม9 ได( พิจารณาร9างพระราชบัญญั ติ น้ันให( เสร็จภายใน
กําหนดเวลาท่ีกล9าวในวรรคหน่ึง ให(ถือว9าสภาผู(แทนราษฎรได(ให(ความเห็นชอบในร9างพระราชบัญญัติ
น้ัน และให(เสนอร9างพระราชบัญญัติน้ันต9อวุฒิสภา 

ในการพิจารณาร9างพระราชบัญญัติน้ัน วุฒิสภาจะต(องให(ความเห็นชอบหรือไม9
เห็นชอบภายในสิบห(าวันนับแต9วันท่ีร9างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา ถ(าพ(นกําหนดน้ันให(ถือว9า
วุฒิสภาได(ให(ความเห็นชอบในร9างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเช9นน้ีและในกรณีท่ีวุฒิสภาให(ความ
เห็นชอบให(ดําเนินการต9อไปตามมาตรา ๗๗  

ถ(าร9างพระราชบัญญัติดังกล9าวน้ัน วุฒิสภาไม9เห็นชอบด(วย ให(นําบทบัญญัติมาตรา 
๑๒๙ วรรคสอง มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาร9างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป/งบประมาณ ร9าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายเพ่ิมเติมและร9างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ9าย 
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมิได( แต9อาจแปรญัตติ
ได(ในทางลดหรือตัดทอนรายจ9ายซึ่งมิใช9รายจ9ายตามข(อผูกพันอย9างใดอย9างหน่ึงดังต9อไปน้ี 

(๑) เงินส9งใช(ต(นเงินกู( 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู( 
(๓) เงินท่ีกําหนดให(จ9ายตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๓๔  การจ9ายเงินแผ9นดิน จะกระทําได(ก็เฉพาะท่ีได(อนุญาตไว(ในกฎหมาย

ว9าด(วยงบประมาณรายจ9าย กฎหมายว9าด(วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวด(วยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว9าด(วยเงินคงคลัง เว(นแต9ในกรณีจําเป.นรีบด9วนจะจ9ายไปก9อนก็ได(  แต9ต(อง
เป.นไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช9นว9าน้ีต(องต้ังงบประมาณรายจ9ายชดใช(
ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ9าย หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายเพ่ิมเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป/งบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๑๓๕  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผ9นดินโดยบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๓๖  ในท่ีประชุมวุฒิสภาหรือสภาผู(แทนราษฎร สมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ัง

กระทู(ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเก่ียวกับงานในหน(าท่ีได( แต9รัฐมนตรีย9อมมีสิทธิท่ีจะไม9ตอบเม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นว9าเร่ืองน้ันยังไม9ควรเป=ดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน4สําคัญของ
แผ9นดิน 

 
มาตรา ๑๓๗  สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจํานวนไม9น(อยกว9าหน่ึงในห(าของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎร มีสิทธิเข(าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม9
ไว(วางใจรัฐมนตรีเป.นรายบุคคลหรือท้ังคณะ 
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เม่ือการเป=ดอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลง โดยมิใช9ด(วยมติให(ผ9านระเบียบวาระเป=ด
อภิปรายน้ันไป ให(สภาผู(แทนราษฎรลงมติไว(วางใจหรือไม9ไว(วางใจ การลงมติในกรณีเช9นว9าน้ีมิให(
กระทําในวันเดียวกับท่ีการอภิปรายสิ้นสุด มติไม9ไว(วางใจต(องมีคะแนนเสียงมากกว9าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎร 

ในกรณีท่ีมติไม9ไว(วางใจมีคะแนนเสียงไม9มากกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
ของสภาผู(แทนราษฎร สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีเข(าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายน้ันเป.นอันหมด
สิทธิท่ีจะเข(าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม9ไว(วางใจรัฐมนตรีเป.นรายบุคคลหรือท้ัง
คณะอีกตลอดสมัยประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๘  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผู(แทนราษฎรและการประชุม

ร9วมกันของรัฐสภา ย9อมเป.นการเป=ดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไว(ในข(อบังคับการประชุมแต9ละสภา แต9
ถ(าหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแต9ละสภาหรือสมาชิกของท้ังสองสภาร9วมกัน มีจํานวนไม9น(อย
กว9าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของแต9ละสภา หรือของท้ังสองสภารวมกัน แล(วแต9กรณี ร(อง
ขอให(ประชุมลับ ก็ให(ประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๓๙  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแต9ละสภาต้ัง

เป.นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผู(เป.นสมาชิกหรือมิได(เป.นสมาชิกต้ังเป.น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ตามท่ีสภา
มอบหมายแล(วรายงานต9อสภา คณะกรรมาธิการท่ีกล9าวน้ีอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียก
บุคคลใด ๆ มาแถลงข(อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยู9น้ันได( 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๔ น้ัน ให(คุ(มครองถึงบุคคลผู(กระทําหน(าท่ีตาม
มาตราน้ีด(วย 

การต้ังกรรมาธิการสามัญต(องมีจํานวนตามหรือใกล(เคียงกับอัตราส9วนของจํานวน
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรของแต9ละพรรคการเมืองหรือกลุ9มพรรคการเมืองท่ีมีอยู9ในสภาผู(แทนราษฎร 

ในระหว9างท่ียังไม9มีข(อบังคับการประชุมของสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๑๔๒  ให(
ประธานสภาผู(แทนราษฎรเป.นผู(กําหนดอัตราส9วนตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๔๐  การประชุมคณะกรรมาธิการต(องมีกรรมาธิการมาประชุมไม9น(อยกว9า

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมด จึงจะเป.นองค4ประชุม 
 
มาตรา ๑๔๑  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๙๑ ถ(ามีป2ญหาท่ีจะต(องตีความรัฐธรรมนูญ

เก่ียวกับอํานาจหน(าท่ีของรัฐสภา ให(เป.นอํานาจของรัฐสภาท่ีจะตีความและให(ถือว9าการตีความของ
รัฐสภาเป.นเด็ดขาด 

 
มาตรา ๑๔๒  วุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรมีอํานาจตราข(อบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน(าท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณาร9างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลง
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มติ การต้ังกระทู(ถาม การเป=ดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบร(อยและกิจการอ่ืนเพ่ือ
ดําเนินการตามบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ี  
 

ส9วนท่ี ๕ 
การประชุมร9วมกันของรัฐสภา 

   
 

มาตรา ๑๔๓  ในกรณีต9อไปน้ี ให(รัฐสภาประชุมร9วมกัน 
(๑) การให(ความเห็นชอบในการต้ังผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ตามมาตรา ๑๖ 

และมาตรา ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู(สําเร็จราชการแทนพระองค4ต9อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
(๓) การแก(ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว9าด(วยการสืบราชสันตติวงศ4 พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ 
(๔) การให(ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑ 
(๕) การปรึกษาร9างพระราชบัญญัติใหม9ตามมาตรา ๑๑๖ 
(๖) การให(ความเห็นชอบในการป=ดสมัยประชุมตามมาตรา ๗๘ 
(๗) การเป=ดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗ 
(๘) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๑ 
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๑ 
(๑๐) การเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๓ 
(๑๑) การให(ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๖๑ 
(๑๒) การให(ความเห็นชอบแก9หนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๖๒  
(๑๓) การแต9งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๘๔ 
(๑๔) การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๔ 

 
มาตรา ๑๔๔  ในการประชุมร9วมกันของรัฐสภา ให(ใช(ข(อบังคับการประชุมของ

วุฒิสภาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๕  ภายใต(บังคับมาตรา ๒๐  มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๖๑ วรรคสองและ

มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมร9วมกันของรัฐสภา ให(นําบทท่ีใช(แก9สภาท้ังสองมาใช(บังคับโดยอนุโลม แต9
เฉพาะการต้ังคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการท่ีต้ังจากผู(ที่เป.นสมาชิกของแต9ละสภาจะต(องมีจํานวนตาม
หรือใกล(เคียงกับอัตราส9วนของจํานวนสมาชิกของแต9ละสภา 

 
หมวด ๗ 

คณะรัฐมนตรี 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

มาตรา ๑๔๖  พระมหากษัตริย4ทรงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอีกไม9เกินสี่
สิบสี่คน ประกอบเป.นคณะรัฐมนตรี มีหน(าท่ีบริหารราชการแผ9นดิน 

ให(ประธานรัฐสภาเป.นผู(ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการต้ังนายกรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๔๗  ก9อนเข(ารับหน(าท่ี รัฐมนตรีต(องถวายสัตย4ปฏิญาณต9อพระมหากษัตริย4 

ด(วยถ(อยคําดังต9อไปน้ี 
“ข(าพระพุทธเจ(า (ช่ือผู(ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย4ปฏิญาณว9า ข(าพระพุทธเจ(าจะ

จงรักภักดีต9อพระมหากษัตริย4 และจะปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซื่อสัตย4สุจริตเพ่ือประโยชน4ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว(และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๔๘  รัฐมนตรีจะเป.นข(าราชการซึ่งมีตําแหน9งหรือเงินเดือนประจํานอกจาก

ข(าราชการการเมืองมิได( 
 

มาตรา ๑๔๙  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน9งหรือกระทําการใด ๆ ท่ีห(ามไว(มิให(
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๙๗ มิได( เว(นแต9ตําแหน9งท่ีต(องดํารง
ตามบทบัญญัติแห9งกฎหมายและจะเป.นผู(จัดการ  กรรมการ  ท่ีปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ(างของบุคคล 
ห(างหุ(นส9วน บริษัท หรือองค4การใด ๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือค(ากําไรก็มิได(ด(วย 

 
มาตรา ๑๕๐  รัฐมนตรีย9อมมีสิทธิเข(าประชุมและแถลงข(อเท็จจริงหรือแสดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุมสภาซึ่งตนมิได(เป.นสมาชิก แต9ไม9มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เอกสิทธ์ิที่บัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๔ ให(นํามาใช(บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๑  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข(าบริหารราชการแผ9นดินต(องแถลงนโยบายต9อ

รัฐสภาโดยไม9มีการลงมติความไว(วางใจ 
 

มาตรา ๑๕๒  ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผ9นดิน รัฐมนตรีต(องรับผิดชอบ
ต9อสภาผู(แทนราษฎรในหน(าท่ีของตน และต(องรับผิดชอบร9วมกันต9อสภาผู(แทนราษฎรในนโยบาย
ท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๕๓  ถ(ามีป2ญหาเก่ียวกับการบริหารราชการแผ9นดินท่ีคณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟ2งความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีจะแจ(ง
ไปยังประธานรัฐสภา ขอให(มีการเป=ดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได( ในกรณีเช9นว9าน้ีรัฐสภาจะ
ลงมติในป2ญหาท่ีอภิปรายมิได( 
 

มาตรา ๑๕๔  รัฐมนตรีทั้งคณะพ(นจากตําแหน9ง เม่ือ 
(๑) สภาผู(แทนราษฎรลงมติไม9ไว(วางใจตามมาตรา ๑๓๗ 
(๒) สภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผู(แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
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(๔) ความเป.นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๕๕ 
คณะรัฐมนตรีท่ีพ(นจากตําแหน9ง ต(องอยู9ในตําแหน9งเพ่ือดําเนินงานไปจนกว9า

คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม9จะเข(ารับหน(าท่ี 
 

มาตรา ๑๕๕  ความเป.นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผู(สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา 

๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมิได(เป.นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร หรือตามมาตรา ๙๔ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเป.นสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร หรือมีลักษณะต(องห(ามตามท่ี
บัญญัติไว(ในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๕) หรือ (๖) 

(๔) ต(องคําพิพากษาให(จําคุก 
(๕) สภาผู(แทนราษฎรลงมติไม9ไว(วางใจตามมาตรา ๑๓๗ 
(๖) กระทําการอันต(องห(ามตามมาตรา ๑๔๙ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๕๖ 
ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๘๑  มาตรา ๘๒  และมาตรา ๘๓ มาใช(บังคับแก9การสิ้นสุด

ของความเป.นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
 
มาตรา ๑๕๖  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการให(รัฐมนตรีพ(นจาก

ความเป.นรัฐมนตรี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๑๕๗  ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป.นรีบด9วนในอันจะรักษาความปลอดภัย

ของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปNองป2ด
ภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย4จะทรงตราพระราชกําหนดให(ใช(บังคับดังเช9นพระราชบัญญัติก็ได( 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต9อไป ให(คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันต9อรัฐสภา
เพ่ือพิจารณาโดยไม9ชักช(า ถ(าสภาผู(แทนราษฎรไม9อนุมัติ หรือสภาผู(แทนราษฎรอนุมัติแต9วุฒิสภาไม9
อนุมัติ และสภาผู(แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด(วยคะแนนเสียงไม9มากกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมด ให(พระราชกําหนดน้ันตกไป แต9ทั้งน้ีไม9กระทบกระเทือนกิจการท่ีได(เป.นไปในระหว9างท่ีใช(พระ
ราชกําหนดน้ัน 

ถ(าวุฒิสภาและสภาผู(แทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนดน้ัน หรือถ(าวุฒิสภาไม9อนุมัติ
และสภาผู(แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด(วยคะแนนเสียงมากกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด ให(
พระราชกําหนดน้ันมีผลใช(บังคับเป.นพระราชบัญญัติต9อไป 

การอนุมัติหรือไม9อนุมัติพระราชกําหนด ให(นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม9อนุมัติ ให(มีผลต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผู(แทนราษฎร ในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะต(องทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ันๆ 
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มาตรา ๑๕๘  ในระหว9างสมัยประชุม ถ(ามีความจําเป.นต(องมีกฎหมายเก่ียวด(วยการ
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต(องได(รับการพิจารณาโดยด9วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน4ของแผ9นดิน 
พระมหากษัตริย4จะทรงตราพระราชกําหนดให(ใช(บังคับดังเช9นพระราชบัญญัติก็ได( 

พระราชกําหนดท่ีได(ตราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะต(องนําเสนอต9อสภาผู(แทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๗ มา
ใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม9ขัดต9อกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖๐  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช(และเลิกใช(

กฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว9าด(วยกฎอัยการศึกษา 
ในกรณีท่ีมีความจําเป.นต(องประกาศใช(กฎอัยการศึกเฉพาะแห9งเป.นการรีบด9วน 

เจ(าหน(าท่ีฝQายทหารย9อมกระทําได(ตามกฎหมายว9าด(วยกฎอัยการศึกษา 
 
มาตรา ๑๖๑  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือ

ได(รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให(ความเห็นชอบของรัฐสภาต(องมีคะแนนเสียงไม9น(อยกว9าสองในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา 
ในระหว9างท่ีสภาผู(แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู(แทนราษฎรถูกยุบ ให(วุฒิสภาทํา

หน(าท่ีรัฐสภาในการให(ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 
 
มาตรา ๑๖๒  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค4การระหว9างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแห9งชาติ หรือ

จะต(องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให(การเป.นไปตามสัญญาต(องได(รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๖๓  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๖๔  พระมหากษัตริย4ทรงไว(ซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักด์ิและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ4 
 
มาตรา ๑๖๕  พระมหากษัตริย4ทรงแต9งต้ังและให(ข(าราชการฝQายทหารและฝQาย

พลเรือนตําแหน9งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท9าพ(นจากตําแหน9ง 
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มาตรา ๑๖๖  ภายใต(บังคับมาตรา ๑๖๕ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การ
แต9งต้ัง การเลื่อนตําแหน9ง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษและการออกจากราชการของข(าราชการให(
เป.นไปตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๖๗  ข(าราชการซึ่งมีตําแหน9งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข(าราชการ

การเมือง จะเป.นข(าราชการการเมืองมิได( 
 
มาตรา ๑๖๘  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน

เก่ียวกับราชการแผ9นดิน ต(องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว(นแต9ท่ีมีบัญญัติไว(เป.น
อย9างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี  

 
หมวด ๘ 

ศาล 
   

 
มาตรา ๑๖๙  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป.นอํานาจของศาลซึ่งจะต(อง

ดําเนินการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย4 
 
มาตรา ๑๗๐  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนได(ก็แต9โดยพระราชบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๗๑  การต้ังศาลข้ึนใหม9เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึง หรือคดีท่ีมี

ข(อหาฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาท่ีมีอยู9ตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน 
จะกระทํามิได( 

 
มาตรา ๑๗๒  การบัญญัติกฎหมายให(มีผลเป.นการเปลี่ยนแปลง หรือแก(ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว9าด(วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพ่ือใช(แก9คดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะ จะกระทํามิได( 
 
มาตรา ๑๗๓  ผู(พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให(

เป.นไปตามกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๗๔  ผู(พิพากษาและตุลาการจะเป.นข(าราชการการเมืองมิได( 
 
มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริย4ทรงแต9งต้ังและให(ผู(พิพากษาในศาลยุติธรรมพ(นจาก

ตําแหน9ง 
ก9อนเข(ารับหน(าท่ีคร้ังแรก ผู(พิพากษาต(องถวายสัตย4ปฏิญาณต9อพระมหากษัตริย4ด(วย

ถ(อยคําท่ีคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว9าด(วยระเบียบข(าราชการฝQายตุลาการกําหนด 
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มาตรา ๑๗๖  การแต9งต้ังและการให(ผู(พิพากษาในศาลยุติธรรมพ(นจากตําแหน9ง 
จะต(องได(รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว9าด(วยระเบียบข(าราชการฝQาย
ตุลาการก9อน แล(วจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหน9ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู(พิพากษาในศาลยุติธรรม 
จะต(องได(รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว9าด(วยระเบียบข(าราชการฝQาย
ตุลาการ 
 

มาตรา ๑๗๗  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแต9งต้ังและการให(ตุลาการศาลทหารพ(นจากตําแหน9ง ให(เป.นไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 
มาตรา ๑๗๘  การแต9งต้ังและการให(ผู(พิพากษาหรือตุลาการในศาลอ่ืนนอกจากศาล

ยุติธรรมและศาลทหารพ(นจากตําแหน9ง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล9าว 
ให(เป.นไปตามกฎหมายว9าด(วยการจัดต้ังศาลน้ัน 

 
มาตรา ๑๗๙  ในกรณีท่ีมีป2ญหาเก่ียวกับอํานาจหน(าท่ีระหว9างศาลยุติธรรมกับศาล

อ่ืน หรือระหว9างศาลอ่ืนด(วยกัน ให(คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป.นผู(วินิจฉัย 
 

หมวด ๙ 
การปกครองส9วนท(องถ่ิน 

   
 

มาตรา ๑๘๐  การจัดการปกครองส9วนท(องถ่ินต(องเป.นไปตามหลักแห9งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ4ของประชาชนในท(องถ่ิน  ท้ังน้ี ตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๘๑  การปกครองส9วนท(องถ่ิน ให(มีสภาท(องถ่ินและคณะผู(บริหารท(องถ่ิน

หรือผู(บริหารท(องถ่ิน 
อํานาจหน(าท่ีของสภาท(องถ่ิน คณะผู(บริหารท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ิน ให(เป.นไป

ตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๘๒  สมาชิกสภาท(องถ่ินให(มาจากการเลือกต้ังเป.นหลัก การแต9งต้ังสมาชิก

จะกระทําได(เฉพาะในกรณีท่ีจําเป.นตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย และต(องมีจํานวนน(อยกว9าสมาชิก
ท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท(องถ่ิน ให(ใช(วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ผู(สมัครรับเลือกต้ังเป.นสมาชิกสภาท(องถ่ินอย9างน(อยต(องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙๔ 

(๑) และ (๒) ด(วย 
หลักเกณฑ4และวิธีการเลือกต้ังตามมาตราน้ีให(เป.นไปตามกฎหมายว9าด(วยการน้ัน 
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มาตรา ๑๘๓  คณะผู(บริหารท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ิน ให(มาจากการเลือกต้ังเป.น
หลัก การแต9งต้ังคณะผู(บริหารท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ินจะกระทําได(เฉพาะในกรณีท่ีจําเป.นตาม
บทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

หลักเกณฑ4และวิธีการเลือกต้ังตามมาตราน้ี ให(เป.นไปตามกฎหมายว9าด(วยการน้ัน 
 

หมวด ๑๐ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๑๘๔  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด(วยประธานรัฐสภา ประธานศาล

ฎีกา อธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอ่ืนอีกสี่คน ซึ่งรัฐสภาแต9งต้ังจากผู(ทรงคุณวุฒิ 
ประธานรัฐสภาเป.นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๘๕  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแต9งต้ังจะเป.นสมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร  สมาชิกสภาท(องถ่ิน  ผู(บริหารท(องถ่ิน ข(าราชการซึ่งมีตําแหน9งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส9วนท(องถ่ิน มิได( 

 
มาตรา ๑๘๖  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะได(รับเงินประจําตําแหน9ง และประโยชน4ตอบ

แทนอย9างอ่ืนตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๘๗  ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ังท่ัวไป ให(รัฐสภาแต9งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญ

จากผู(ทรงคุณวุฒิใหม9ภายในสามสิบวันนับแต9วันเป=ดสมัยประชุมรัฐสภาคร้ังแรก 
กําหนดวันดังกล9าวในวรรคหน่ึงให(หมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในการแต9งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง รัฐสภาจะแต9งต้ังผู( ท่ีพ(นจาก

ตําแหน9งให(เป.นตุลาการรัฐธรรมนูญใหม9อีกก็ได( 
 
มาตรา ๑๘๘  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแต9งต้ังพ(นจากตําแหน9ง เม่ือ 
(๑) เป=ดสมัยประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เป.นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร สมาชิกสภาท(องถ่ิน ผู(บริหาร

ท(องถ่ิน ข(าราชการซึ่งมีตําแหน9งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส9วนท(องถ่ิน 
(๕) ต(องคําพิพากษาให(จําคุก 
 
มาตรา ๑๘๙  ถ(าตําแหน9งตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแต9งต้ังว9างลงเพราะเหตุอ่ืน

ใด นอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๑๘๘ (๑) ให(รัฐสภาแต9งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญเข(ามาแทนภายใน
สามสิบวัน 

กําหนดวันดังกล9าวในวรรคหน่ึงให(หมายถึงวันในสมัยประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
มาตรา ๑๙๐  เม่ือร9างพระราชบัญญัติใดได(รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล(ว ก9อนท่ี

นายกรัฐมนตรีจะนําร9างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนทูนเกล(าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย4ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตามมาตรา ๗๗ 

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท้ังสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกของแต9ละสภา มีจํานวนไม9น(อยกว9าหน่ึงในห(าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของท้ังสองสภา เห็น
ว9าร9างพระราชบัญญัติดังกล9าวมีข(อความขัดหรือแย(งต9อรัฐธรรมนูญ ให(เสนอความเห็นต9อประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู(แทนราษฎร แล(วแต9กรณีแล(วให(ประธานแห9งสภาท่ีได(รับ
ความเห็นดังกล9าว ส9งความเห็นน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย แล(วแจ(งให(
นายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว9าร9างพระราชบัญญัติดังกล9าวมีข(อความขัดหรือแย(งต9อ
รัฐธรรมนูญ ให(ส9งความเห็นเช9นว9าน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย แล(วแจ(งให(
ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู(แทนราษฎรทราบ 

ในระหว9างท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให(นายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพ่ือประกาศใช(ร9างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงจนกว9าจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ถ(าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว9าร9างพระราชบัญญัติน้ันมีข(อความขัดหรือแย(งต9อ
รัฐธรรมนูญ ให(นายกรัฐมนตรีส9งร9างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังรัฐสภาต9อไป 

 
มาตรา ๑๙๑  ในการท่ีศาลจะใช(บทบัญญัติแห9งกฎหมายบังคับแก9คดีใด ถ(าศาลเห็น

ว9าบทบัญญัติแห9งกฎหมายน้ันต(องด(วยบทบัญญัติมาตรา ๕  และยังไม9มีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญในส9วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ัน  ให(ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว(ช่ัวคราว แล(วส9ง
ความเห็นเช9นว9าน้ันตามทางการ เพ่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได(พิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให(ใช(ได(ในคดีท้ังปวง แต9ไม9กระทบกระเทือน
คําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแล(ว 

 
มาตรา ๑๙๒  คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให(ถือเป.นเด็ดขาด และให(

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๙๓  วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให(เป.นไปตามกฎหมาย

ว9าด(วยการน้ัน 
 

หมวด ๑๑ 
การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๑๙๔  การแก(ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําได(ก็แต9โดยหลักเกณฑ4และ
วิธีการ ดังต9อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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(๑) ญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติมต(องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู(แทน
ราษฎรจํานวนไม9น(อยกว9าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผู(แทนราษฎร ญัตติของ
สมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะกระทําได(เม่ือพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรน้ันสังกัดมีมติให(
เสนอได( 

(๒) ญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติมต(องเสนอเป.นร9างรัฐธรรมนูญแก(ไขเพ่ิมเติม และให(รัฐสภา
พิจารณาเป.นสามวาระ  

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการ ให(ใช(วิธีเรียกช่ือ และต(อง
มีคะแนนเสียงเห็นชอบด(วยในการแก(ไขเพ่ิมเติมน้ันไม9น(อยกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของ
ท้ังสองสภา 

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

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล(วให(รอไว(สิบห(าวัน เม่ือพ(นกําหนดน้ีแล(ว 
ให(รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต9อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดท(าย ให(ใช(วิธีเรียกช่ือ และต(องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด(วยในการท่ีจะให(ออกใช(เป.นรัฐธรรมนูญมากกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดของท้ังสองสภา 

(๗) เม่ือการลงมติได(เป.นไปตามท่ีกล9าวแล(ว ให(นําร9างรัฐธรรมนูญแก(ไขเพ่ิมเติมข้ึน
ทูนเกล(าฯ ถวาย และให(นําบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๙๕  นับต้ังแต9วันใช(รัฐธรรมนูญน้ีจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ ให(สภานิติบัญญัติแห9งชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ ทําหน(าท่ีรัฐสภาตามบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ี แต9สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห9งชาติจะเสนอร9างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๒๕ ต้ังกระทู(ถามตามมาตรา ๑๓๖ หรือเข(าช่ือ
เสนอญัตติขออภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๓๗ มิได( และมิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๗ 
มาใช(บังคับแก9การดํารงตําแหน9งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห9งชาติตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๑๙๖  ให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา 

๑๒๓ มาใช(บังคับแก9สมาชิกสภานิติบัญญัติแห9งชาติตามมาตรา ๑๙๕ ด(วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๗  ให(คณะองคมนตรีท่ีดํารงตําแหน9งอยู9ก9อนวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี เป.น

คณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๙๘  ให(คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ9นดินอยู9ก9อนวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี 

หรือคณะรัฐมนตรีหากจะมีข้ึนก9อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ เป.น
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คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ9นดินตามรัฐธรรมนูญน้ี และมิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ มาตรา 
๑๔๙ และมาตรา ๑๕๑ มาใช(บังคับแก9การดํารงตําแหน9งของรัฐมนตรีตามมาตราน้ี 

เ ม่ือได( มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ แล(ว ให(
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงพ(นจากตําแหน9ง แต9ต(องอยู9ในตําแหน9งเพ่ือดําเนินงานไปจนกว9า
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม9จะเข(ารับหน(าท่ี 

มิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ และ มาตรา ๑๗๔ มาใช(บังคับแก9ข(าราชการซึ่งดํารง
ตําแหน9งข(าราชการการเมืองอยู9ก9อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม9จะเข(ารับหน(าท่ี 

 
มาตรา ๑๙๙  ให(สภานโยบายแห9งชาติท่ีทําหน(าท่ีอยู9ก9อนวันใช(รัฐธรรมนูญน้ีทํา

หน(าท่ีให(ความคิดเห็นแก9คณะรัฐมนตรีเพ่ือให(การบริหารราชการแผ9นดินเป.นไปตามแนวนโยบายแห9ง
รัฐและหน(าท่ีตามมาตรา ๒๐๐ ไปจนกว9าคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม9จะเข(ารับหน(าท่ี 

 
มาตรา ๒๐๐  นับแต9วันใช(รัฐธรรมนูญน้ีจนกว9าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม9จะเข(ารับ

หน(าท่ี ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นเป.นการจําเป.นเพ่ือประโยชน4ในการปNองกัน ระงับหรือปราบปราม
การกระทําอันเป.นการบ9อนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก4 เศรษฐกิจของประเทศ 
หรือราชการแผ9นดิน หรือการกระทําอันเป.นการก9อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือการกระทําอันเป.นการทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือเป.นการบ่ันทอน
สุขภาพอนามัยของประชาชน  ท้ังน้ี ไม9ว9าจะเกิดข้ึนก9อนหรือหลังวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี และไม9ว9าจะ
เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให(นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ
สภานโยบายแห9งชาติมีอํานาจสั่งการ หรือกระทําการใด ๆ ได( และให(ถือว9าคําสั่งหรือการกระทําของ
นายกรัฐมนตรีรวมท้ังการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าวเป.นคําสั่งหรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบด(วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี  

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

เม่ือพ(นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล(ว บรรดาคําสั่งของนายกรัฐมนตรีตาม
มาตราน้ีท่ียังมีผลใช(บังคับอยู9 ให(คงมีผลใช(บังคับต9อไป และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล9าว 
ให(ตราเป.นพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๐๑  ในวาระเร่ิมแรก พระมหากษัตริย4จะได(ทรงแต9งต้ังสมาชิกวุฒิสภาตาม

บทบัญญัติแห9งรัฐธรรมนูญน้ีในวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ 
 
มาตรา ๒๐๒  ให(ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห9ง

รัฐธรรมนูญน้ีให(เสร็จสิ้นภายในป/พุทธศักราช ๒๕๒๑ แต9ในกรณีท่ีไม9อาจดําเนินการเลือกต้ังภายในป/
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได(ก็ให(ขยายกําหนดเวลาการดําเนินการเลือกต้ังออกไปได( แต9ต(องไม9เกินหน่ึงร(อย
ย่ีสิบวันนับแต9วันสิ้นป/พุทธศักราช ๒๕๒๑  

 
มาตรา ๒๐๓  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใช(รัฐธรรมนูญน้ีแล(ว นอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว(ใน

มาตรา ๑๔๓ การดําเนินการดังต9อไปน้ี ให(กระทําในท่ีประชุมร9วมกันของรัฐสภาด(วย 
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(๑) การพิจารณาร9างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป/งบประมาณ ร9าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายเพ่ิมเติมและร9างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ9าย  

(๒) การเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๓๗ 
(๓) การพิจารณาร9างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีแจ(งว9า เป.นร9างพระราชบัญญัติ

สําคัญอันเก่ียวกับความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก4 หรือเศรษฐกิจของประเทศ และประธาน
รัฐสภาเห็นชอบด(วย 

(๔) การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ 
ท้ังน้ี  โดยให(สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเช9นเดียวกับสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร แต9จะ

เข(าช่ือหรือร9วมเข(าช่ือในการขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๓๗ ไม9ได( และคําว9าสภาผู(แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาท่ีระบุไว(ในมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๑๕๗ และมาตรา 
๑๕๘ ให(หมายถึงรัฐสภา 

 
มาตรา ๒๐๔  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใช(รัฐธรรมนูญน้ีแล(ว 
(๑) มิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๔ (๓) 

มาตรา ๙๕ และมาตรา ๑๐๓ (๗) และ (๙) มาใช(บังคับแก9การเลือกต้ัง การดํารงตําแหน9งและการ
สิ้นสุดแห9งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีได(รับการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญน้ี 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรจะกระทําโดยวิธีรวมเขตหรือแบ9งเขตให(เป.นไป
ตามกฎหมายว9าด(วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร และให(ผู(มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังผู(สมัครรับเลือกต้ังได(เท9าจํานวนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรท่ีมีได(ในเขตเลือกต้ังน้ัน 

(๒) มิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๓๙ วรรคสาม มาใช(
บังคับแก9การแต9งต้ัง การดํารงตําแหน9งและการพ(นจากตําแหน9งของผู(นําฝQายค(านในสภาผู(แทนราษฎร 
และการต้ังกรรมาธิการสามัญ 

(๓) มิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ เฉพาะการห(ามท่ีบัญญัติไว(ใน
มาตรา ๙๗ (๑) และ (๓) และมาตรา ๑๖๗ มาใช(บังคับแก9การดํารงตําแหน9งของรัฐมนตรีและ
ข(าราชการการเมืองอ่ืน 

(๔) มิให(นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๙๔ (๑) เฉพาะท่ี
เก่ียวกับพรรคการเมืองมาใช(บังคับในการเสนอร9างพระราชบัญญัติและการเสนอญัตติขอแก(ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

(๕) การเสนอร9างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรให(กระทําได(ก็ต9อเม่ือ
มีคํารับรองของคณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยร9างพระราชบัญญัติซึ่งมีจํานวนสิบเจ็ดคน โดย
คณะรัฐมนตรีแต9งต้ังสามคน วุฒิสภาแต9งต้ังหกคน และสภาผู(แทนราษฎรแต9งต้ังแปดคน 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๑๑๔ น้ัน ให(คุ(มครองถึงบุคคลผู(กระทําหน(าท่ี ตาม 
(๕) ด(วย 

 
มาตรา ๒๐๕  เม่ือครบกําหนดสี่ป/นับแต9วันแต9งต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๐๑ 

แล(วให(บทบัญญัติแห9งมาตรา ๒๐๓  และมาตรา ๒๐๔ เป.นอันยกเลิก เว(นแต9มาตรา ๒๐๔ (๓) ให(มีผล
ใช(บังคับต9อไปจนกว9าคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม9ภายหลังจากน้ันจะเข(ารับหน(าท่ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรา ๒๐๖  บรรดาคําสั่งซึ่งนายกรัฐมนตรีได(สั่งการโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๑๙ หรือตามความในมาตรา ๒๗ 
แห9งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ท่ียังใช(บังคับอยู9ในวันใช(รัฐธรรมนูญน้ี 
ให(คงมีผลใช(บังคับต9อไป การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล9าว ให(ตราเป.นพระราชบัญญัติ 
 
 

ผู(รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล 

ประธานสภานิติบัญญัติแห9งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


