
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว- ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

เป5นป6ที่ ๔๖ ในรัชกาลป9จจุบัน 
 
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป5นอดีตภาค ๒๕๓๔ พรรษา ป9จจุบันสมัย จันทรคติ

นิยม มักกฎสมพัตสร มิคสิรมาส ศุกลป9กษ: ตติยาดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส นวมสุรทิน จันทรวาร 
โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบ

ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าโปรดกระหม�อม ให-ประกาศว�า สภา
นิติบัญญัติแห�งชาติได-นําความกราบบังคับทูลว�า จําเดิมแต�สมเด็จพระบรมป=ตุลาธิราช พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล-าเจ-าอยู�หัว ได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าโปรดกระหม�อม
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป5นต-นมา ได-มีการ
เปลี่ยนแปลงแก-ไขและประกาศใช-รัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศอีกหลายฉบับ 
เพ่ือให-เหมาะสมและสอดคล-องกับภาวการณ:บ-านเมืองท่ีผันแปรเปลี่ยนแปลงในแต�ละยุคสมัย บรรดา
รัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการปกครองประเทศท่ีได-มีมาทุกฉบับ มีสาระสําคัญเหมือนกันท่ียึดม่ันใน
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5นประมุข โดยทรงใช-อํานาจนิติ
บัญญัติทางรัฐสภา ทรงใช-อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช-อํานาจตุลาการทางศาล จะมี
เน้ือหาแตกต�างกันก็แต�เฉพาะในเร่ืองสถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพระหว�างอํานาจนิติบัญญัติ
กับอํานาจบริหาร เพ่ือให-เหมาะสมกับภาวการณ:ของบ-านเมืองในขณะน้ัน ๆ  ท้ังน้ี ย�อมแสดงให-เห็น
แน�ชัดว�า ปวงชนชาวไทยมีศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย:
ทรงเป5นประมุข สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมป=ตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก พระปกเกล-าเจ-าอยู�หัว ผู-พระราชทานพระราชอํานาจในการปกครองแผ�นดินให-แก�
ปวงชนชาวไทย ความยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5นประมุข
ได-มีสืบทอดมาโดยตลอดจนถึงป9จจุบัน แม-ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ก็
ได-ประกาศเจตนารมณ:เช�นน้ันไว- และได-มอบให-สภานิติบัญญัติแห�งชาติจัดทําร�างรัฐธรรมนูญ 

สภานิติบัญญัติแห�งชาติได-แต�งต้ังคณะกรรมาธิการทําหน-าท่ียกร�างรัฐธรรมนูญข้ึน 
เม่ือร�างเสร็จแล-ว สภานิติบัญญัติแห�งชาติได-พิจารณาร�างรัฐธรรมนูญเป5นสามวาระตามบทบัญญัติแห�ง
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ในการพิจารณาวาระท่ีหน่ึง สภานิติบัญญัติ
แห�งชาติได-ลงมติให-รับร�างไว-พิจารณาและแต�งต้ังคณะกรรมาธิการพิจารณาร�างรัฐธรรมนูญดําเนินการ
จนเสร็จสิ้นแล-วนําเสนอสภานิติบัญญัติแห�งชาติ พิจารณาต�อไปในวาระท่ีสองและท่ีสาม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๑๖/ฉบับพิเศษ หน-า ๑/๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
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การพิจารณาทุกข้ันตอนได-ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมป=ตุลาธิราชท่ี
พระราชทานพระราชอํานาจการปกครองแผ�นดินให-แก�ปวงชนชาวไทย ประกอบกับเจตนารมณ:และ
ความศรัทธาของประชาชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป5นหลักการ ท้ังได-สดับ
ตรับฟ9งความคิดเห็นของประชาชนและกลุ�มบุคคลต�าง ๆ และศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ
ก�อน ๆ แล-วคัดเลือกบทบัญญัติท่ีเห็นว�าเหมาะสมมาใช-ในการเรียบเรียงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
เพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค:ร�วมกันของประชาชนชาวไทยในการธํารงรักษาไว-ซึ่งเอกราชและความม่ันคง
ของชาติ การพิทักษ:รักษาศาสนาให-สถิตสถาพรการเทิดทูนพระมหากษัตริย:เป5นประมุขและเป5นม่ิง
ขวัญของปวงชน การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5นประมุข เป5นวิถีทางใน
การปกครองประเทศ การยืนยันยอมรับและพิทักษ:รักษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และการ
ร�วมกันสร-างความเป5นธรรม ความเจริญ ความผาสุกร�มเย็นให-เกิดแก�ประชาชนท่ัวหน-ากัน 

เม่ือสภานิติบัญญัติแห�งชาติได-พิจารณาร�างรัฐธรรมนูญอย�างรอบคอบประกอบกับ
สถานการณ:ของประเทศแล-ว ได-ลงมติเห็นชอบให-นําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวาย
เพ่ือพระมหากษัตริย:ทรงลงพระปรมาภิไธยให-ประกาศใช-เป5นรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยสืบไป 

เม่ือได-ทรงพระราชวิจารณ:ร�างรัฐธรรมนูญโดยถ่ีถ-วนท่ัวกระบวนความแล-ว ทรง
พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล-าเหนือกระหม�อม ให-ตรารัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีข้ึนไว-ให-ใช-แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่ง
ได-ตราไว- ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต้ังแต�วันประกาศน้ีเป5นต-นไป 

ขอปวงชนชาวไทยจงร�วมจิตร�วมใจสมัครสโมสรเป5นเอกฉันท: ในอันท่ีจะปฏิบัติตาม 
และพิทักษ:รักษารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยน้ี เพ่ือธํารงคงไว-ซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับท้ัง
อํานาจอธิปไตยท่ีมาจากปวงชน เป5นบ�อเกิดและนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสด์ิพิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภ
ผลสกลเกียรติยศสถาพร แก�อาณาประชาราษฎร:ทั่วรัฐสีมา สมด่ังพระบรมราชปณิธานปรารถนาจงทุก
ประการ เทอญ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเป5นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ�งแยกมิได- 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:

ทรงเป5นพระประมุข  
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย:ผู-ทรงเป5นประมุข

ทรงใช-อํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๔  ประชาชนชาวไทยไม�ว�าเหล�ากําเนิดหรือศาสนาใดย�อมอยู�ในความ

คุ-มครองแห�งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 
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มาตรา ๕  บทบัญญัติแห�งกฎหมายใดมีข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี 
บทบัญญัติน้ันเป5นอันใช-บังคับมิได- 

 
หมวด ๒ 

พระมหากษัตริย: 
   

 
มาตรา ๖  องค:พระมหากษัตริย:ทรงดํารงอยู�ในฐานะอันเป5นท่ีเคารพสักการะ ผู-ใดจะ

ละเมิดมิได-  
ผู-ใดจะกล�าวหาหรือฟNองร-องพระมหากษัตริย:ในทางใด ๆ มิได- 
 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริย:ทรงเป5นพุทธมามกะ และทรงเป5นอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๘  พระมหากษัตริย:ทรงดํารงตําแหน�งจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักด์ิและ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ: 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย:ทรงเลือกและแต�งต้ังผู-ทรงคุณวุฒิเป5นประธาน

องคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอ่ืนอีกไม�เกินสิบแปดคน ประกอบเป5นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน-าท่ีถวายความเห็นต�อพระมหากษัตริย:ในพระราชกรณียกิจท้ัง

ปวงท่ีพระมหากษัตริย:ทรงปรึกษา และมีหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๑  การเลือกและแต�งต้ังองคมนตรีก็ดี การให-องคมนตรีพ-นจากตําแหน�งก็ดี 

ให-เห็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ให-ประธานรัฐสภาเป5นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธาน

องคมนตรีหรือให-ประธานองคมนตรีพ-นจากตําแหน�ง 
ให-ประธานองคมนตรีเป5นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังองคมนตรีอ่ืน

หรือให-องคมนตรีอ่ืนพ-นจากตําแหน�ง 
 
มาตรา ๑๒  องคมนตรีต-องไม� เป5นตุลาการ รัฐธรรมนูญ สมาชิก วุฒิสภา 

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร ข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
สมาชิกหรือเจ-าหน-าท่ีของพรรคการเมือง และต-องไม�แสดงการฝ9กใฝPในพรรคการเมืองใด ๆ  

 
มาตรา ๑๓  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี องคมนตรีต-องถวายสัตย:ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย:

ด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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“ข-าพระพุทธเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย:ปฏิญาณว�า ข-าพระพุทธเจ-าจะ
จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย: และจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย:สุจริต เพ่ือประโยชน:ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๔  องคมนตรีพ-นจากตําแหน�งเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ

ให-พ-นจากตําแหน�ง 
 
มาตรา ๑๕  การแต�งต้ังและการให-ข-าราชการในพระองค:และสมุหราชองครักษ:พ-น

จากตําแหน�ง ให-เป5นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๑๖  ในเม่ือพระมหากษัตริย:จะไม�ประทับอยู�ในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไม�ได-ด-วยเหตุใดก็ตาม จะได-ทรงแต�งต้ังผู-ใดผู-หน่ึงเป5นผู-สําเร็จราชการแทน
พระองค: และให-ประธานรัฐสภาเป5นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย:มิได-ทรงแต�งต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:

ตามมาตรา ๑๖ ก็ดี ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย:ไม�สามารถทรงแต�งต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:
เพราะยังไม�ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ให-คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู-ใดผู-หน่ึงท่ีสมควร
ดํารงตําแหน�งผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ต�อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให-ความ
เห็นชอบแล-ว ให-ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย:  แต�งต้ังผู-น้ันเป5นผู-สําเร็จ
ราชการแทนพระองค: 

ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาในการให-ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๘  ในระหว�างท่ีไม�มีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ตามท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา 

๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ให-ประธานองคมนตรีเป5นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ไปพลางก�อน 
ในกรณีท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ซึ่งได-รับการแต�งต้ังตามมาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๑๗ ไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ประธานองคมนตรีทําหน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:
ช่ัวคราว 

ในระหว�างท่ีประธานองคมนตรีเป5นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ตามวรรคหน่ึงก็ดี 
ในระหว�างท่ีประธานองคมนตรีทําหน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะเป5นประธานองคมนตรีมิได- ในกรณีเช�นว�าน้ี ให-คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหน-าท่ีประธานองคมนตรีช่ัวคราว 

 
มาตรา ๑๙  ก�อนเข-ารับหน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ซึ่งได-รับการแต�งต้ังตาม

มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต-องปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 
“ข-าพเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว�า ข-าพเจ-าจะจงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย: 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย:สุจริต เพ่ือประโยชน:ของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๒๐  ภายใต-บังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติให-เป5นไปโดยนัยแห�งกฎ

มณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ: พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
การแก-ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ: พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ เป5นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย:โดยเฉพาะ เม่ือมีพระราชดําริประการใด ให-คณะ
องคมนตรีจัดร�างกฎมณเฑียรบาลแก-ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวาย
เพ่ือมีพระราชวินิจฉัย เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล-ว ให-ประธานองคมนตรี
ดําเนินการแจ-งประธานรัฐสภาเพ่ือให-ประธานรัฐสภาแจ-งให-รัฐสภาทราบ และให-ประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ และเม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับเป5น
กฎหมายได- 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีราชบัลลังก:หากว�างลงและเป5นกรณีท่ีพระมหากษัตริย:ได-ทรง

แต�งต้ังพระรัชทายาทไว-ตามกฎมณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ: พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
แล-ว ให-คณะรัฐมนตรีแจ-งให-ประธานรัฐสภาทราบ และให-ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือ
รับทราบและให-ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค:พระรัชทายาทข้ึนทรงราชย:เป5นพระมหากษัตริย:สืบไป 
แล-วให-ประธานรัฐสภาประกาศให-ประชาชนทราบ 

ในกรณีท่ีราชบัลลังก:หากว�างลง และเป5นกรณีท่ีพระมหากษัตริย:มิได-ทรงแต�งต้ังพระ
รัชทายาทไว-ตามวรรคหน่ึง ให-คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู-สืบราชสันตติวงศ:ตามมาตรา ๒๐ ต�อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต�อรัฐสภาเพ่ือรัฐสภาให-ความเห็นชอบ  ในการน้ี จะเสนอพระนามพระราช
ธิดาก็ได- เม่ือรัฐสภาให-ความเห็นชอบแล-ว ให-ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค:ผู-สืบราชสันตติวงศ:ข้ึนทรง
ราชย:เป5นพระมหากษัตริย:สืบไป แล-วให-ประธานรัฐสภาประกาศให-ประชาชนทราบ 

ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหน่ึง หรือให-ความเห็นชอบตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๒  ในระหว�างท่ียังไม�มีประกาศอัญเชิญองค:พระรัชทายาท หรือองค:ผู-สืบ

ราชสันตติวงศ:ข้ึนทรงราชย:เป5นพระมหากษัตริย:ตามมาตรา ๒๑ ให-ประธานองคมนตรีเป5นผู-สําเร็จ
ราชการแทนพระองค:ไปพลางก�อน แต�ในกรณีท่ีราชบัลลังก:ว�างลงในระหว�างท่ีได-แต�งต้ังผู-สําเร็จ
ราชการแทนพระองค:ไว-ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว�างเวลาท่ีประธานองคมนตรีเป5น
ผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง ให-ผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:น้ัน ๆ 
แล-วแต�กรณี เป5นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ต�อไป  ท้ังน้ี จนกว�าจะได-ประกาศอัญเชิญองค:พระรัช
ทายาทหรือองค:ผู-สืบราชสันตติวงศ:ขึ้นทรงราชย:เป5นพระมหากษัตริย: 

ในกรณีท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ซึ่งได-รับการแต�งต้ังไว- และเป5นผู-สําเร็จ
ราชการแทนพระองค:ต�อไปตามวรรคหน่ึง ไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ประธานองคมนตรีทําหน-าท่ี
ผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ช่ัวคราว 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป5นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ตามวรรคหน่ึง หรือทํา
หน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ช่ัวคราวตามวรรคสอง ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มา
ใช-บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะต-องปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต-องปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง หรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู�ในระหว�างท่ีไม�มีประธานองคมนตรีหรือมีแต�ปฏิบัติหน-าท่ี
ไม�ได- ให-องคมนตรีท่ีเหลืออยู�เลือกองคมนตรีคนหน่ึงเพ่ือทําหน-าท่ีประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติ
หน-าท่ีตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แล-วแต�กรณี 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๔  บุคคลย�อมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต-บังคับบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๕  บุคคลย�อมเสมอกันในกฎหมาย และได-รับความคุ-มครองตามกฎหมาย

เท�าเทียมกัน 
 
มาตรา ๒๖  บุคคลย�อมมีสิทธิทางการเมือง 
การใช-สิทธิทางการเมือง ให-เป5นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๗  บุคคลย�อมมีเสรีภาพบริบูรณ:ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ

ลัทธินิยมในทางศาสนา และย�อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม�เป5น
ปฏิป9กษ:ต�อหน-าท่ีของพลเมืองและไม�เป5นการขัดต�อความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ในการใช-เสรีภาพดังกล�าวในวรรคหน่ึง บุคคลย�อมได-รับความคุ-มครองมิให-รัฐกระทํา
การใด ๆ อันเป5นการรอนสิทธิหรือทําให-เสียประโยชน:อันควรมีควรได-เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกาย
ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกต�างจากบุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๒๘  บุคคลจะไม�ต-องรับโทษอาญา เว-นแต�จะได-กระทําการอันกฎหมายท่ีใช-

อยู�ในเวลาท่ีกระทําน้ันบัญญัติเป5นความผิดและกําหนดโทษไว- และโทษท่ีจะลงแก�บุคคลน้ันจะหนัก
กว�าโทษท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายท่ีใช-อยู�ในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได- 

 
มาตรา ๒๙  ในคดีอาญา ให-สันนิษฐานไว-ก�อนว�าผู-ต-องหาหรือจําเลยไม�มีความผิด 
 
มาตรา ๓๐  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในร�างกาย 
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจค-นตัวบุคคล ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะกระทํามิได- เว-นแต�

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีผู-ต-องหาหรือจําเลยในคดีอาญาเป5นผู-ยากไร-ไม�สามารถจัดหา
ทนายความสําหรับตนเองได- บุคคลดังกล�าวย�อมมีสิทธิท่ีจะได-รับการช�วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดต-องรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หากปรากฏตามคํา

พิพากษาของศาลท่ีร้ือฟVWนคดีข้ึนพิจารณาใหม�ในภายหลังว�าบุคคลน้ันมิได-เป5นผู-กระทําความผิด ย�อมมี
สิทธิท่ีจะได-รับค�าทดแทนและได-รับบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแห�งคําพิพากษาน้ันคืน  ท้ังน้ี ตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๓๓  การเกณฑ:แรงงานจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน:ในการปNองป9ดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป5นการฉุกเฉิน 
หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายให-กระทําได-ในระหว�างเวลาท่ีประเทศอยู�ใน
ภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหว�างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ:ฉุกเฉิน หรือประกาศใช-กฎ
อัยการศึก 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลย�อมได-รับความคุ-มครองในการท่ีจะอยู�อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเข-าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู-ครอบครองก็ดี การตรวจค-น
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในทรัพย:สินย�อมได-รับความคุ-มครอง ขอบเขตแห�งสิทธิ

และการจํากัดสิทธิเช�นว�าน้ีย�อมเป5นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
การสืบมรดกย�อมได-รับความคุ-มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย�อมเป5นไป

ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 
มาตรา ๓๖  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย:จะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเป5นสาธารณูปโภค หรือการอันจําเป5นในการปNองกัน
ประเทศ หรือการได-มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชน:สาธารณะอย�างอ่ืน และต-องชดใช-ค�า
ทดแทนท่ีเป5นธรรมภายในเวลาอันควรแก�เจ-าของตลอดจนผู-ทรงสิทธิบรรดาท่ีได-รับความเสียหายใน
การเวนคืนน้ัน  ท้ังน้ี ตามท่ีระบุไว-ในกฎหมาย 

การกําหนดค�าทดแทนตามวรรคหน่ึง ต-องกําหนดให-อย�างเป5นธรรม โดยคํานึงถึง
ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติ การได-มา สภาพและท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย:และความเสียหายของผู-ถูก
เวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย:ต-องระบุวัตถุประสงค:แห�งการเวนคืน และกําหนด
ระยะเวลาการเข-าใช-อสังหาริมทรัพย:ไว-ให-ชัดแจ-ง ถ-ามิได-ใช-เพ่ือการน้ันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกล�าว ต-องคืนให-เจ-าของเดิมหรือทายาท เว-นแต�จะนําไปใช-เพ่ือการอ่ืนตามวรรคหน่ึงและโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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การคืนอสังหาริมทรัพย:ให-เจ-าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค�า
ทดแทนท่ีชดใช-ไป ให-เป5นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๗  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ: การโฆษณา และ

การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพเช�นว�าน้ีจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง

กฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือคุ-มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศหรือช่ือเสียงของ
บุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปNองกันหรือ
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

เจ-าของกิจการหนังสือพิมพ:หรือสื่อมวลชนอ่ืน ๆ ต-องเป5นบุคคลสัญชาติไทย  ท้ังน้ี 
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การให-เงินหรือทรัพย:สินอย�างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ:ของเอกชน รัฐจะกระทํามิได- 
 
มาตรา ๓๘  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เม่ือไม�ขัดต�อหน-าท่ีของ

พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และไม�ขัดต�อกฎหมายว�าด-วยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายว�าด-วยการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

 
มาตรา ๓๙  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพเช�นว�าน้ีจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง

กฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพ่ือคุ-มครองความสะดวกของประชาชนซึ่งจะใช-ท่ี
สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร-อยในระหว�างเวลาท่ีประเทศอยู�ในภาวะการรบหรือการ
สงคราม หรือในระหว�างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ:ฉุกเฉิน หรือประกาศใช-กฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๔๐  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป5นสมาคม สหภาพ สหพันธ: 

สหกรณ: หรือหมู�คณะอ่ืน 
การรวมกัน การจัดต้ังหรือเง่ือนไขของการจัดต้ัง การดําเนินกิจการและการเลิกของ

สมาคม สหภาพ สหพันธ: สหกรณ: หรือหมู�คณะอ่ืน ย�อมเป5นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 
มาตรา ๔๑  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป5นพรรคการเมือง เพ่ือดําเนิน

กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5น
ประมุข ท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี 

การรวมกัน การจัดต้ัง การดําเนินกิจการและการเลิกของพรรคการเมืองย�อมเป5นไป
ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายว�าด-วยพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองต-องจัดทําบัญชีแสดงทรัพย:สินและหน้ีสิน และต-องแสดงโดยเป=ดเผย
ซึ่งท่ีมาของรายได-และการใช-จ�าย  ท้ังน้ี ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบด-วยกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การตรวจ การกัก หรือการเป=ดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดต�อถึงกันรวมท้ังการกระทํา
ด-วยประการอ่ืนใดเพ่ือให-ล�วงรู-ถึงข-อความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดต�อถึงกัน จะกระทํามิได- 
เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ 

 
มาตรา ๔๓  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู�

ภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพเช�นว�าน้ีจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง

กฎหมายเฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร-อยของประชาชน หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนหรือการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู-เยาว: 

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

 
มาตรา ๔๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศหรือช่ือเสียง และความเป5นอยู�

ส�วนตัว ย�อมได-รับความคุ-มครอง 
 
มาตรา ๔๕  บุคคลย�อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร-องทุกข:ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๔๖  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟNองหน�วยราชการซึ่งเป5นนิติบุคคลให-รับผิด

เน่ืองจากการกระทําของเจ-าพนักงาน ย�อมได-รับความคุ-มครอง 
 
มาตรา ๔๗  บุคคลซึ่งเป5นทหาร ตํารวจ และข-าราชการอ่ืน พนักงานส�วนท-องถ่ิน 

และพนักงานองค:การของรัฐย�อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช�นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว-นแต�ท่ี
จํากัดในกฎหมาย หรือกฎ หรือข-อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะใน
ส�วนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ หรือวินัย 

 
มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการ

แข�งขันโดยเสรีอย�างเป5นธรรม ย�อมได-รับความคุ-มครอง 
การจํากัดสิทธิตามวรรคหน่ึงจะกระทําได-ก็แต�โดยบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เพ่ือ

ประโยชน:ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ-มครองประชาชน
ในด-านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร-อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุ-มครองผู-บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล-อม 
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปNองกันการผูกขาด หรือการขจัดความไม�เป5นธรรมในการแข�งขัน 
 

มาตรา ๔๙  บุคคลจะใช-สิทธิและเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไว-ในหมวดน้ีในทางท่ีเป5น
ปฏิป9กษ:ต�อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: และรัฐธรรมนูญ มิได- 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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หมวด ๔ 
หน-าท่ีของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๕๐  บุคคลมีหน-าท่ีรักษาไว-ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย: และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๕๑  บุคคลมีหน-าท่ีที่จะใช-สิทธิในการเลือกต้ังโดยสุจริต 
 
มาตรา ๕๒  บุคคลมีหน-าท่ีปNองกันประเทศ 
 
มาตรา ๕๓  บุคคลมีหน-าท่ีรับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๔  บุคคลมีหน-าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๕  บุคคลมีหน-าท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๖  บุคคลมีหน-าท่ีช�วยเหลือราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๗  บุคคลมีหน-าท่ีรับการศึกษาอบรมตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 
มาตรา ๕๘  บุคคลมีหน-าท่ีรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายแห�งรัฐ 
   

 
มาตรา ๕๙  บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไว-เพ่ือเป5นแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย 

และการกําหนดนโนบายของรัฐ และไม�ก�อให-เกิดสิทธิในการฟNองร-องรัฐ 
 
มาตรา ๖๐  รัฐต-องพิทักษ:รักษาไว-ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย: เอกราช และบูรณา

ภาพแห�งอาณาเขต 
 
มาตรา ๖๑  รัฐต-องจัดให-มีกําลังทหารไว-เพ่ือรักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ และ

ผลประโยชน:แห�งชาติ  
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กําลังทหารพึงใช-เพ่ือการรบหรือการสงครามและการปNองปรามมิให-เกิดสงคราม เพ่ือ
ปกปNองสถาบันพระมหากษัตริย: เพ่ือปราบหรือปNองปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือการรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 
มาตรา ๖๒  รัฐต-องดูแลให-มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร-อย 

เพ่ือให-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ร�างกายและทรัพย:สิน และในการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข 
 
มาตรา ๖๓  รัฐพึงส�งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาคใน

การปฏิบัติต�อกัน 
 
มาตรา ๖๔  รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย�างอ่ืนให-มีประสิทธิภาพ 

ขจัดข้ันตอนท่ีไม�จําเป5น และกําหนดขอบเขตการใช-ดุลพินิจของเจ-าหน-าท่ีของรัฐให-ชัดเจน และพึง
ดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือปNองกันและปราบปรามการเลือกปฏิบัติหรือการแสวงหาประโยชน:โดยมิชอบ 

 
มาตรา ๖๕  รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให-เกิดความยุติธรรมแก�

ประชาชนและให-เป5นไปด-วยความสะดวกรวดเร็ว 
 
มาตรา ๖๖  รัฐพึงส�งเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝYกอาชีพตามความ

เหมาะสมและความต-องการของประเทศ และพึงส�งเสริมให-เอกชนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา
อบรมทุกระดับตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

การจัดระบบการศึกษาอบรมเป5นหน-าท่ีของรัฐโดยเฉพาะ สถานศึกษาท้ังปวงย�อมอยู�
ภายใต-การกํากับดูแลของรัฐ 

การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ จะต-องจัดให-โดยไม�เก็บค�าเล�าเรียน
และโดยท่ัวถึงอย�างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาอบรมข้ันอุดมศึกษา รัฐพึงจัดให-สถานศึกษาดําเนินกิจการได-โดยอิสระ
ภายในขอบเขตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

รัฐพึงช�วยเหลือผู-ยากไร-และด-อยโอกาสให-ได-รับทุนและป9จจัยต�าง ๆ ในการศึกษา
อบรมและการฝYกอาชีพ 

 
มาตรา ๖๗  รัฐพึงสนับสนุนการค-นคว-าวิจัยในศิลปะและวิทยาการต�าง ๆ และพึง

ส�งเสริมและเร�งรัดให-มีการพัฒนาวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี เพ่ือนํามาใช-ในการพัฒนาประเทศ 
 
มาตรา ๖๘  รัฐพึงรักษา ส�งเสริมและพัฒนาความเสมอภาคของชายและหญิง 
 
มาตรา ๖๙  รัฐพึงสนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาพลเมืองของชาติโดยเฉพาะอย�าง

ย่ิงเด็กและเยาวชนให-เป5นผู-มีความสมบูรณ:ทั้งทางร�างกาย จิตใจ สติป9ญญา คุณธรรม และจริยธรรม 
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มาตรา ๗๐  รัฐพึงส�งเสริมประชาชนให-เข-าใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5นประมุข 

 
มาตรา ๗๑  รัฐพึงส�งเสริมให-มีการกระจายอํานาจทางการคลังแก�ท-องถ่ิน ให-ท-องถ่ิน

มีความสามารถในการจัดเก็บรายได- และการบริหารรายได- เพ่ือประโยชน:ในการให-บริการท่ีดีแก�
ประชาชน 

 
มาตรา ๗๒  รัฐพึงรักษาและส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 
มาตรา ๗๓  รัฐพึงส�งเสริมการกีฬา การท�องเท่ียว และนันทนาการ 
 
มาตรา ๗๔  รัฐพึงบํารุงรักษาสภาพแวดล-อม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งทดแทน และพึงปNองกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใช-ดินและนํ้าให-เหมาะสม 
 
มาตรา ๗๕  รัฐพึงดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิตของ

บุคคลให-สูงข้ึน 
 
มาตรา ๗๖  รัฐพึงดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพให-เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ

ในท่ีดินอย�างท่ัวถึงเพ่ือประกอบเกษตรกรรมโดยการปฏิรูปท่ีดิน จัดรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน 
รัฐพึงจัดหาและดูแลการใช- นํ้าของเกษตรกรให- มีเพียงพอและเหมาะสมแก�

เกษตรกรรม 
รัฐพึงส�งเสริมคุ-มครองและรักษาผลประโยชน:ของเกษตรกรในด-านการผลิต การเก็บ

รักษาและการจําหน�ายผลผลิต เพ่ือให-เกษตรกรได-รับผลตอบแทนท่ีเป5นธรรม และพึงส�งเสริมให-
เกษตรกรรวมตัวกันเพ่ือรักษาผลประโยชน:ดังกล�าวโดยจัดต้ังเป5นสหกรณ:หรือวิธีอ่ืน 

 
มาตรา ๗๗  รัฐพึงสนับสนุนให-เอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ 
รัฐไม�พึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเป5นธุรกิจหรือเป5นการแข�งขันกับเอกชน เว-น

แต�มีความจําเป5นเพ่ือประโยชน:ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาประโยชน:ส�วนรวม หรือการ
จัดให-มีการสาธารณูปโภค 

รัฐพึงวางมาตรการมิให-มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนท่ีมิได-อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย  ท้ังน้ี ไม�ว�าการผูกขาดตัดตอนน้ันจะเป5นโดยทางตรงหรือ
ทางอ-อม 

 
มาตรา ๗๘  รัฐพึงวางนโยบายประชากรให-เหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการ 
 
มาตรา ๗๙  รัฐพึงสงเคราะห:ผู-ประสบภัยเน่ืองในการปฏิบัติหน-าท่ีเพ่ือประเทศชาติ 

หรือในการช�วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติตามหน-าท่ีมนุษยธรรม หรือเน่ืองจากสาธารณภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๘๐  รัฐพึงจัดให-มีการสังคมสงเคราะห: ส�งเสริมและสนับสนุนให-เอกชนมีส�วน

ร�วมในการสังคมสงเคราะห: 
 
มาตรา ๘๑  รัฐพึงช�วยเหลือและสงเคราะห:ผู-สูงอายุและผู-พิการให-มีสุขภาพ กําลังใจ 

และความหวังในชีวิตเพ่ือสามารถดํารงตนอยู�ได-ตามสมควร 
 
มาตรา ๘๒  รัฐพึงส�งเสริมให-ประชากรวัยทํางานมีงานทํา และพึงคุ-มครองแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงกับจัดระบบแรงงานสัมพันธ: รวมท้ังค�าตอบแทนแรงงานให-
เป5นธรรม 

 
มาตรา ๘๓  รัฐพึงส�งเสริมการสาธารณสุขท่ีได-มาตรฐานโดยท่ัวถึงและพึงให-การ

รักษาพยาบาลแก�ผู-ยากไร-โดยไม�คิดมูลค�า และพึงส�งเสริมให-เอกชนมีส�วนร�วมด-วยเท�าท่ีจะทําได- 
การปNองกันและขจัดโรคติดต�ออันตราย รัฐจะต-องกระทําให-แก�ประชาชนโดยไม�คิด

มูลค�าและทันต�อเหตุการณ: 
 
มาตรา ๘๔  รัฐพึงจัดให- มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล-องกับ

แนวนโยบายแห�งรัฐ 
 

หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๘๕  รัฐสภาประกอบด-วยวุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎร 
รัฐสภาจะประชุมร�วมกันหรือแยกกัน ย�อมเป5นไปตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๘๖  ประธานวุฒิสภาเป5นประธานรัฐสภา ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป5น

รองประธานรัฐสภา 
ในกรณีท่ีไม�มีประธานวุฒิสภา หรือประธานวุฒิสภาไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติ

หน-าท่ีประธานรัฐสภาได- ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรทําหน-าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ีและดําเนินกิจการของ

รัฐสภาในกรณีประชุมร�วมกันให-เป5นไปตามข-อบังคับ 
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ีและตามท่ีประธาน

รัฐสภามอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๘๗  ร�างพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเป5นกฎหมายได-ก็แต�โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๘๘  ร�างพระราชบัญญัติ ท่ีได- รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล-ว ให-

นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล-าฯ ถวายภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับร�างพระราชบัญญัติน้ันจาก
รัฐสภาเพ่ือพระมหากษัตริย:ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-
บังคับเป5นกฎหมายได- 

 
มาตรา ๘๙  ร�างพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริย:ไม�ทรงเห็นชอบด-วยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพ-นเก-าสิบวันแล-วมิได-พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต-องปรึกษา
ร�างพระราชบัญญัติน้ันใหม� ถ-ารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมด-วยคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภาแล-ว ให-นายกรัฐมนตรีนําร�างพระราชบัญญัติน้ันข้ึน
ทูลเกล-าฯ ถวายอีกคร้ังหน่ึง เม่ือพระมหากษัตริย:มิได-ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน
สามสิบวัน ให-นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช-บังคับเป5นกฎหมาย
ได-เสมือนหน่ึงว�าพระมหากษัตริย:ได-ทรงลงพระปรมาภิไธยแล-ว 

 
มาตรา ๙๐  บุคคลจะเป5นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใน

ขณะเดียวกันมิได- 
 
มาตรา ๙๑  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงใน

สามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา มีสิทธิเข-าช่ือร-องต�อประธานแห�งสภาท่ีตนเป5น
สมาชิกว�าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห�งสภาน้ันสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๗ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แล-วแต�กรณี 
และให-ประธานแห�งสภาท่ีได-รับคําร-องส�งคําร-องน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว�า
สมาชิกภาพของสมาชิกผู-น้ันสิ้นสุดลงหรือไม� 

เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล-ว ให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจ-งคํา
วินิจฉัยน้ันไปยังประธานแห�งสภาท่ีได-รับคําร-องดังกล�าวตามวรรคหน่ึง 

มติของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามใน
สี่ของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญท้ังหมด 

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-ใดกระทําการ 

หรือมีพฤติการณ:อันเป5นความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีราชการหรือมีลักษณะเป5นความผิดต�อเจ-าพนักงาน
ในส�วนท่ีเก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งรัฐ หรือเป5นการเสื่อมเสียแก�เกียรติศักด์ิของการเป5น
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร แล-วแต�
กรณี จํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา มีสิทธิเข-าช่ือ
ร-องต�อประธานแห�งสภาท่ีตนเป5นสมาชิกเพ่ือให-วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรวินิจฉัยให-สมาชิกผู-น้ัน
พ-นจากสมาชิกภาพได- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

มติของวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรให-สมาชิกพ-นจากสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง 
ต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา 

 
มาตรา ๙๓  การออกจากตําแหน�งของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร

ภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว�าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงก็ดี ย�อมไม�กระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิกผู-น้ันได-กระทําไปในหน-าท่ี
สมาชิก รวมท้ังการได-รับเงินประจําตําแหน�งหรือประโยชน:ตอบแทนอย�างอ่ืนก�อนท่ีสมาชิกผู-น้ันออก
จากตําแหน�ง หรือก�อนท่ีประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ันเป5นสมาชิกได-รับแจ-งคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ แล-วแต�กรณี 

 
ส�วนท่ี ๒ 
วุฒิสภา 

   
 
มาตรา ๙๔  วุฒิสภาประกอบด-วยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ังจาก

ผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู-ความชํานาญในวิชาการหรืออาชีพต�าง ๆ อันจะยังประโยชน:ให-เกิดแก�การ
ปกครองแผ�นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป5นประมุข มีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด มีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบห-าป6บริบูรณ: ไม�เป5นสมาชิกหรือเจ-าหน-าท่ีหรือท่ีปรึกษาของพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหน่ึง ไม�เป5นสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินซึ่งได-รับเลือกต้ัง ไม�เคยถูก
วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรมีมติให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ และไม�เคยถูกคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีมติให- พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ 

สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนสองร-อยเจ็ดสิบคน 
ภายใต-บังคับมาตรา ๙๘ ในกรณีที่มีเหตุการณ:ใด ๆ ทําให-สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม�

ถึงสองร-อยเจ็ดสิบคน ให-ถือว�าสมาชิกจํานวนน้ันประกอบเป5นวุฒิสภา 
 
มาตรา ๙๕  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิมีกําหนดเวลาคราวละหกป6นับแต�วันท่ี

พระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ัง เม่ือครบสามป6นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ังคร้ังแรกตามมาตรา
น้ี ให-สมาชิกวุฒิสภาจํานวนก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดตามมาตรา ๙๔ วรรคสองออกจาก
ตําแหน�งโดยวิธีจับสลาก และให-ถือว�าการสิ้นสุดแห�งสมาชิกภาพโดยการจับสลากเป5นการออกตาม
วาระ และพระมหากษัตริย:จะได-ทรงแต�งต้ังสมาชิกเท�าจํานวนท่ีต-องออกไปเข-าแทนท่ี เม่ือครบหกป6
สมาชิกส�วนท่ีเหลือจากการจับสลากต-องพ-นจากตําแหน�ง และจะมีการแต�งต้ังสมาชิกจํานวนเท�าท่ีต-อง
ออกไปเข-ามาแทนท่ีต�อไปทุกสามป6 

พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะทรงแต�งต้ังผู-ท่ีออกตามวาระเป5น
สมาชิกอีกได- 

 
มาตรา ๙๖  สมาชิกวุฒิสภาต-องไม�รับสัมปทานจากรัฐหรือหน�วยงานราชการหรือ

หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป5นคู�สัญญากับรัฐหรือหน�วยราชการหรือหน�วยงานของรัฐ หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป5นการผูกขาดตัดตอน  ท้ังน้ี ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อม เว-นแต�กรณีท่ี
ได-รับสัมปทานหรือเป5นคู�สัญญาอยู�ก�อนได-รับแต�งต้ังเป5นสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๙๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เสียสัญชาติไทย 
(๕) เป5นสมาชิกหรือเจ-าหน-าท่ีหรือท่ีปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
(๖) เป5นสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินซึ่งได-รับเลือกต้ัง 
(๗) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๑๑) หรือ (๑๒) 
(๘) กระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๙๖ 
(๙) วุฒิสภามีมติให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ หรือคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญมีมติให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าขาดจากสมาชิกภาพนับ
แต�วันท่ีวุฒิสภาหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติ 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม�น-อยกว�าเก-าสิบวันโดยไม�ได-รับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๙๘  เม่ือตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ พระมหากษัตริย:จะได-ทรงแต�งต้ังบุคคลผู-มีลักษณะตามท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๙๔ เข-ามา
เป5นสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเข-ามาแทนน้ันย�อมอยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�ากําหนดเวลาของผู-ซึ่งตนแทน 

 
ส�วนท่ี ๓ 

สภาผู-แทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๙๙  สภาผู-แทนราษฎรประกอบด-วยสมาชิกจํานวนสามร-อยหกสิบคน ซึ่ง

ราษฎรเลือกต้ังตามเกณฑ:ที่บัญญัติไว-ในมาตรา ๑๐๐ 
ในกรณีท่ีมีเหตุการณ:ใด ๆ ทําให-การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังใดมีจํานวนสมาชิกสภาผู-แทน

ราษฎรไม�ถึงสามร-อยหกสิบคน ให-ถือว�าสมาชิกจํานวนน้ันประกอบเป5นสภาผู-แทนราษฎร และต-องมี
การเลือกต้ังจนครบจํานวนสามร-อยหกสิบคนภายในเก-าสิบวัน และให-สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-ได-รับ
เลือกต้ังเข-ามาน้ันอยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�าอายุของสภาผู-แทนราษฎรท่ีเหลืออยู� 

 
มาตรา ๑๐๐  จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีแต�ละจังหวัดจะพึงมีให-คํานวณตาม

เกณฑ:จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคน โดยเฉลี่ยจํานวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ราษฎร ท่ีประกาศในป6สุดท-ายก�อนป6ท่ีมีการเลือกต้ังด-วยจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรสามร-อยหก
สิบคน 

จังหวัดใดมีราษฎรไม�ถึงเกณฑ:จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคนตามวรรคหน่ึง ให-มี
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในจังหวัดน้ันได-หน่ึงคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ:จํานวนราษฎรต�อ
สมาชิกหน่ึงคน ให-มีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในจังหวัดน้ันเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึง
เกณฑ:จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคน 

เม่ือได-จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรของแต�ละจังหวัดตามวรรคสองแล-ว ถ-า
จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรยังไม�ครบสามร-อยหกสิบคน จังหวัดใดมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณ
ตามวรรคสองมากท่ีสุด ให-จังหวัดน้ันมีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน และให-เพ่ิม
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามวิธีดังกล�าวแก�จังหวัดท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณตามวรรคสองใน
ลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามร-อยหกสิบคน 

 
มาตรา ๑๐๑  จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-ไม�เกินสามคน ให-

ถือเขตจังหวัดเป5นเขตเลือกต้ัง และจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-เกินสามคน ให-
แบ�งเขตจังหวัดออกเป5นเขตเลือกต้ังโดยจัดให-แต�ละเขตเลือกต้ังมีจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเขต
ละสามคน 

ในกรณีท่ีจะแบ�งเขตเลือกต้ังในจังหวัดหน่ึง ให-มีจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร
ครบสามคนทุกเขตไม�ได- ให-แบ�งเขตเลือกต้ังออกเป5นเขตเลือกต้ังท่ีมีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเขตละ
สามคนเสียก�อน แต�เขตท่ีเหลือต-องไม�น-อยกว�าเขตละสองคน 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-สี่คน ให-แบ�งเขต
เลือกต้ังออกเป5นสองเขต เขตหน่ึงให-มีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรสองคน 

จังหวัดใดมีการแบ�งเขตเลือกต้ังกว�าหน่ึงเขต ต-องแบ�งพ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังแต�ละเขต
ให-ติดต�อกัน และต-องจัดอัตราส�วนของจํานวนราษฎรกับจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได-
ในแต�ละเขตให-ใกล-เคียงกัน 

 
มาตรา ๑๐๒  ในเขตเลือกต้ังแต�ละเขต ให-ผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผู-สมัครรับเลือกต้ังได-เท�าจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีมีได-ใน
เขตเลือกต้ังน้ัน 

การเลือกต้ังให-ใช-วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๑๐๓  บุคคลผู-มีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี เป5นผู-มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต�บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต-องได-สัญชาติไทย

มาแล-วไม�น-อยกว�าสิบป6 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าย่ีสิบป6บริบูรณ:ในวันท่ี ๑ มกราคม ของป6ที่มีการเลือกต้ัง และ 
(๓) มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-านในเขตเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๐๔  บุคคลผู-มีลักษณะอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ีในวันเลือกต้ังเป5นบุคคล

ต-องห-ามมิให-ใช-สิทธิเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๑) วิกลจริต หรือจิตฟ9\นเฟVอนไม�สมประกอบ 
(๒) เป5นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(๓) ต-องคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 
(๔) อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยคําพิพากษา 
 
มาตรา ๑๐๕  บุคคลผู-มีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี เป5นผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต�บุคคลผู-มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป5นคนต�างด-าว ต-องมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอีกด-วย 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าย่ีสิบห-าป6บริบูรณ:ในวันเลือกต้ัง 
(๓) เป5นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีส�งสมาชิกเข-าสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๖ 

หรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต�เพียงพรรค
เดียว และ 

(๔) มีลักษณะอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 
(ก) มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแล-วเป5นเวลา

ติดต�อกันไม�น-อยกว�าหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
(ข) เคยเป5นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง หรือเคยเป5น

สมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินในจังหวัดน้ัน 
(ค) เป5นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
(ง) เคยศึกษาเป5นเวลาติดต�อกันไม�น-อยกว�าสองป6การศึกษาในสถานศึกษาท่ี

ต้ังอยู�ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๐๖  ในการเลือกต้ังท่ัวไป พรรคการเมืองท่ีสมาชิกจะเป5นผู-มีสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๕ (๓) ได- ต-องเป5นพรรคการเมืองท่ีส�งสมาชิกเข-าสมัครรับเลือกต้ังท้ังหมด
รวมกันไม�น-อยกว�าหน่ึงร-อยย่ีสิบคน และในแต�ละเขตเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองดังกล�าวส�งสมาชิกเข-า
สมัครรับเลือกต้ัง พรรคการเมืองต-องส�งสมาชิกเข-าสมัครรับเลือกต้ังให-เท�าจํานวนสมาชิกสภาผู-แทน
ราษฎรท่ีจะพึงมีได-ในเขตเลือกต้ังน้ัน 

เม่ือพรรคการเมืองใดส�งสมาชิกเข-าสมัครรับเลือกต้ังแล-ว พรรคการเมืองน้ันหรือ
ผู-สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองน้ัน จะถอนการสมัครรับเลือกต้ังมิได- 

เม่ือพรรคการเมืองใดได-ส�งสมาชิกเข-าสมัครรับเลือกต้ังตามจํานวนตามวรรคหน่ึงแล-ว 
แม-ภายหลังจะปรากฏว�าจํานวนผู-สมัครรับเลือกต้ังของพรรคการเมืองน้ันได-ลดลงไปจนไม�ครบจํานวน
ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ ให-ถือว�าพรรคการเมืองน้ันส�งสมาชิกเข-าสมัครรับเลือกต้ังครบจํานวนตามวรรค
หน่ึงแล-ว 

 
มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู-มีลักษณะอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี เป5นบุคคลต-องห-ามมิให-

ใช-สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๑) ติดยาเสพติดให-โทษ 
(๒) เป5นบุคคลล-มละลายซึ่งศาลยังไม�สั่งให-พ-นจากคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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(๓) เป5นบุคคลผู-มีลักษณะต-องห-ามมิให-ใช-สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๔ (๑) (๒) 
หรือ (๔) 

(๔) เป5นบุคคลหูหนวกและเป5นใบ- 
(๕) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก และถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 
(๖) เคยต-องคําพิพากษาให-จําคุกต้ังแต�สองป6ข้ึนไป โดยได-พ-นโทษมายังไม�ถึงห-าป6ใน

วันเลือกต้ัง เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดยประมาท 
(๗) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให-ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต�อหน-าท่ีหรือถือว�าทุจริตต�อหน-าท่ี 
(๘) เคยต-องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให-ทรัพย:สินตกเป5นของแผ�นดิน เพราะ

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย:สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๙) เป5นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา นอกจากข-าราชการการเมือง 
(๑๐) เป5นพนักงานหรือลูกจ-างของหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการส�วนท-องถ่ิน 
(๑๑) เคยถูกวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรมีมติให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 

๙๒ 
(๑๒) เคยถูกหรือถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๙๑ ให-พ-นจาก

สมาชิกภาพเพราะมีกรณีปรากฏหลักฐานน�าเช่ือได-ว�าเป5นผู-ท่ีได-รับเลือกต้ังเป5นสมาชิกสภาผู-แทน
ราษฎรโดยใช-อามิสสินจ-าง ไม�ว�าโดยวิธีใด เพ่ือให-ตนได-รับเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๑๐๘  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรต-อง 
(๑) ไม�ดํารงตําแหน�งหรือหน-าท่ีใดในหน�วยราชการหรือหน�วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน�งสมาชิกสภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ินหรือพนักงานส�วนท-องถ่ิน  ท้ังน้ี 
นอกจากตําแหน�งรัฐมนตรีหรือข-าราชการการเมืองอ่ืน 

(๒) ไม�รับสัมปทานจากรัฐหรือหน�วยราชการหรือหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป5นคู�สัญญากับรัฐหรือหน�วยราชการหรือหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป5นการ
ผูกขาดตัดตอน  ท้ังน้ี ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อม 

(๓) ไม�รับเงินหรือประโยชน:ใด ๆ จากหน�วยราชการหรือหน�วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเป5นพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหน�วยราชการ หรือหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

บทบัญญัติใน (๒) มิให-ใช-บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-รับสัมปทาน
หรือเป5นคู�สัญญาอยู�ก�อนได-รับเลือกต้ัง 

บทบัญญัติมาตราน้ีมิให-ใช-บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรรับเบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินป6พระบรมวงศานุวงศ: หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให-ใช-บังคับใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหน�งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือสภาผู-แทนราษฎร 
หรือกรรมการซึ่งได-รับแต�งต้ังในฐานะเป5นผู-ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย หรือกรรมการซึ่ง
ได-รับแต�งต้ังในการบริหารราชการแผ�นดินในกรณีที่ดํารงตําแหน�งข-าราชการการเมือง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๑๐๙  ภายใต-บังคับบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี หลักเกณฑ: และวิธีการ
เลือกต้ังให-เป5นไปตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร 

 
มาตรา ๑๑๐  อายุของสภาผู-แทนราษฎรมีกําหนดเวลาคราวละสี่ป6นับแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑๑  เม่ืออายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย:จะได-ทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใหม�เป5นการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งต-อง
กําหนดวันเลือกต้ังภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีอายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังน้ัน
ต-องกําหนดวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๑๒  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผู-แทนราษฎร

เพ่ือให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใหม� 
การยุบสภาผู-แทนราษฎร ให-กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต-องกําหนดวันเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใหม�เป5นการเลือกต้ังท่ัวไปภายในเก-าสิบวัน และวันเลือกต้ังน้ันต-องกําหนด
เป5นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผู-แทนราษฎรจะกระทําได-เพียงคร้ังเดียวในเหตุการณ:เดียวกัน 
 
มาตรา ๑๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเร่ิมแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู-แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๕ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ 

(๑๒) 
(๖) กระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๘ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป5นสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเป5นสมาชิก

มีมติให-พ-นจากการเป5นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป5นสมาชิก ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าขาดจาก
สมาชิกภาพนับแต�วันท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ 

(๘) สภาผู-แทนราษฎรมีมติให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๒ หรือคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีมติให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าขาดจากสมาชิกภาพนับ
แต�วันท่ีสภาผู-แทนราษฎรหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติ 

(๙) ขาดจากการเป5นสมาชิกของพรรคการเมือง ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งยุบเลิกพรรค
การเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันเป5นสมาชิกและไม�อาจเข-าเป5นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืน
ท่ีมีสมาชิกของพรรคการเมืองน้ันเป5นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีศาลมี
คําสั่ง ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าขาดจากสมาชิกภาพนับแต�วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหกสิบวันน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม�น-อยกว�าเก-าสิบวัน โดยไม�ได-
รับอนุญาตจากประธานสภาผู-แทนราษฎร 

(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

มติของพรรคการเมืองตาม (๗) ต-องเป5นมติของท่ีประชุมร�วมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองน้ัน และมติดังกล�าว
ต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองน้ันท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๑๕  เม่ือตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก

ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู-แทนราษฎร หรือนอกจากมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร ให-มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรข้ึนแทนภายในเก-าสิบวัน เว-นแต�อายุของสภาผู-แทนราษฎรจะเหลือไม�ถึงหน่ึง
ร-อยแปดสิบวัน 

ในการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ผู-สมัครรับเลือกต้ังต-องเป5นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมี
สมาชิกในสังกัดเป5นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอยู�แล-วจากการเลือกต้ังท่ัวไป และให-นําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๖ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-เข-ามาแทนน้ันอยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�าอายุของสภา
ผู-แทนราษฎรท่ีเหลืออยู� 

 
มาตรา ๑๑๖  ภายหลั ง ท่ีคณะรัฐมนตรี เข- าบ ริหารราชการแผ�น ดินแล- ว 

พระมหากษัตริย:จะได-ทรงแต�งต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-เป5นหัวหน-าพรรคการเมืองในสภา
ผู-แทนราษฎรท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในสังกัดมิได-ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี และมีจํานวนมากท่ีสุดใน
บรรดาพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในสังกัดมิได-ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี แต�ไม�น-อยกว�า
หน่ึงในห-าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรในขณะแต�งต้ัง เป5นผู-นําฝPายค-าน
ในสภาผู-แทนราษฎร 

ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป5นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังผู-นํา
ฝPายค-านในสภาผู-แทนราษฎร 

ผู-นําฝPายค-านในสภาผู-แทนราษฎรย�อมพ-นจากตําแหน�งเม่ือขาดคุณสมบัติดังกล�าวใน
วรรคหน่ึง และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เช�นน้ี พระมหากษัตริย:จะได-ทรงแต�งต้ังผู-นําฝPายค-านในสภาผู-แทนราษฎรแทนตําแหน�งท่ีว�าง 

 
ส�วนท่ี ๔ 

บทท่ีใช-แก�สภาท้ังสอง 
   

 
มาตรา ๑๑๗  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร ย�อมเป5นผู-แทนปวงชน

ชาวไทย และต-องปฏิบัติหน-าท่ีเพ่ือประโยชน:ส�วนรวมของปวงชนชาวไทย 
 



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� 

 

 

มาตรา ๑๑๘  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรต-อง
ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห�งสภาท่ีตนเป5นสมาชิก ด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 

“ข-าพเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว�า ข-าพเจ-าจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย: 
สุจริต เพ่ือประโยชน:ส�วนรวมของปวงชนชาวไทย ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๑๙  วุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรแต�ละสภา มีประธานสภาคนหน่ึงและ

รองประธานคนหน่ึงหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ังจากสมาชิกแห�งสภาน้ัน ๆ ตามมติของ
สภา 

 
มาตรา ๑๒๐  ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน�งจนถึงวันก�อนวันเลือก

ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม� ซึ่งจะต-องกระทําทุกสามป6 
ประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎรดํารงตําแหน�งจนสิ้นอายุของสภา หรือมี

การยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎร

ย�อมพ-นจากตําแหน�งก�อนถึงวาระตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล-วแต�กรณี เม่ือ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห�งสภาท่ีตนเป5นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน�ง 
(๓) ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีหรือข-าราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก 
 
มาตรา ๑๒๑  ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู-แทนราษฎร มีอํานาจหน-าท่ี

ดําเนินกิจการของสภาน้ัน ๆ ให-เป5นไปตามข-อบังคับ รองประธานมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีประธาน
มอบหมาย และปฏิบัติหน-าท่ีแทนประธานเม่ือประธานไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- 

 
มาตรา ๑๒๒  เม่ือประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง

ประธานสภาผู-แทนราษฎรไม�อยู�ในท่ีประชุม ให-สมาชิกแห�งสภาน้ัน ๆ เลือกต้ังกันข้ึนเองเป5นประธาน
ในคราวประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๓  การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผู-แทนราษฎรก็ดี ต-องมีสมาชิก

มาประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา จึงจะเป5นองค:ประชุม 
เว-นแต�ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู-ถามตามมาตรา ๑๔๙ วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎร
จะกําหนดเร่ืององค:ประชุมไว-ในข-อบังคับเป5นอย�างอ่ืนก็ได- 

 
มาตรา ๑๒๔  การลงมติวินิจฉัยข-อปรึกษาให-ถือเอาเสียงข-างมากเป5นประมาณ เว-น

แต�ที่มีบัญญัติไว-เป5นอย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 
สมาชิกคนหน่ึงย�อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ-ามีคะแนนเสียงเท�ากัน 

ให-ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป5นเสียงช้ีขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๑๒๕  ในท่ีประชุมวุฒิสภาก็ดี ท่ีประชุมสภาผู-แทนราษฎรก็ดี ท่ีประชุม

ร�วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผู-ใดจะกล�าวถ-อยคําใด ๆ ในทางแถลงข-อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนนย�อมเป5นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผู-ใดจะนําไปเป5นเหตุฟNองร-องว�ากล�าวสมาชิกผู-
น้ันในทางใดมิได- 

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม�คุ-มครองสมาชิกผู-กล�าวถ-อยคําในการประชุมสภาท่ีมีการ
ถ�ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน: หากถ-อยคําท่ีกล�าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภาและการกล�าวถ-อยคําน้ันมีลักษณะเป5นความผิดทางอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ�งต�อบุคคล
อ่ืน 

 
มาตรา ๑๒๖  เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๒๕ วรรคหน่ึง ย�อมคุ-มครองไปถึงผู-

พิมพ:และผู-โฆษณารายงานการประชุมตามข-อบังคับของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผู-แทนราษฎร 
แล-วแต�กรณี และคุ-มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตให-แถลงข-อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมตลอดจนผู-ดําเนินการถ�ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน:ที่ได-รับอนุญาตจากประธานแห�งสภาน้ันด-วย 

 
มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวันนับแต�วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร ให-มีการ

เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให-สมาชิกได-มาประชุมเป5นคร้ังแรก 
ในป6หน่ึงให-มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ให-ถือเป5นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป6คร้ังท่ี

หน่ึง ส�วนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป6คร้ังท่ีสองของรัฐสภา ให-สภาผู-แทนราษฎรเป5นผู-กําหนด  
ในสมัยประชุมสามัญประจําป6คร้ังท่ีสองของรัฐสภา วุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎร

จะพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดไม�ได- นอกจากการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติ หรือการอนุมัติพระราชกําหนด 
เว-นแต�วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรจะพิจารณาอนุมัติด-วยคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา ให-พิจารณาเร่ืองอ่ืนโดยเฉพาะได- 

 
มาตรา ๑๒๘  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ให-มีกําหนดเวลาเก-าสิบวัน 

แต�พระมหากษัตริย:จะโปรดเกล-าฯ ให-ขยายเวลาออกไปก็ได- 
การป=ดสมัยประชุมสามัญก�อนครบกําหนดเวลาเก-าสิบวัน จะกระทําได-แต�โดยความ

เห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๒๙  พระมหากษัตริย:ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเป=ดและป=ดประชุม 
พระมหากษัตริย:จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเป=ดประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําป6คร้ังแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง ด-วยพระองค:เอง หรือจะโปรดเกล-าฯ ให-พระรัช
ทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล-วหรือผู-ใดผู-หน่ึง เป5นผู-แทนพระองค:มาทํารัฐพิธีก็ได- 

 
มาตรา ๑๓๐  เม่ือมีความจําเป5นเพ่ือประโยชน:แห�งรัฐ พระมหากษัตริย:จะทรงเรียก

ประชุมรัฐสภาเป5นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๑๓๑  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร หรือสมาชิกของท้ังสอง

สภารวมกัน มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา มี
สิทธิเข-าช่ือร-องขอให-นําความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภา
เป5นการประชุมสมัยวิสามัญได- 

คําร-องขอดังกล�าวในวรรคหน่ึง ให-ย่ืนต�อประธานรัฐสภา 
ให-ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๓๒  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๓๑ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการป=ดประชุมรัฐสภา ให-กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๓๓  ในระหว�างสมัยประชุม ห-ามมิให-จับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู-น้ันเป5นผู-ต-องหาใน
คดีอาญา เว-นแต�ในกรณีท่ีได-รับอนุญาตจากสภาท่ีผู-น้ันเป5นสมาชิกหรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทํา
ความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ให-รายงานไปยังประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ันเป5นสมาชิกโดยด�วน และประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ัน
เป5นสมาชิกอาจสั่งให-ปล�อยผู-ถูกจับได- 

 
มาตรา ๑๓๔  ในกรณีท่ีมีการฟNองร-องสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร

ในคดีอาญาไม�ว�าจะได-ฟNองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหว�างสมัยประชุมมิได- 
เว-นแต�จะได-รับอนุญาตจากสภาท่ีผู-น้ันเป5นสมาชิก หรือเป5นคดีอันเก่ียวกับกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร แต�การพิจารณาคดีต-องไม�เป5นการขัดขวางต�อการท่ีสมาชิกผู-น้ันจะมา
ประชุมสภา 

การพิจารณาท่ีศาลได-กระทําไปก�อนมีคําอ-างว�าจําเลยเป5นสมาชิกของสภาใดสภา
หน่ึงย�อมเป5นอันใช-ได- 

 
มาตรา ๑๓๕  ถ-าสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรถูกคุมขังในระหว�าง

สอบสวนหรือพิจารณาอยู�ก�อนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาล แล-วแต�กรณี 
ต-องสั่งปล�อยทันที ถ-าประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ันเป5นสมาชิกได-ร-องขอ 

คําสั่งปล�อยตามวรรคหน่ึง ให-มีผลบังคับต้ังแต�วันสั่งปล�อยจนถึงวันสุดท-ายแห�งสมัย
ประชุม 

 
มาตรา ๑๓๖  ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ 

จะมีการประชุมวุฒิสภามิได- เว-นแต�เป5นการประชุมท่ีให-วุฒิสภาทําหน-าท่ีรัฐสภาตามมาตรา ๑๗ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๗๗ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๑๓๗  ร�างพระราชบัญญั ติจะเสนอได- ก็แต� โดยคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร แต�ร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะเสนอ
ได-ก็ต�อเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

การเสนอร�างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร จะกระทําได-เม่ือพรรค
การเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันสังกัดมีมติให-เสนอได- และต-องมีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองน้ันไม�น-อยกว�าย่ีสิบคนรับรอง 

ร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน หมายความถึง ร�างพระราชบัญญัติว�าด-วย
ข-อความต�อไปน้ีทั้งหมดหรือแต�ข-อใดข-อหน่ึง 

(๑) การต้ังข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแก-ไขหรือผ�อน หรือวางระเบียบ
การบังคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ�ายเงินแผ�นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ�ายของ
แผ�นดิน 

(๓) การจัดต้ังหน�วยงานอันมีผลให-ต-องมีงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมข้ึน 
(๔) การกู-เงิน หรือการคํ้าประกันหรือการใช-เงินกู- 
(๕) เงินตรา 
ในกรณีท่ีเป5นท่ีสงสัยว�าร�างพระราชบัญญัติใดเป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วย

การเงินท่ีจะต-องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม� ให-เป5นอํานาจของประธานสภาผู-แทนราษฎร
เป5นผู-วินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๓๘  ร�างพระราชบัญญัติใดท่ีสภาผู-แทนราษฎรเป5นผู-เสนอและในข้ันรับ

หลักการไม�เป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน แต�สภาผู-แทนราษฎรได-แก-ไขเพ่ิมเติมและ
ประธานสภาผู-แทนราษฎรเห็นว�าการแก-ไขเพ่ิมเติมน้ันทําให-มีลักษณะเป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียว
ด-วยการเงิน ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว-ก�อน และส�งร�างพระราชบัญญัติน้ัน
ไปให-นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม�ให-คํารับรองให-สภาผู-แทนราษฎรดําเนินการ
แก-ไขเพ่ือมิให-ร�างพระราชบัญญัติน้ันเป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน 

 
มาตรา ๑๓๙  ร�างพระราชบัญญัติให-เสนอต�อสภาผู-แทนราษฎรก�อน 
 
มาตรา ๑๔๐  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๔๖ เม่ือสภาผู-แทนราษฎรได-พิจารณาร�าง

พระราชบัญญัติท่ีเสนอตามมาตรา ๑๓๙ และลงมติเห็นชอบแล-ว ให-สภาผู-แทนราษฎรเสนอร�าง
พระราชบัญญัติน้ันต�อวุฒิสภา วุฒิสภาต-องพิจารณาร�างพระราชบัญญัติท่ีเสนอมาน้ันให-เสร็จภายใน
หกสิบวัน แต�ถ-าร�างพระราชบัญญัติน้ันเป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงินต-องพิจารณาให-เสร็จ
ภายในสามสิบวัน  ท้ังน้ี เว-นแต�วุฒิสภาจะได-ลงมติให-ขยายเวลาออกไปเป5นกรณีพิเศษ ซึ่งต-องไม�เกิน
สามสิบวัน กําหนดวันดังกล�าวให-หมายถึงวันในสมัยประชุมและให-เร่ิมนับแต�วันท่ีร�างพระราชบัญญัติ
น้ันมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกล�าวในวรรคหน่ึงไม�ให-นับรวมระยะเวลาท่ีอยู�ในระหว�างการพิจารณา
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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ถ-าวุฒิสภาพิจารณาร�างพระราชบัญญัติไม�เสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกล�าวในวรรค
หน่ึง ให-ถือว�าวุฒิสภาได-ให-ความเห็นชอบในร�างพระราชบัญญัติน้ัน 

ในการท่ีสภาผู-แทนราษฎรเสนอร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรแจ-งไปด-วยว�าร�างพระราชบัญญัติท่ีเสนอไปน้ันเป5นร�างพระราชบัญญัติ
เก่ียวด-วยการเงิน คําแจ-งของประธานสภาผู-แทนราษฎรให-ถือเป5นเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผู-แทนราษฎรมิได-แจ-งไปว�าร�างพระราชบัญญัติใดเป5นร�าง
พระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน ให-ถือว�าร�างพระราชบัญญัติน้ันไม�เป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วย
การเงิน 

 
มาตรา ๑๔๑  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๔๖ เม่ือวุฒิสภาได-พิจารณาร�างพระราชบัญญัติ

เสร็จแล-ว 
(๑) ถ-าเห็นชอบด-วยกับสภาผู-แทนราษฎร ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๘ 
(๒) ถ-าไม�เห็นชอบด-วยกับสภาผู-แทนราษฎร ให-ยับย้ังร�างพระราชบัญญัติน้ันไว-ก�อน 

และส�งร�างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู-แทนราษฎร 
(๓) ถ-าแก-ไขเพ่ิมเติม ให-ส�งร�างพระราชบัญญัติตามท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมน้ันไปยังสภา

ผู-แทนราษฎร ถ-าสภาผู-แทนราษฎรเห็นว�าเป5นการแก-ไขเพ่ิมเติมเล็กน-อยและเห็นชอบด-วยกับการแก-ไข
เพ่ิมเติม ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๘ ถ-าเป5นกรณีอ่ืนให-แต�ละสภาต้ังบุคคลท่ีเป5นหรือมิได-เป5น
สมาชิกแห�งสภาน้ัน ๆ มีจํานวนเท�ากันตามท่ีสภาผู-แทนราษฎรกําหนด ประกอบเป5นคณะกรรมาธิการ
ร�วมกัน เพ่ือพิจารณาร�างพระราชบัญญัติน้ัน และให-คณะกรรมาธิการร�วมกันรายงานและเสนอร�าง
พระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร�วมกันได-พิจารณาแล-วต�อสภาท้ังสอง ถ-าสภาท้ังสองต�างเห็นชอบ
ด-วยร�างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร�วมกันได-พิจารณาแล-ว ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๘ 
ถ-าสภาใดสภาหน่ึงไม�เห็นชอบด-วย ให-ยับย้ังร�างพระราชบัญญัติน้ันไว-ก�อน 

คณะกรรมาธิการร�วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มา
แถลงข-อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติได-และเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว-
ในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ น้ัน ให-คุ-มครองถึงบุคคลผู-กระทําหน-าท่ีตามมาตราน้ีด-วย 

การประชุมคณะกรรมาธิการร�วมกัน ต-องมีกรรมาธิการของสภาท้ังสองมาประชุมไม�
น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเป5นองค:ประชุม และให-นําบทบัญญัติมาตรา 
๑๕๗ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๒  ร�างพระราชบัญญัติท่ีต-องยับย้ังไว-ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ น้ัน 

สภาผู-แทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหม�ได-ต�อเม่ือเวลาหน่ึงร-อยแปดสิบวันได-ล�วงพ-นไปนับแต�วันท่ี
วุฒิสภาส�งร�างพระราชบัญญัติน้ันคืนไปยังสภาผู-แทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๔๑ 
(๒) และนับแต�วันท่ีสภาใดสภาหน่ึงไม�เห็นชอบด-วยสําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๔๑ (๓) ใน
กรณีเช�นว�าน้ี ถ-าสภาผู-แทนราษฎรลงมติยืนยันร�างเดิมหรือร�างท่ีคณะกรรมาธิการร�วมกันพิจารณาด-วย
คะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรแล-ว ให-ถือว�า
ร�างพระราชบัญญัติน้ันเป5นอันได-รับความเห็นชอบของรัฐสภาและให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๘ 

ถ-าร�างพระราชบัญญัติท่ีต-องยับย้ังไว-เป5นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน สภา
ผู-แทนราษฎรอาจยกร�างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนพิจารณาใหม�ได-ทันที ในกรณีเช�นว�าน้ีถ-าสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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ผู-แทนราษฎร ลงมติยืนยันร�างเดิมหรือร�างท่ีคณะกรรมาธิการร�วมกันพิจารณาด-วยคะแนนเสียง
มากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรแล-ว ให-ถือว�าร�าง
พระราชบัญญัติน้ันเป5นอันได-รับความเห็นชอบของรัฐสภาและให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๘ 

 
มาตรา ๑๔๓  ในระหว�างท่ีมีการยับย้ังร�างพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติมาตรา 

๑๔๑ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะเสนอร�างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย�าง
เดียวกันหรือคล-ายกันกับหลักการของร�างพระราชบัญญัติที่ต-องยับย้ังไว-มิได- 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรเห็นว�าร�างพระราชบัญญัติท่ีเสนอหรือส�งให-
พิจารณาน้ันเป5นร�างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย�างเดียวกันหรือคล-ายกันกับหลักการของร�าง
พระราชบัญญั ติ ท่ีต-องยับย้ังไว-  ให-ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู-แทนราษฎรส�งร�าง
พระราชบัญญัติดังกล�าวให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ-าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าเป5น
ร�างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย�างเดียวกันหรือคล-ายกันกับหลักการของร�างพระราชบัญญัติท่ีต-อง
ยับย้ังไว- ให-ร�างพระราชบัญญัติน้ันตกไป 

 
มาตรา ๑๔๔  ในกรณีท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร 

บรรดาร�างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิได-ให-ความเห็นชอบ หรือท่ีพระมหากษัตริย:ไม�ทรงเห็นชอบ
ด-วย หรือเม่ือพ-นเก-าสิบวันแล-วมิได-พระราชทานคืนมา ให-เป5นอันตกไป 

 
มาตรา ๑๔๕  งบประมาณรายจ�ายของแผ�นดินให-ทําเป5นพระราชบัญญัติ ถ-า

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณออกไม�ทันป6งบประมาณใหม� ให-ใช-กฎหมาย
ว�าด-วยงบประมาณรายจ�ายในป6งบประมาณป6ก�อนน้ันไปพลาง 

 
มาตรา ๑๔๖  ร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณ ร�าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมและร�างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�าย สภา
ผู-แทนราษฎรจะต-องพิจารณาให-เสร็จภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวมาถึง
สภาผู-แทนราษฎร 

ถ-าสภาผู-แทนราษฎรพิจารณาร�างพระราชบัญญัติน้ันไม�เสร็จภายในกําหนดเวลาท่ี
กล�าวในวรรคหน่ึง ให-ถือว�าสภาผู-แทนราษฎรได-ให-ความเห็นชอบในร�างพระราชบัญญัติน้ัน และให-
เสนอร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวต�อวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต-องให-ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบภายใน
สิบห-าวันนับแต�วันท่ีร�างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก-ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได- ถ-าพ-น
กําหนดเวลาดังกล�าว ให-ถือว�าวุฒิสภาได-ให-ความเห็นชอบในร�างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเช�นน้ีและ
ในกรณีที่วุฒิสภาให-ความเห็นชอบ ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๘ 

ถ-าร�างพระราชบัญญัติดังกล�าววุฒิสภาไม�เห็นชอบด-วย ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๒ 
วรรคสอง มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณ ร�าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมและร�างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�าย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมิได- แต�อาจแปรญัตติ
ได-ในทางลด หรือตัดทอนรายจ�ายซึ่งมิใช�รายจ�ายตามข-อผูกพันอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 

(๑) เงินส�งใช-ต-นเงินกู- 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู- 
(๓) เงินท่ีกําหนดให-จ�ายตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๔๗  การจ�ายเงินแผ�นดิน จะกระทําได-เฉพาะท่ีได-อนุญาตไว-ในกฎหมายว�า

ด-วยงบประมาณรายจ�าย กฎหมายว�าด-วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวด-วยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว�าด-วยเงินคงคลัง เว-นแต�ในกรณีจําเป5นรีบด�วนจะจ�ายไปก�อนก็ได- แต�ต-อง
เป5นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช�นว�าน้ี ต-องต้ังงบประมาณรายจ�ายชดใช-
ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป6งบประมาณถัดไป  

 
มาตรา ๑๔๘  วุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผ�นดินตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๔๙  สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู-

ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเก่ียวกับงานในหน-าท่ีได- แต�รัฐมนตรีย�อมมีสิทธิท่ีจะไม�ตอบเม่ือคณะรัฐมนตรี
เห็นว�าเร่ืองน้ันยังไม�ควรเป=ดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน:สําคัญของแผ�นดิน 

การตอบกระทู-ถามตามวรรคหน่ึง ให-ตอบในราชกิจจานุเบกษา เว-นแต�เป5นกระทู-ถาม
ของผู-นําฝPายค-านในสภาผู-แทนราษฎร หรือเป5นกระทู-ถามท่ีประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา
ผู-แทนราษฎร แล-วแต�กรณี เห็นว�าเป5นกรณีเร�งด�วน หรือเป5นประโยชน:ต�อประชาชนเป5นส�วนรวม หรือ
จะยังประโยชน:ให-เกิดแก�การบริหารราชการแผ�นดินจะกําหนดให-ตอบในท่ีประชุมแห�งสภาน้ัน ๆ ก็ได- 

 
มาตรา ๑๕๐  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร มีสิทธิเข-าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือลง
มติไม�ไว-วางใจรัฐมนตรีเป5นรายบุคคลหรือท้ังคณะ 

เม่ือการเป=ดอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลง โดยมิใช�ด-วยมติให-ผ�านระเบียบวาระเป=ด
อภิปรายน้ันไป ให-สภาผู-แทนราษฎรลงมติไว-วางใจหรือไม�ไว-วางใจ การลงมติในกรณีเช�นว�าน้ีให-กระทํา
ในวันถัดจากวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุด มติไม�ไว-วางใจต-องมีคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร 

ในกรณีท่ีมติไม�ไว-วางใจมีคะแนนเสียงไม�มากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรซึ่งเข-าข่ือเสนอญัตติ ขอเป=ดอภิปรายน้ัน
เป5นอันหมดสิทธิท่ีจะเข-าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�ไว-วางใจรัฐมนตรีเป5น
รายบุคคลหรือท้ังคณะอีกตลอดสมัยประชุมน้ัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๑๕๑  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา มีสิทธิเข-าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือให-คณะรัฐมนตรีแถลง
ข-อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในป9ญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการแผ�นดิน 

ในการเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามวรรคหน่ึง วุฒิสภาจะลงมติในป9ญหาท่ีอภิปรายมิได- 
 
มาตรา ๑๕๒  การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผู-แทนราษฎร และการประชุม

ร�วมกันของรัฐสภา ย�อมเป5นการเป=ดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไว-ในข-อบังคับการประชุมแต�ละสภา แต�
ถ-าหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแต�ละสภาหรือสมาชิกของท้ังสองสภาร�วมกัน มีจํานวนไม�น-อย
กว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา หรือของจํานวนสมาชิกของท้ังสอง
สภาเท�าท่ีมีอยู�รวมกัน แล-วแต�กรณี ร-องขอให-ประชุมลับก็ให-ประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๕๓  วุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแต�ละสภา ต้ัง

เป5นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผู-เป5นสมาชิกหรือมิได-เป5นสมาชิกต้ังเป5น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณาร�างพระราชบัญญัติตามท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎร
มอบหมาย หรือกระทํากิจการใด ๆ ตามท่ีสภามอบหมายแล-วรายงานต�อสภาตามเวลาท่ีสภากําหนด 
คณะกรรมาธิการท่ีกล�าวน้ีอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข-อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือกิจการท่ีกระทําอยู�น้ันได- 

กิจการท่ีสภาจะมอบหมายให-คณะกรรมาธิการกระทําต-องเป5นกิจการท่ีอยู�ในอํานาจ
หน-าท่ีของสภา และต-องระบุโดยชัดแจ-งไว-ในมติของสภาเป5นกรณี ๆ ไป 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ น้ัน ให-คุ-มครองถึงบุคคล
ผู-กระทําหน-าท่ีตามมาตราน้ีด-วย 

การต้ังกรรมาธิการสามัญของสภาผู-แทนราษฎรต-องมีจํานวนตามหรือใกล-เคียงกับ
อัตราส�วนของจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรของแต�ละพรรคการเมืองหรือกลุ�มพรรคการเมืองท่ีมีอยู�
ในสภาผู-แทนราษฎร 

ในระหว�างท่ียังไม�มีข-อบังคับการประชุมของสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๔ ให-
ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป5นผู-กําหนดอัตราส�วนตามวรรคสี่ 

 
มาตรา ๑๕๔  วุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรมีอํานาจตราข-อบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน-าท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ องค:
ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร�างพระราชบัญญัติ การเสนอ
ญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การต้ังกระทู-ถาม การเป=ดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบ
และความเรียบร-อยและกิจการอ่ืนเพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๑๕๕  ถ-าสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรมีจํานวนไม�น-อยกว�า

หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภาเห็นว�า ข-อบังคับแห�งสภาท่ีตนเป5น
สมาชิก หรือข-อบังคับของรัฐสภาในเร่ืองใดขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี ให-เสนอความเห็นต�อคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได-วินิจฉัยแล-ว ให-แจ-งไปยังประธานแห�ง
สภาท่ีเป5นผู-ตราข-อบังคับน้ันทราบเพ่ือดําเนินการต�อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ส�วนท่ี ๕ 

การประชุมร�วมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๕๖  ในกรณีต�อไปน้ี ให-รัฐสภาประชุมร�วมกัน 
(๑) การให-ความเห็นชอบในการต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ตามมาตรา ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู-สําเร็จราชการแทนพระองค:ต�อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 
(๓) การรับทราบการแก-ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ: 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ 
(๔) การรับทราบหรือให-ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑ 
(๕) การปรึกษาร�างพระราชบัญญัติใหม�ตามมาตรา ๘๙ 
(๖) การให-ความเห็นชอบในการป=ดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๘ 
(๗) การเป=ดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๙ 
(๘) การร�างข-อบังคับตามมาตรา ๑๕๗ 
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๕ 
(๑๐) การเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๖๗ 
(๑๑) การให-ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ 
(๑๒) การให-ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ 
(๑๓) การแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ 
 
มาตรา ๑๕๗  ในการประชุมร�วมกันของรัฐสภา ให-ใช-ข-อบังคับการประชุมของ

รัฐสภา ในระหว�างท่ียังไม�มีข-อบังคับการประชุมของรัฐสภา ให-ใช-ข-อบังคับของวุฒิสภาโดยอนุโลมไป
พลางก�อน 

 
มาตรา ๑๕๘  ในการประชุมร�วมกันของรัฐสภา ให-นําบทท่ีใช-แก�สภาท้ังสองมาใช-

บังคับโดยอนุโลม เว-นแต�ในเร่ืองการต้ังคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการท่ีต้ังจากผู-ท่ีเป5นสมาชิกของแต�
ละสภาจะต-องมีจํานวนตามหรือใกล-เคียงกับอัตราส�วนของจํานวนสมาชิกของแต�ละสภา 

 
หมวด ๗ 

คณะรัฐมนตรี 
   

 
มาตรา ๑๕๙  พระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอ่ืนอีก

ไม�เกินสี่สิบแปดคน ประกอบเป5นคณะรัฐมนตรี มีหน-าท่ีบริหารราชการแผ�นดิน 
ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป5นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ัง

นายกรัฐมนตรี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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มาตรา ๑๖๐  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี รัฐมนตรีต-องถวายสัตย:ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย:
ด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 

“ข-าพระพุทธเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย:ปฏิญาณว�า ข-าพระพุทธเจ-าจะ
จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย: และจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย:สุจริตและเท่ียงธรรม เพ่ือ
ประโยชน:ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๖๑  รัฐมนตรีต-องมีคุณสมบัติ และไม�มีลักษณะต-องห-ามดังต�อไปน้ี 
(๑) คุณสมบัติสําหรับผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๕ (๑) 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบป6บริบูรณ: 
(๓) ลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) (๑๑) หรือ (๑๒) 
(๔) ไม�เคยต-องคําพิพากษาให-จําคุกต้ังแต�สองป6ข้ึนไป โดยได-พ-นโทษมายังไม�ถึงห-าป6

ก�อนได-รับแต�งต้ัง เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดยประมาท 
 
มาตรา ๑๖๒  รัฐมนตรีจะเป5นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํามิได- เว-น

แต�เป5นข-าราชการการเมือง 
 
มาตรา ๑๖๓  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งหรือกระทําการใด ๆ ท่ีมีลักษณะขัดกับการ

ปฏิบัติหน-าท่ีของรัฐมนตรีหรือท่ีห-ามไว-มิให-สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามท่ีบัญญัติใน
มาตรา ๑๐๘ มิได- เว-นแต�ตําแหน�งท่ีต-องดํารงตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย และจะเป5นผู-จัดการ 
กรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจ-างของบุคคล ห-างหุ-นส�วน บริษัท หรือองค:การใด ๆ ท่ีดําเนิน
ธุรกิจเพ่ือค-ากําไรมิได-ด-วย 

 
มาตรา ๑๖๔  รัฐมนตรีย�อมมีสิทธิเข-าประชุมและแถลงข-อเท็จจริงหรือแสดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุมสภาซึ่งตนมิได-เป5นสมาชิก แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เอกสิทธ์ิที่บัญญัติไว-ในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ ให-นํามาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖๕  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข-าบริหารราชการแผ�นดินต-องแถลงนโยบายต�อ

รัฐสภาโดยไม�มีการลงมติความไว-วางใจ 
 
มาตรา ๑๖๖  ในการบริหารราชการแผ�นดิน รัฐมนตรีต-องดําเนินการตามบทบัญญัติ

แห�งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีได-แถลงไว-ตามมาตรา ๑๖๕ และต-องรับผิดชอบต�อสภา
ผู-แทนราษฎรในหน-าท่ีของตน รวมท้ังต-องรับผิดชอบร�วมกันต�อวุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรใน
นโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๖๗  ถ-ามีป9ญหาเก่ียวกับการบริหารราชการแผ�นดินท่ีคณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟ9งความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีจะแจ-ง
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ไปยังประธานรัฐสภาขอให-มีการเป=ดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรัฐสภาก็ได- ในกรณีเช�นว�าน้ี รัฐสภาจะ
ลงมติในป9ญหาท่ีอภิปรายมิได- 

 
มาตรา ๑๖๘  รัฐมนตรีทั้งคณะพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) สภาผู-แทนราษฎรลงมติไม�ไว-วางใจตามมาตรา ๑๕๐ 
(๒) สภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) ความเป5นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๙ 
คณะรัฐมนตรีท่ีพ-นจากตําแหน�ง ต-องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีไปจนกว�า

คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 
 
มาตรา ๑๖๙  ความเป5นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๖๑ 
(๔) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก 
(๕) สภาผู-แทนราษฎรมีมติไม�ไว-วางใจตามมาตรา ๑๕๐ 
(๖) กระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๑๖๓ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๗๑ 
ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ มาใช-บังคับแก�การสิ้นสุด

ของความเป5นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
 
มาตรา ๑๗๐  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีสงสัยว�าความเป5นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีใด

สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๖๙ (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) หรือไม� จะขอให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได- 
ในกรณีเช�นน้ี ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ วรรคสามและมาตรา ๙๓ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการให-รัฐมนตรีพ-นจาก

ความเป5นรัฐมนตรี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๑๗๒  ในกรณีเพ่ือประโยชน:ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 

หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปNองป9ดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริย:จะทรงตราพระราชกําหนดให-ใช-บังคับดังเช�นพระราชบัญญัติก็ได- 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ให-กระทําได-เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว�า
เป5นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป5นรีบด�วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได- 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต�อไป ให-คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันต�อรัฐสภา
เพ่ือพิจารณาโดยไม�ชักช-า ถ-าอยู�นอกสมัยประชุมและการรอการเป=ดสมัยประชุมสามัญจะเป5นการ
ชักช-า คณะรัฐมนตรีต-องดําเนินการให-มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม�
อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถ-าสภาผู-แทนราษฎรไม�อนุมัติ หรือสภาผู-แทนราษฎรอนุมัติแต�วุฒิสภา
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ไม�อนุมัติและสภาผู-แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด-วยคะแนนเสียงไม�มากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร ให-พระราชกําหนดน้ันตกไป แต�ท้ังน้ีไม�กระทบกระเทือน
กิจการท่ีได-เป5นไปในระหว�างท่ีใช-พระราชกําหนดน้ัน 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเป5นการแก-ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ
แห�งกฎหมายใด และพระราชกําหนดน้ันต-องตกไปตามวรรคสาม ให-บทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีมีอยู�
ก�อนการแก-ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกมีผลใช-บังคับต�อไปนับแต�วันท่ีการไม�อนุมัติพระราชกําหนดน้ันมีผล 

ถ-าวุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนดน้ัน หรือถ-าวุฒิสภาไม�อนุมัติ
และสภาผู-แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด-วยคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร ให-พระราชกําหนดน้ันมีผลใช-บังคับเป5นพระราชบัญญัติต�อไป 

การอนุมัติหรือไม�อนุมัติพระราชกําหนด ให-นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม�อนุมัติ ให-มีผลต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผู-แทนราษฎรในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะต-องกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๑๗๓  ก�อนท่ีวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรจะได-อนุมัติพระราชกําหนดใด

ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงใน
ห-าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา มีสิทธิเข-าช่ือเสนอความเห็นต�อประธานแห�ง
สภาท่ีตนเป5นสมาชิกว�าพระราชกําหนดน้ันไม�เป5นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหน่ึง และให-ประธานแห�ง
สภาท่ีได-รับความเห็นดังกล�าว ส�งความเห็นน้ันไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย เม่ือคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล-ว ให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจ-งคําวินิจฉัยน้ันไปยังประธานแห�งสภา
ท่ีส�งความเห็นน้ันมา 

เม่ือประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู-แทนราษฎรได-รับความเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามวรรคหน่ึงแล-ว ให-รอการพิจารณาพระราชกําหนดน้ันไว-ก�อน
จนกว�าจะได-รับแจ-งคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�า พระราชกําหนดใดไม�เป5นไปตามมาตรา 
๑๗๒ วรรคหน่ึง ให-พระราชกําหนดน้ันไม�มีผลบังคับมาแต�ต-น 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว�าพระราชกําหนดใดไม�เป5นไปตามมาตรา 
๑๗๒ วรรคหน่ึง ต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวนตุลาการรัฐธรรมนูญท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๗๔  ในระหว�างสมัยประชุม ถ-ามีความจําเป5นต-องมีกฎหมายเก่ียวด-วยการ

ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต-องได-รับการพิจารณาโดยด�วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน:ของแผ�นดิน 
พระมหากษัตริย:จะทรงตราพระราชกําหนดให-ใช-บังคับดังเช�น พระราชบัญญัติก็ได- 

พระราชกําหนดท่ีได-ตราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะต-องนําเสนอต�อสภาผู-แทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๒ มา
ใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๕  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม�ขัดต�อกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๑๗๖  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช-และเลิกใช-

กฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว�าด-วยกฎอัยการศึก 
ในกรณีท่ีมีความจําเป5นต-องประกาศใช-กฎอัยการศึกเฉพาะแห�งเป5นการรีบด�วน 

เจ-าหน-าท่ีฝPายทหารย�อมกระทําได-ตามกฎหมายว�าด-วยกฎอัยการศึก 
 
มาตรา ๑๗๗  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือ

ได-รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให-ความเห็นชอบของรัฐสภาต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 
ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา

หน-าท่ีรัฐสภาในการให-ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง และการลงมติต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๑๗๘  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค:การระหว�างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแห�งรัฐ หรือจะต-อง

ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให-การเป5นไปตามสัญญา ต-องได-รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๗๙  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๘๐  พระมหากษัตริย:ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักด์ิและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ: 
 
มาตรา ๑๘๑  พระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ังข-าราชการฝPายทหารและฝPายพลเรือน

ตําแหน�งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท�าพ-นจากตําแหน�ง 
 
มาตรา ๑๘๒  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๘๑ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การ

แต�งต้ัง การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษ และการออกจากราชการของข-าราชการให-
เป5นไปตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๘๓  ข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจําและมิใช�ข-าราชการ

การเมือง จะเป5นข-าราชการการเมืองมิได- 
 
มาตรา ๑๘๔  เงินประจําตําแหน�งและประโยชน:ตอบแทนอย�างอ่ืนขององคมนตรี 

ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎร ผู-นําฝPายค-านในสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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ผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร ตุลาการรัฐธรรมนูญ ให-กําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๘๕  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อัน

เก่ียวกับราชการแผ�นดิน ต-องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว-นแต�ท่ีมีบัญญัติไว-เป5น
อย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 

 
หมวด ๘ 

ศาล 
   

 
มาตรา ๑๘๖  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป5นอํานาจของศาลซึ่งต-องดําเนินการ

ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย: 
 
มาตรา ๑๘๗  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนได-ก็แต�โดยพระราชบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๘๘  การต้ังศาลข้ึนใหม�เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึง หรือคดีท่ีมี

ข-อหาฐานใดฐานหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีอยู�ตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน จะ
กระทํามิได- 

 
มาตรา ๑๘๙  การบัญญัติกฎหมายให-มีผลเป5นการเปลี่ยนแปลงหรือแก-ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว�าด-วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพ่ือใช-แก�คดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะ จะกระทํามิได- 
 
มาตรา ๑๙๐  ผู-พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให-

เป5นไปตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๙๑  ผู-พิพากษาและตุลาการจะเป5นข-าราชการการเมืองมิได- 
 
มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริย:ทรงแต�งต้ังและให-ผู-พิพากษาในศาลยุติธรรมพ-นจาก

ตําแหน�ง 
ก�อนเข-ารับหน-าท่ีคร้ังแรก ผู-พิพากษาต-องถวายสัตย:ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย:ด-วย

ถ-อยคําท่ีคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการฝPายตุลาการกําหนด 
 
มาตรา ๑๙๓  การแต�งต้ังและการให-ผู-พิพากษาในศาลยุติธรรมพ-นจากตําแหน�ง ต-อง

ได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการฝPายตุลาการ
ก�อน แล-วจึงนําความกราบบังคมทูล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู-พิพากษาในศาลยุติธรรม 
ต-องได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการฝPายตุลา
การ 

 
มาตรา ๑๙๔  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแต�งต้ังและการให-ตุลาการศาลทหารพ-นจากตําแหน�ง ให-เป5นไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
 
มาตรา ๑๙๕  ในกรณีท่ีมีป9ญหาเก่ียวกับอํานาจหน-าท่ีระหว�างศาลยุติธรรมกับศาล

อ่ืน หรือระหว�างศาลอ่ืนด-วยกัน ให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป5นผู-วินิจฉัย 
 

หมวด ๙ 
การปกครองท-องถ่ิน 
   

 
มาตรา ๑๙๖  การจัดการปกครองท-องถ่ินต-องเป5นไปตามหลักแห�งการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณ:ของประชาชนในท-องถ่ิน  ท้ังน้ี ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
การควบคุมหรือกํากับดูแลการปกครองท-องถ่ินต-องทําเท�าท่ีจําเป5นเพ่ือการคุ-มครอง

ประโยชน:ของประชาชนในท-องถ่ินหรือประโยชน:ของประเทศเป5นส�วนรวม 
 
มาตรา ๑๙๗  การจัดระเบียบการปกครองท-องถ่ิน ให-มีสภาท-องถ่ินและคณะ

ผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน หรือมีรูปแบบอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๙๘  สมาชิกสภาท-องถ่ินให-มาจากการเลือกต้ังเป5นหลัก การแต�งต้ังสมาชิก

จะกระทําได-เฉพาะในกรณีท่ีจําเป5นตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย และต-องมีจํานวนน-อยกว�าสมาชิก
ท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน ให-ใช-วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๑๙๙  คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินให-มาจากการเลือกต้ังเป5น

หลัก การแต�งต้ังคณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินจะกระทําได-เฉพาะในกรณีท่ีจําเป5นตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
หมวด ๑๐ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรา ๒๐๐  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด-วยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู-แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผู-ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร: หรือสาขารัฐศาสตร:
อีกหกคนซึ่งวุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรแต�งต้ังสภาละสามคน 

ประธานรัฐสภาเป5นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-ตุลาการ

รัฐธรรมนูญโดยตําแหน�งตามวรรคหน่ึง ประกอบด-วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และอัยการ
สูงสุด 

 
มาตรา ๒๐๑  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาและสภาผู-แทนราษฎรแต�งต้ังจะเป5น

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกสภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน ข-าราชการซึ่งมี
ตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส�วนท-องถ่ิน มิได- 

 
มาตรา ๒๐๒  ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรแต�งต้ังมีวาระ

การดํารงตําแหน�งสี่ป6 แต�อาจได-รับแต�งต้ังใหม�ได- 
ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งพ-นจากตําแหน�งตามวาระต-องปฏิบัติหน-าท่ีไปจนกว�าจะมีการ

แต�งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญใหม� 
 
มาตรา ๒๐๓  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ ตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎรแต�งต้ังพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๒๐๑ 
(๔) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก 
 
มาตรา ๒๐๔  ถ-าตําแหน�งตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎร

แต�งต้ังว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให-วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎร 
แล-วแต�กรณี แต�งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญสําหรับตําแหน�งท่ีว�างลงภายในสามสิบวัน 

กําหนดวันดังกล�าวในวรรคหน่ึงให-หมายถึงวันในสมัยประชุม 
ในระหว�างท่ียังมิได-มีการแต�งต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง ให-ตุลาการ

รัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปได- 
 
มาตรา ๒๐๕  เม่ือร�างพระราชบัญญัติใดได-รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล-ว ก�อนท่ี

นายกรัฐมนตรีจะนําร�างพระราชบัญญัติน้ันข้ึนทูลเกล-าฯ ถวาย เพ่ือพระมหากษัตริย:ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๘ 

(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร หรือสมาชิกของท้ังสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภาเห็นว�าร�าง
พระราชบัญญัติดังกล�าวมีข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตาม
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ให-เสนอความเห็นต�อประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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ผู-แทนราษฎร แล-วแต�กรณี แล-วให-ประธานแห�งสภาท่ีได-รับความเห็นดังกล�าว ส�งความเห็นน้ันไปยัง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย แล-วแจ-งให-นายกรัฐมนตรีทราบ 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว�าร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวมีข-อความขัดหรือแย-งต�อ
รัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ให-ส�งความเห็นเช�นว�าน้ันไป
ยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย แล-วแจ-งให-ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู-แทนราษฎร
ทราบ 

ในระหว�างท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให-นายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพ่ือประกาศใช-ร�างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงจนกว�าจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ถ-าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าร�างพระราชบัญญัติน้ัน มีข-อความขัดหรือแย-งต�อ
รัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ให-ร�างพระราชบัญญัติน้ัน
เป5นอันตกไป 

 
มาตรา ๒๐๖  ในการท่ีศาลจะใช-บทบัญญัติแห�งกฎหมายบังคับแก�คดีใด ถ-าศาลเห็น

เองหรือคู�ความโต-แย-งโดยศาลเห็นว�ามีเหตุผลอันสมควรว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมายน้ันต-องด-วย
บทบัญญัติมาตรา ๕ และยังไม�มีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในส�วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติ
น้ัน ให-ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว-ช่ัวคราว แล-วส�งความเห็นเช�นว�าน้ันตามทางการ เพ่ือคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญจะได-พิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให-ใช-ได-ในคดีท้ังปวง แต�ไม�กระทบกระเทือน
คําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแล-ว 

 
มาตรา ๒๐๗  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผู-แทนราษฎร มีมติ

ว�ากรณีมีป9ญหาท่ีจะต-องตีความรัฐธรรมนูญ ให-นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาผู-แทนราษฎร แล-วแต�กรณี ส�งเร่ืองให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๐๘  การประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญต-องมีตุลาการรัฐธรรมนูญมา

ประชุมไม�น-อยกว�าห-าคน จึงจะเป5นองค:ประชุม 
มติของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก เว-นแต�ที่มีบัญญัติไว-เป5นอย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๒๐๙  คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให-ถือเป5นเด็ดขาด และให-

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑๐  วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให-เป5นไปตามกฎหมาย

ว�าด-วยการน้ัน 
 

หมวด ๑๑ 
การแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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มาตรา ๒๑๑  การแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําได-ก็แต�โดยหลักเกณฑ:และ
วิธีการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ญัตติขอแก-ไขเพ่ิมเติมต-องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู-แทน
ราษฎรมีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรหรือ
จากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรมีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะเสนอหรือร�วมเสนอญัตติดังกล�าวได-เม่ือ
พรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรน้ันสังกัดมีมติให-เสนอได- 

(๒) ญัตติขอแก-ไขเพ่ิมเติมต-องเสนอเป5นร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมและให-รัฐสภา
พิจารณาเป5นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการ ให-ใช-วิธีเรียกช่ือและ
ลงคะแนนโดยเป=ดเผยและต-องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด-วยในการแก-ไขเพ่ิมเติมน้ัน ไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให-ถือเอา
เสียงข-างมากเป5นประมาณ 

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

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดท-าย ให-ใช-วิธีเรียกช่ือและลงคะแนน
โดยเป=ดเผย และต-องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด-วยในการท่ีจะให-ออกใช-เป5นรัฐธรรมนูญมากกว�าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 

(๗) เม่ือการลงมติได-เป5นไปตามท่ีกล�าวแล-ว ให-นําร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมข้ึน
ทูลเกล-าฯ ถวาย และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๒๑๒  นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ีจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทน

ราษฎรมาตรา ๒๑๘ ให-สภานิติบัญญัติแห�งชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
๒๕๓๔ ทําหน-าท่ีรัฐสภาตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี แต�สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติจะเสนอ
ร�างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๓๗ ร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๒๑๑ ต้ังกระทู-ถามตาม
มาตรา ๑๔๙ หรือเข-าช่ือเสนอญัตติขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ มิได- 

มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๑๐๘ มาใช-บังคับแก�สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๒๑๓  ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๓ มาตรา 

๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ มาใช-บังคับแก�สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติตามมาตรา ๒๑๒ ด-วยโดย
อนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๒๑๔  ให-คณะองคมนตรีท่ีดํารงตําแหน�งอยู�ก�อนวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 
เป5นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๒๑๕  ให-คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ�นดินอยู�ก�อนวันประกาศใช-

รัฐธรรมนูญน้ี เป5นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญน้ี และมิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ และมาตรา 
๑๖๓ มาใช-บังคับแก�การดํารงตําแหน�งของรัฐมนตรีตามมาตราน้ี 

เ ม่ือได- มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ แล-ว ให-
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงพ-นจากตําแหน�ง แต�ต-องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีไปจนกว�า
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 

มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๙๑ มาใช-บังคับแก�ข-าราชการ ซึ่งดํารง
ตําแหน�งข-าราชการการเมืองอยู�ก�อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 

 
มาตรา ๒๑๖  เม่ือใช-รัฐธรรมนูญน้ีแล-ว ให-บทบัญญัติมาตรา ๗ ของธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยังคงมีผลใช-บังคับต�อไปจนกว�าจะได-มีการแต�งต้ังสมาชิก
วุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๗ และให-บทบัญญัติ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา 
๒๒ และมาตรา ๒๓ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยังคงมีผลใช-บังคับ
ต�อไปจนกว�าคณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 

 
มาตรา ๒๑๗  ในวาระเร่ิมแรก พระมหากษัตริย:จะได-ทรงแต�งต้ังบุคคลผู-มีลักษณะ

ตามท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง จํานวนตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง เป5นสมาชิกวุฒิสภาในวัน
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ 

ให-ประธานสภารักษาความสงบเรียบร-อยแห�งชาติเป5นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต�งต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึง 

ให-สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงมีวาระอยู�ในตําแหน�งสี่ป6 และในระหว�างเวลา
ดังกล�าวให-นํามาตรา ๙๘ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑๘  ให-ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห�ง

รัฐธรรมนูญน้ีให-เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๒๑๙  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใช-รัฐธรรมนูญน้ีแล-ว นอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว-ใน

มาตรา ๑๕๖ การดําเนินการดังต�อไปน้ี ให-กระทําในท่ีประชุมร�วมกันของรัฐสภาด-วย 
(๑) การเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๐ 
(๒) การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔  
ท้ังน้ี โดยให-สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเช�นเดียวกับสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรแต�จะเข-าช่ือ

หรือร�วมเข-าช่ือในการขอเป=ดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๑๕๐ ไม�ได- และคําว�าสภาผู-แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาท่ีระบุไว-ในมาตรา ๑๕๐ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๓ และมาตรา 
๑๗๔ ให-หมายถึงรัฐสภา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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มาตรา ๒๒๐  ในวาระเร่ิมแรก ให-วุฒิและสภาผู-แทนราษฎรดําเนินการแต�งต้ังตุลา
การรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๐ ภายในสามสิบวันนับแต�วันเป=ดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาคร้ัง
แรกภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๒๑๘ 

 
มาตรา ๒๒๑  เม่ือครบกําหนดสี่ป6นับแต�วันแต�งต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๗ 

แล-ว ให-บทบัญญัติแห�งมาตรา ๒๑๗ และมาตรา ๒๑๙ เป5นอันยกเลิก 
 
มาตรา ๒๒๒  บรรดาประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร-อยแห�งชาติ

หรือหัวหน-าคณะรักษาความสงบเรียบร-อยแห�งชาติ หรือกฎหมายท่ีมีผลเป5นการแก-ไขหรือเพ่ิมเติม
ประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร-อยแห�งชาติหรือหัวหน-าคณะรักษาความสงบ
เรียบร-อยแห�งชาติท่ีออกใช-บังคับก�อนวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือ
ประธานสภารักษาความสงบเรียบร-อยแห�งชาติท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ แห�งธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔  ท้ังน้ี ไม�ว�าจะมีผลใช-บังคับในทางนิติบัญญัติ ทาง
บริหาร หรือทางตุลาการ บรรดาท่ียังมีผลใช-บังคับอยู�จนถึงวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ให-มีผลใช-
บังคับได-โดยชอบด-วยรัฐธรรมนูญน้ีต�อไป และถ-าประกาศหรือคําสั่งดังกล�าวมีผลบังคับในทางนิติ
บัญญัติหรือในทางตุลาการ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือคําสั่งดังกล�าวให-ตราเป5น
พระราชบัญญัติ การตราพระราชบัญญัติตามมาตราน้ีไม�มีผลกระทบกระเทือนต�อการปฏิบัติงานของ
บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได-กระทําไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกล�าว และให-บุคคลหรือคณะบุคคลน้ัน
ได-รับความคุ-มครอง ผู-ใดจะนําไปเป5นเหตุฟNองร-องในทางใดมิได- 

 
มาตรา ๒๒๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให-การกระทําใดต-องได-รับความยินยอม

หรือเห็นชอบของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผู-แทนราษฎร เม่ือการน้ันได-รับความยินยอมหรือเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ หรือตาม
มาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญน้ีแล-ว ให-ถือว�ารัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผู-แทนราษฎร แล-วแต�กรณี ได-
ให-ความยินยอมหรือเห็นชอบตามกฎหมายน้ันแล-ว 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
อุกฤษ  มงคลนาวิน 

ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
 

บันทึกข-อมูลศูนย:ฯ/พิมพ: 
อมราลักษณ:/ปาลิน ตรวจ 
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๒๗ กุมภาพันธ: ๒๕๕๗ 
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๒๗ กุมภาพันธ: ๒๕๕๗ 


