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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ให7ไว7 ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เป8นป9ที่ ๖๑ ในรัชกาลป;จจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก

รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล7าโปรดกระหม�อมให7
ประกาศว�า 

 
โดยท่ีหัวหน7าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>

ทรงเป8นประมุข ซึ่งได7กระทําการยึดอํานาจการปกครองแผ�นดินเป8นผลสําเร็จ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได7นําความกราบบังคมทูลว�า เหตุท่ีทําการยึดอํานาจและประกาศให7ยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยเสียน้ัน ก็โดยปรารถนาจะแก7ไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ�นดิน ความไร7ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ�นดินและการตรวจสอบ
การใช7อํานาจรัฐ ทําให7เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนอย�างกว7างขวาง โดยไม�อาจหาตัวผู7กระทํา
ความผิดมาลงโทษได7 อันเป8นวิกฤติการณ>ร7ายแรงทางการเมืองการปกครอง และป;ญหาความขัดแย7ง
ในมวลหมู�ประชาชนท่ีถูกปลุกป;Eนให7แบ�งแยกเป8นฝ;กเป8นฝGายจนเสื่อมสลายความรู7รักสามัคคีของชนใน
ชาติอันเป8นวิกฤติการณ>รุนแรงทางสังคม แม7หลายภาคส�วนจะได7ใช7ความพยายามแก7ไขวิกฤติการณ>
ดังกล�าวแล7วแต�ก็ไม�เป8นผล กลับมีแนวโน7มว�าจะทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนจนถึงข้ันใช7กําลังเข7าปะทะกันซึ่ง
อาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเน้ือได7 นับว�าเป8นภยันตรายใหญ�หลวงต�อระบอบการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร7อยของประเทศ จําเป8นต7องกําหนดกลไกทางปกครองท่ีเหมาะสมแก�
สถานการณ>เพ่ือใช7ไปพลางก�อน โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุข การฟIJนฟูความรู7รักสามัคคี ระบบ
เศรษฐกิจและความสงบเรียบร7อยของบ7านเมือง การเสริมสร7างระบบการตรวจสอบทุจริตท่ีเข7มแข็ง
และระบบจริยธรรมท่ีดีงาม การส�งเสริมและคุ7มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฏิบัติตามกฎ
บัตรสหประชาชาติ พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว�างประเทศ การส�งเสริม
สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันก็เร�งดําเนินการ
ให7มีการจัดทําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนใหม�ด7วยการมีส�วนร�วมอย�างกว7างขวางจากประชาชนในทุกข้ันตอน 
เพ่ือให7การเป8นไปตามท่ีคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>ทรง
เป8นประมุขได7นําความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล7าโปรดกระหม�อมให7ใช7

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน7า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

บทบัญญัติต�อไปน้ีเป8นรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) จนกว�าจะได7ประกาศใช7
รัฐธรรมนูญท่ีจะได7จัดทําร�างข้ึนและนําข้ึนทูลเกล7าทูลกระหม�อมถวาย 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเป8นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบ�งแยกมิได7 
พระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุขและทรงดํารงตําแหน�งจอมทัพไทย 
องค>พระมหากษัตริย>ทรงดํารงอยู�ในฐานะอันเป8นท่ีเคารพสักการะ ผู7ใดจะละเมิดมิได7 

และจะกล�าวหาหรือฟOองร7องในทางใด ๆ มิได7 
 
มาตรา ๒  อํานาจอธิปไตยเป8นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย>ผู7ทรงเป8น

ประมุขทรงใช7อํานาจน้ันทางสภานิติบัญญัติแห�งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห�ง
รัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๓  ภายใต7บังคับบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ศักด์ิศรีความเป8นมนุษย> สิทธิ

เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได7รับการคุ7มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุขและตามพันธกรณีระหว�าง
ประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู�แล7ว ย�อมได7รับการคุ7มครองตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๔  พระมหากษัตริย>ทรงเลือกและแต�งต้ังประธานองคมนตรีคนหน่ึง และ

องคมนตรีอ่ืนอีกไม�เกินสิบแปดคน ประกอบเป8นคณะองคมนตรี 
การเลือก การแต�งต้ัง และการพ7นจากตําแหน�งประธานองคมนตรีและองคมนตรีอ่ืน

ให7เป8นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ให7ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ัง

ประธานองคมนตรี และให7ประธานองคมนตรีเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ัง
องคมนตรีอ่ืน 

 
มาตรา ๕  ให7มีสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ประกอบด7วยสมาชิกจํานวนไม�เกินสองร7อย

ห7าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย>ทรงแต�งต้ังจากผู7มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบห7าป9 
ให7สภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน7าท่ีสภาผู7แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
ในการสรรหาบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป8นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ให7คํานึงถึงบุคคล

จากกลุ�มต�าง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ จากภูมิภาคต�าง ๆ อย�างเหมาะสม 
ในกรณีท่ีมีกฎหมายห7ามมิให7บุคคลดํารงตําแหน�งทางการเมือง มิให7นํากฎหมายน้ัน

มาใช7บังคับแก�การได7รับแต�งต้ังเป8นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
 
มาตรา ๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว7ในมาตรา ๕ 
(๔) ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี 
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(๕) สภานิติบัญญัติแห�งชาติมีมติให7พ7นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘ 
 
มาตรา ๗  พระมหากษัตริย>ทรงแต�งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติเป8น

ประธานสภาคนหน่ึง และเป8นรองประธานสภาคนหน่ึงหรือหลายคนตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติ 

ให7นําความในมาตรา ๖ มาใช7บังคับแก�การพ7นจากตําแหน�งของประธานสภา และ
รองประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติด7วยโดยอนุโลม 

ให7ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต�งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และการแต�งต้ังประธานสภาและรองประธานสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติ 

 
มาตรา ๘  ในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติผู7ใดกระทําการอันเป8นการเสื่อม

เสียเกียรติศักด์ิของการเป8นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ หรือมีพฤติการณ>อันเป8นการขัดขวางต�อ
การปฏิบัติหน7าท่ีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติจํานวนไม�น7อย
กว�าย่ีสิบคนมีสิทธิเข7าช่ือร7องขอต�อประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติเพ่ือให7ผู7น้ันพ7นจากสมาชิกภาพ 

มติของสภานิติบัญญัติแห�งชาติให7สมาชิกพ7นจากสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง ต7องมี
คะแนนเสียงไม�น7อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ในวันลงคะแนน 

 
มาตรา ๙  การประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติต7องมีสมาชิกมาประชุมไม�น7อยกว�าก่ึง

หน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเป8นองค>ประชุม 
สภานิติบัญญัติแห�งชาติมีอํานาจตราข7อบังคับเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน7าท่ี

ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร�าง
พระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การต้ังกระทู7ถาม การรักษาระเบียบและ
ความเรียบร7อย และกิจการอ่ืนเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน7าท่ี 

 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย>ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
ภายใต7บังคับมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง ร�างพระราชบัญญัติจะเสนอได7ก็แต�โดยสมาชิก

สภานิติบัญญั ติแห�งชาติร�วมกันจํานวนไม�น7อยกว�า ย่ีสิบห7าคน หรือคณะรัฐมนตรี แต�ร� าง
พระราชบัญญัติเก่ียวด7วยการเงิน จะเสนอได7ก็แต�โดยคณะรัฐมนตรี 

ร� างพระราชบัญญั ติ เ ก่ียวด7 วยการเ งินตามวรรคสอง หมายความถึงร� า ง
พระราชบัญญัติว�าด7วยข7อความดังต�อไปน้ีท้ังหมดหรือแต�อย�างหน่ึงอย�างใด กล�าวคือ การต้ังข้ึน 
ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก7ไข ผ�อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร 
รับ รักษา จ�าย โอน หรือก�อภาระผูกพันเงินแผ�นดิน การลดรายได7แผ�นดิน การกู7เงิน การคํ้าประกัน 
หรือการใช7เงินกู7 หรือร�างพระราชบัญญัติว�าด7วยเงินตรา 

ในกรณีเป8นท่ีสงสัยว�าร�างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติเป8นผู7
เสนอจะเป8นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด7วยการเงินหรือไม� ให7เป8นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติที่จะวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๑  ในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู7ถาม

รัฐมนตรีในเร่ืองใดอันเก่ียวกับงานในหน7าท่ีได7 แต�รัฐมนตรีย�อมมีสิทธิท่ีจะไม�ตอบเม่ือเห็นว�าเร่ืองน้ันยัง
ไม�ควรเปUดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน>สําคัญของแผ�นดิน หรือเม่ือเห็นว�าเป8น
กระทู7ที่ต7องห7ามตามข7อบังคับ 

ในกรณีมีป;ญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติจํานวนไม�น7อยกว�าหน่ึงร7อยคน
จะเข7าช่ือเสนอญัตติขอเปUดอภิปรายเพ่ือซักถามข7อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได7 แต�จะลงมติไว7วางใจ
หรือไม�ไว7วางใจไม�ได7 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีมีป;ญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ�นดินท่ี

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะรับฟ;งความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ นายกรัฐมนตรี
จะแจ7งไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติขอให7มีการเปUดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมของสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติก็ได7 ในกรณีเช�นว�าน้ีสภานิติบัญญัติแห�งชาติจะลงมติในป;ญหาท่ีอภิปรายมิได7 

 
มาตรา ๑๓  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ผู7ใดจะกล�าวถ7อยคําใด ๆ ในทาง

แถลงข7อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย�อมเป8นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด จะ
นําไปเป8นเหตุฟOองร7องว�ากล�าวผู7น้ันในทางใดมิได7 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว7ในวรรคหน่ึง ให7คุ7มครองถึงกรรมาธิการของสภา ผู7พิมพ> ผู7
โฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภานิติบัญญัติแห�งชาติหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่ง
ประธานในท่ีประชุมอนุญาตให7แถลงข7อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติ ตลอดจนผู7ดําเนินการถ�ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน>ท่ีได7รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติด7วย แต�ไม�คุ7มครองสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติผู7กล�าวถ7อยคําในการประชุมท่ีมีการถ�ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน> 
หากถ7อยคําท่ีกล�าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห�งชาติและการกล�าวถ7อยคําน้ัน
มีลักษณะเป8นความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ�งต�อบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช�รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห�งชาติ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติถูกควบคุมหรือขัง ให7สั่งปล�อยในเม่ือ
ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติร7องขอ หรือในกรณีถูกฟOองในคดีอาญา ให7ศาลพิจารณาคดีต�อไปได7 
เว7นแต�ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติร7องขอให7งดการพิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๔  พระมหากษัตริย>ทรงแต�งต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง และรัฐมนตรีอ่ืนอีก

จํานวนไม�เกินสามสิบห7าคนตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเป8นคณะรัฐมนตรีมีหน7าท่ี
บริหารราชการแผ�นดิน 

พระมหากษัตริย>ทรงไว7ซึ่งพระราชอํานาจในการให7นายกรัฐมนตรีพ7นจากตําแหน�ง
ตามท่ีประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติถวายคําแนะนํา และให7รัฐมนตรีพ7นจากตําแหน�งตามท่ี
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

การแต�งต้ังนายกรัฐมนตรีและการให7นายกรัฐมนตรีพ7นจากตําแหน�ง ให7ประธาน
คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิก
สภาร�างรัฐธรรมนูญ หรือกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันมิได7 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข7าร�วมประชุมช้ีแจงแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติ แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีเพ่ือประโยชน>ในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงแห�งราชอาณาจักร 

ความปลอดภัยของประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปOองป;ดภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือเม่ือมีความจําเป8นต7องมีกฎหมายเก่ียวด7วยการภาษีอากรหรือเงินตราท่ีต7องพิจารณาโดยด�วนและ
ลับ พระมหากษัตริย>ทรงไว7ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดให7ใช7บังคับดังเช�น
พระราชบัญญัติ 

เม่ือได7ประกาศใช7พระราชกําหนดแล7ว ให7คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดต�อสภา
นิติบัญญัติแห�งชาติโดยไม�ชักช7า ถ7าสภานิติบัญญัติแห�งชาติอนุมัติแล7ว ให7พระราชกําหนดน้ันมีผลใช7
บังคับเป8นพระราชบัญญัติต�อไป ถ7าสภานิติบัญญัติแห�งชาติไม�อนุมัติ ให7พระราชกําหนดน้ันตกไป แต�
ท้ังน้ีไม�กระทบกระเทือนกิจการท่ีได7เป8นไปในระหว�างท่ีใช7พระราชกําหนดน้ัน เว7นแต�พระราชกําหนด
น้ันมีผลเป8นการแก7ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห�งกฎหมายใด ให7บทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีมีอยู�
ก�อนการแก7ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกมีผลใช7บังคับต�อไปต้ังแต�วันท่ีการไม�อนุมัติพระราชกําหนดน้ันมีผล
บังคับ 

การอนุมัติหรือไม�อนุมัติพระราชกําหนดให7ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม�
อนุมัติให7มีผลต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖  พระมหากษัตริย>ทรงไว7ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม�ขัดต�อกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๗  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ 

อันเก่ียวกับราชการแผ�นดิน ต7องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ เว7นแต�รัฐธรรมนูญน้ีจะบัญญัติไว7เป8นอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๘  ผู7พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระ

ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย>ให7เป8นไปโดยเท่ียงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๙  ให7มีสภาร�างรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดทําร�างรัฐธรรมนูญประกอบด7วยสมาชิก

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล7าฯ แต�งต้ังตามวิธีการท่ีบัญญัติไว7ในรัฐธรรมนูญน้ีมีจํานวนหน่ึงร7อยคน 
พระมหากษัตริย>ทรงแต�งต้ังสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญเป8นประธานสภาร�าง

รัฐธรรมนูญคนหน่ึงและรองประธานสภาร�างรัฐธรรมนูญอีกไม�เกินสองคน ตามมติของสภาร�าง
รัฐธรรมนูญ 

ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต�งต้ังประธานสภาและรองประธานสภาร�างรัฐธรรมนูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญต7องไม�เป8นหรือเคยเป8นสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารง
ตําแหน�งใดในพรรคการเมืองภายในเวลาสองป9ก�อนวันได7รับการคัดเลือกให7เป8นสมาชิกสภาร�าง
รัฐธรรมนูญและต7องไม�ดํารงตําแหน�งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติในขณะเดียวกัน 

ให7สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการของสภา ผู7พิมพ> ผู7โฆษณารายงานการ
ประชุมโดยคําสั่งของสภาร�างรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาต
ให7แถลงข7อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาร�างรัฐธรรมนูญ และผู7ดําเนินการถ�ายทอด
การประชุมสภาร�างรัฐธรรมนูญทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน>ท่ีได7 รับอนุญาตจาก
ประธานสภาร�างรัฐธรรมนูญ ได7รับเอกสิทธ์ิและความคุ7มกันตามท่ีบัญญัติไว7ในมาตรา ๑๓ เช�นเดียวกับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

ให7นํามาตรา ๙ วรรคหน่ึง มาใช7บังคับแก�องค>ประชุมของสภาร�างรัฐธรรมนูญและให7
นําข7อบังคับของสภานิติบัญญัติแห�งชาติมาใช7บังคับแก�การประชุมสภาร�างรัฐธรรมนูญด7วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ให7มีสมัชชาแห�งชาติ ประกอบด7วยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล7าฯ 

แต�งต้ังจากผู7มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด อายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดป9 มีจํานวนไม�เกินสองพันคน 
ให7ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการแต�งต้ังสมาชิกสมัชชาแห�งชาติตามวรรคหน่ึง 
ให7นําความในมาตรา ๕ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช7บังคับแก�การสรรหาบุคคลและ

การได7รับแต�งต้ังเป8นสมาชิกสมัชชาแห�งชาติด7วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  ในการประชุมสมัชชาแห�งชาติ ให7ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติทํา

หน7าท่ีประธานสมัชชาแห�งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ทําหน7าท่ีรองประธานสมัชชา
แห�งชาติ 

การประชุมสมัชชาแห�งชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ ให7เป8นไป
ตามท่ีผู7ทําหน7าท่ีประธานสมัชชาแห�งชาติกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  ให7สมัชชาแห�งชาติมีหน7าท่ีคัดเลือกสมาชิกด7วยกันเองเพ่ือจัดทําบัญชี

รายช่ือผู7สมควรได7รับการโปรดเกล7าฯ แต�งต้ังเป8นสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญมีจํานวนสองร7อยคนให7
แล7วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต�วันเปUดประชุมสมัชชาแห�งชาติคร้ังแรก และเม่ือได7คัดเลือกสมาชิกสภา
ร�างรัฐธรรมนูญแล7ว หรือเม่ือครบกําหนดเวลาแล7วยังไม�อาจคัดเลือกได7ครบถ7วน ให7สมัชชาแห�งชาติ
เป8นอันสิ้นสุดลง 

การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ให7สมาชิกสมัชชาแห�งชาติมีสิทธิเลือกได7คนละไม�เกินสาม
รายช่ือและให7ผู7ได7คะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบสองร7อยคนเป8นผู7ได7รับเลือก ในกรณี
ท่ีมีคะแนนเสียงเท�ากันในลําดับใดอันจะทําให7มีผู7ได7รับเลือกเกินสองร7อยคน ให7ใช7วิธีจับสลาก 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือได7รับบัญชีรายช่ือท่ีได7รับการคัดเลือกจากสมัชชาแห�งชาติแล7ว ให7

คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือดังกล�าวให7เหลือหน่ึงร7อยคน และนํา
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล7าฯ แต�งต้ังเป8นสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ 
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ในกรณีท่ีสมัชชาแห�งชาติปฏิบัติหน7าท่ีไม�แล7วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 
๒๒ วรรคหน่ึง ให7คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแห�งชาติจํานวนหน่ึงร7อยคนเป8น
สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล7าฯ แต�งต้ังต�อไป 

ให7ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเป8นผู7ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต�งต้ังสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ 

ให7นําความในมาตรา ๕ วรรคสี่ มาใช7บังคับแก�การได7รับแต�งต้ังเป8นสมาชิกสภาร�าง
รัฐธรรมนูญและกรรมาธิการตามมาตรา ๒๕ ด7วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ในระหว�างท่ีสภาร�างรัฐธรรมนูญยังปฏิบัติหน7าท่ีตามรัฐธรรมนูญน้ีไม�

แล7วเสร็จหากมีสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญพ7นจากตําแหน�งไม�ว�าด7วยเหตุใด ให7ประธานคณะมนตรี
ความม่ันคงแห�งชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๒๒ ท่ีเหลืออยู� หรือจากบุคคลท่ีเคย
เป8นสมาชิกสมัชชาแห�งชาติ แล7วแต�กรณี เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล7าฯ 
แต�งต้ังเป8นสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน�งท่ีว�าง  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมี
ตําแหน�งว�าง 

ในระหว�างท่ียังมิได7แต�งต้ังสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให7สภาร�าง
รัฐธรรมนูญประกอบด7วยสมาชิกเท�าท่ีเหลืออยู� 

 
มาตรา ๒๕  ในการจัดทําร�างรัฐธรรมนูญ ให7สภาร�าง รัฐธรรมนูญแต�ง ต้ัง

คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด7วยผู7ทรงคุณวุฒิซึ่งเป8นหรือมิได7เป8น
สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญท่ีได7รับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนย่ีสิบห7าคน และผู7ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป8นหรือมิได7เป8นสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญจํานวนสิบคนตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความ
ม่ันคงแห�งชาติ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ>และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๖  เม่ือคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญจัดทําร�างรัฐธรรมนูญเสร็จแล7ว 

ให7 จัดทําคําช้ีแจงว�าร�างรัฐธรรมนูญท่ีจัดทําข้ึนใหม� น้ัน มีความแตกต�างกับรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเร่ืองใดพร7อมด7วยเหตุผลในการแก7ไขไปยังสมาชิกสภาร�าง
รัฐธรรมนูญ องค>กรและบุคคลดังต�อไปน้ี เพ่ือพิจารณาและเสนอความคิดเห็น 

(๑) คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ 
(๒) สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
(๓) คณะรัฐมนตรี 
(๔) ศาลฎีกา 
(๕) ศาลปกครองสูงสุด 
(๖) คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๗) คณะกรรมการปOองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
(๘) ผู7ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๙) ผู7ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
(๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 
(๑๑) สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๑๒) สถาบันอุดมศึกษา 
ให7คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญและเอกสารช้ีแจงตาม

วรรคหน่ึงให7ประชาชนท่ัวไปทราบ ตลอดจนส�งเสริมและจัดให7มีการรับฟ;งความคิดเห็นจากประชาชน
ประกอบด7วย 

 
มาตรา ๒๗  เม่ือสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญได7รับร�างรัฐธรรมนูญและเอกสารตาม

มาตรา ๒๖ แล7ว หากประสงค>จะแปรญัตติแก7ไขเพ่ิมเติม ให7กระทําได7เม่ือมีสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ
ลงช่ือรับรองไม�น7อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญท่ีมีอยู�และต7องย่ืนคําขอแปร
ญัตติพร7อมท้ังเหตุผลก�อนวันนัดประชุมสภาร�างรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘  

สมาชิกท่ีย่ืนคําขอแปรญัตติหรือท่ีให7คํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอ่ืนแล7ว จะย่ืน
คําขอแปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอ่ืนใดอีกไม�ได7 

 
มาตรา ๒๘  เม่ือพ7นกําหนดสามสิบวันนับแต�วันท่ีส�งเอกสารตามมาตรา ๒๖ ให7

คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นท่ีได7รับมาตามมาตรา ๒๖ และคําแปรญัตติตาม
มาตรา ๒๗ พร7อมท้ังจัดทํารายงานการแก7ไขเพ่ิมเติมหรือไม�แก7ไขเพ่ิมเติมพร7อมท้ังเหตุผล เผยแพร�ให7
ทราบเป8นการท่ัวไป แล7วนําเสนอร�างรัฐธรรมนูญต�อสภาร�างรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา 

การพิจารณาของสภาร�างรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงเป8นการพิจารณาเพ่ือให7ความ
เห็นชอบหรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับและเฉพาะมาตราท่ีสมาชิกย่ืนคําขอแปรญัตติตาม
มาตรา ๒๗ หรือท่ีคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเสนอ โดยสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญจะแปร
ญัตติแก7ไขเพ่ิมเติมนอกจากท่ีบัญญัติไว7ในมาตรา ๒๗ มิได7 เว7นแต�คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ
จะเห็นชอบด7วยหรือสมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญมีจํานวนไม�น7อยกว�าสามในห7าเห็นชอบด7วยกับการ
แก7ไขเพ่ิมเติมน้ัน 

 
มาตรา ๒๙  ให7สภาร�างรัฐธรรมนูญจัดทําร�างรัฐธรรมนูญและพิจารณาให7แล7วเสร็จ

ตามมาตรา ๒๘ ภายในหน่ึงร7อยแปดสิบวันนับแต�วันเปUดประชุมสภาร�างรัฐธรรมนูญคร้ังแรก 
เม่ือจัดทําร�างรัฐธรรมนูญเสร็จแล7ว ให7เผยแพร�ให7ประชาชนทราบและจัดให7มีการ

ออกเสียงประชามติว�าจะให7ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ซึ่งต7องจัดทําไม�เร็ว
กว�าสิบห7าวันและไม�ช7ากว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ีเผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญดังกล�าว  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ>และวิธีการท่ีสภาร�างรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด 

การออกเสียงประชามติต7องกระทําภายในวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๓๐  เม่ือจัดทําร�างรัฐธรรมนูญแล7วเสร็จตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ให7

คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญดําเนินการยกร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะท่ี
จําเป8นเพ่ือประโยชน>ในการจัดให7มีการเลือกต้ังให7แล7วเสร็จภายในสี่สิบห7าวันนับแต�วันท่ีจัดทําร�าง
รัฐธรรมนูญแล7วเสร็จเพ่ือเสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติดําเนินการต�อไปซึ่งสภานิติบัญญัติแห�งชาติ
ต7องพิจารณาให7แล7วเสร็จภายในสี่สิบห7าวันนับแต�วันท่ีได7รับร�างจากคณะกรรมาธิการยกร�าง
รัฐธรรมนูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

เพ่ือประโยชน>แห�งการขจัดส�วนได7เสีย ห7ามมิให7กรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญลง
สมัครรับเลือกต้ังเป8นสมาชิกสภาผู7แทนราษฎรหรือดํารงตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาภายในสองป9นับแต�
วันท่ีพ7นจากตําแหน�งกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๓๑  ในการออกเสียงประชามติ ถ7าประชาชนผู7มีสิทธิเลือกต้ังโดยเสียงข7าง

มากของผู7มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให7นําร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�มาใช7บังคับแล7ว ให7
ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาตินําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล7าทูลกระหม�อมถวาย และเม่ือทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล7ว ให7ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช7บังคับได7 

เม่ือมีการประกาศใช7รัฐธรรมนูญและสภาร�างรัฐธรรมนูญได7จัดทําร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐ เสร็จแล7ว หรือเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๐ สุดแต�
เวลาใดจะถึงก�อน ให7สภาร�างรัฐธรรมนูญเป8นอันสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีสภาร�างรัฐธรรมนูญจัดทําร�างรัฐธรรมนูญไม�แล7วเสร็จภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ก็ดี สภาร�างรัฐธรรมนูญไม�ให7ความเห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๑ ประชาชนโดยเสียงข7าง
มากของผู7มาออกเสียงประชามติไม�เห็นชอบให7ใช7ร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�ก็ดี ให7สภาร�างรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง และให7คณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติประชุมร�วมกับคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทยท่ีได7เคยประกาศใช7บังคับมาแล7วฉบับใดฉบับหน่ึงมาปรับปรุงให7แล7วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันออกเสียงประชามติไม�เห็นชอบ และนําข้ึนทูลเกล7าทูลกระหม�อมถวายเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช7เป8นรัฐธรรมนูญต�อไป 

ในการประชุมร�วมกันตามวรรคหน่ึง ให7ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติทํา
หน7าท่ีประธานในท่ีประชุม 

การประกาศใช7รัฐธรรมนูญตามมาตราน้ี ให7นายกรัฐมนตรีเป8นผู7ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 

 
มาตรา ๓๓  เงินประจําตําแหน�งและประโยชน>ตอบแทนอ่ืนของประธานสภาและ

รองประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติและสภาร�างรัฐธรรมนูญ ผู7ดํารงตําแหน�งในคณะมนตรีความม่ันคง
แห�งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ
และผู7ดํารงตําแหน�งในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ให7เป8นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชน>ในการรักษาความสงบเรียบร7อยและความม่ันคงแห�งชาติ 

ให7มีคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ ประกอบด7วยบุคคลตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุข ฉบับท่ี ๒๔ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติอาจแต�งต้ังสมาชิกคณะมนตรีความม่ันคง
แห�งชาติเพ่ิมข้ึนได7อีกไม�เกินสิบห7าคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

ให7หัวหน7า รองหัวหน7า สมาชิก เลขาธิการและผู7ช�วยเลขาธิการคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุข เป8นประธาน รองประธาน 
สมาชิกเลขาธิการและผู7ช�วยเลขาธิการคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ ตามลําดับ 

ในกรณีท่ีประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน7าท่ีได7 
ให7รองประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติตามลําดับท่ีประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ
กําหนดทําหน7าท่ีประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ และในกรณีท่ีประธานคณะมนตรีความ
ม่ันคงแห�งชาติและรองประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน7าท่ีได7 ให7
สมาชิกคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติเลือกสมาชิกคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติคนหน่ึงทําหน7าท่ี
ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติ 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ประธานคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติหรือนายกรัฐมนตรี
อาจขอให7มีการประชุมร�วมกันของคณะมนตรีความม่ันคงแห�งชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือร�วมพิจารณา
และแก7ไขป;ญหาใด ๆ อันเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร7อยและความม่ันคงแห�งชาติ รวมตลอดท้ัง
การปรึกษาหารือเป8นคร้ังคราวในเร่ืองอ่ืนใดก็ได7 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาการใดท่ีมีกฎหมายกําหนดให7เป8นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ

หรือเม่ือมีป;ญหาว�ากฎหมายใดขัดต�อรัฐธรรมนูญหรือไม� ให7เป8นอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบด7วยประธานศาลฎีกาเป8นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเป8นรองประธาน ผู7
พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู7พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได7รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ�ของ
ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนห7าคนเป8นตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งได7รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ�ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เป8นตุลาการ
รัฐธรรมนูญ 

ให7สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว�าด7วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทําหน7าท่ี
ธุรการและการอ่ืนใดตามท่ีประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย 

องค>คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย ให7เป8นไป
ตามท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาอรรถคดีหรือการใดท่ีอยู�ในระหว�างการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญก�อน
วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให7โอนมาอยู�ในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุขหรือคําสั่งของหัวหน7าคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุขท่ีได7ประกาศหรือสั่งในระหว�างวันท่ี ๑๙ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศใช7รัฐธรรมนูญน้ี ไม�ว�าจะเป8นในรูปใดและไม�ว�าจะ
ประกาศหรือสั่งให7มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให7มีผลใช7บังคับ
ต�อไปและให7ถือว�าประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งน้ันไม�ว�าการปฏิบัติ
ตามประกาศหรือคําสั่งน้ันจะกระทําก�อนหรือหลังวันประกาศใช7รัฐธรรมนูญน้ีเป8นประกาศหรือคําสั่ง
หรือการปฏิบัติที่ชอบด7วยกฎหมายและชอบด7วยรัฐธรรมนูญ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๓๗  บรรดาการกระทําท้ังหลายซึ่งได7กระทําเน่ืองในการยึดและควบคุม
อํานาจการปกครองแผ�นดิน เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหน7าและคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุข รวมตลอดท้ังการกระทํา
ของบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองกับการกระทําดังกล�าวหรือของผู7ซึ่งได7รับมอบหมายจากหัวหน7าหรือคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุข หรือของผู7ซึ่งได7รับคําสั่ง
จากผู7ท่ีได7รับมอบหมายจากหัวหน7าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย>ทรงเป8นประมุข อันได7กระทําไป เพ่ือการดังกล�าวข7างต7นน้ัน การกระทําดังกล�าวมา
ท้ังหมดน้ี ไม�ว�าเป8นการกระทําเพ่ือให7มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ
รวมท้ังการลงโทษและการกระทําอันเป8นการบริหารราชการอย�างอ่ืน ไม�ว�ากระทําในฐานะตัวการ
ผู7สนับสนุน ผู7ใช7ให7กระทํา หรือผู7ถูกใช7ให7กระทํา และไม�ว�ากระทําในวันท่ีกล�าวน้ันหรือก�อนหรือหลัง
วันท่ีกล�าวน้ัน หากการกระทําน้ันผิดต�อกฎหมายก็ให7ผู7กระทําพ7นจากความผิดและความรับผิดโดย
สิ้นเชิง 

 
มาตรา ๓๘  ในเม่ือไม�มีบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก�กรณีใด ให7วินิจฉัยกรณี

น้ันไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป8น
ประมุข 

ในกรณีมีป;ญหาเก่ียวแก�การวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ หรือเม่ือมีกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีขอให7สภานิติบัญญัติแห�งชาติวินิจฉัยให7
สภานิติบัญญัติแห�งชาติวินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๓๙  ก�อนคณะรัฐมนตรีเข7ารับหน7าท่ี ให7ประธานคณะมนตรีความม่ันคง

แห�งชาติปฏิบัติหน7าท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 
 

ผู7รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน 

หัวหน7าคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย> 

ทรงเป8นประมุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ปาจรีย>/ผู7จัดทํา 
๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
ธรรมนิตย>/ตรวจ 

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฤษดายุทธ/ปรับปรุง 
๒๔ กุมภาพันธ> ๒๕๕๗ 

ปณตภร/ตรวจ 
๒๔ กุมภาพันธ> ๒๕๕๗ 


