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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
เปนปที่ ๓๓ ในรัชกาลปจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๒๑ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม เอฬกสมพัตสร มิคสิรมาส กาฬปกษ อัฏฐมีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส พาวีสติมสุรทิน ศุกร
วาร โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ
วา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดนําความกราบบังคมทูลวา นับแตเมื่อสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา
ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือประกาศใชรัฐธรรมนูญหลายฉบับ และในบางครั้งที่ภาวการณ
บานเมืองผันแปรไป อันเปนเหตุใหตองประกาศใชธรรมนูญการปกครองประเทศเปนการชั่วคราว
เพื่อรอเวลาที่จะรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นใชแทน บรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง
ประเทศชั่วคราวที่ไดมีมาทุกฉบับ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในความยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา
ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล ความแตกตางสําคัญที่มี
มาก็แตเฉพาะสถานภาพของรัฐสภา และสัมพันธภาพระหวางอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร
เพื่อใหเหมาะสมกับภาวการณของบานเมืองที่ผันแปรในขณะนั้นๆ เทานั้น ทั้งนี้ ยอมแสดงถึงความ
เลื่อมใสศรัทธาของปวงชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
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ประมุข สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานพระราชอํานาจในการปกครองแผนดินใหแก
ปวงชนชาวไทย ความยึด มั่ นในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั น มี พ ระมหากษั ตริ ย เ ป น
ประมุ ข ได มี สื บ ทอดมาโดยตลอดจนถึ ง ป จ จุ บั น แม ธ รรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร
พุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ไดประกาศเจตนารมณเชนนั้นไว และไดมอบใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อใหมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่ราง
รัฐธรรมนูญ เมื่อรางเสร็จ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นเปนสามวาระ โดย
ยึดถือแนวทางอันเปนปณิธานรวมกันของปวงชนชาวไทยในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความ
มั่นคงของชาติ การพิทักษรักษาศาสนาใหสถิตสถาพร การเทอดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและ
เปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การเชิดชูและคุมครองรักษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
และการรวมกันสรางความเปนธรรม ความเจริญและความผาสุกใหเกิดแกประชาชนชาวไทยโดยทั่ว
หนากัน
เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญอยางรอบคอบประกอบกับ
สถานการณของประเทศแลว ไดลงมติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูนเกลาทูนกระหมอม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยสืบไป
เมื่อไดทรงพระราชวิจารณรางรัฐธรรมนูญโดยถี่ถวนทั่วกระบวนความแลว ทรงมี
พระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว ใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ นับตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันทในอันที่จะพิทักษ
รักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อดํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจ
อธิปไตยของปวงชนชาวไทยในรัฐสีมาอาณาจักร และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล
อเนกศุภผลเกียรติยศสถาพร แกอาณาประชาราษฎรของพระองค สมดังพระบรมราชประสงคจงทุก
ประการ

๒๒๙

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๕ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
หมวด ๒
พระมหากษัตริย

มาตรา ๖ องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ
ละเมิดมิได
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๘ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๐
พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้ง
ปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
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มาตรา ๑๑ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ดี การใหองคมนตรีพนจากตําแหนงก็ดี
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง
ให ป ระธานองคมนตรี เ ป น ผู ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต ง ตั้ ง
องคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๒
องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ
มาตรา ๑๓
ก อ นเขา รับ หนา ที่ องคมนตรีต อ งถวายสั ตย ปฏิ ญ าณต อ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรั กภัก ดีต อพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติห นาที่ดวยความซื่อสัตยสุจ ริต เพื่ อประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
มาตรา ๑๔ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๕ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษพน
จากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักรหรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๑๗
ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคตามมาตรา ๑๖ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผู
หนึ่งที่สมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ
รัฐ สภาให ค วามเห็ น ชอบแลว ให ประธานรั ฐ สภาประกาศในพระปรมาภิไ ธยพระมหากษั ตริ ย
แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
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มาตรา ๑๘ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๑๗ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ป ระธานองคมนตรี ทํ า หน า ที่ ผู สํ า เร็ จ ราชการแทน
พระองคชั่วคราว
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็
ดี ในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว
มาตรา ๑๙ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๒๐ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาล วาดวยการ
สืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา หากไมมี
พระราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการใหพระราชธิดาสืบราชสันตติวงศก็ได
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศพระพุทธศักราช
๒๔๖๗ ใหกระทําไดโดยวิธีการอยางเดียวกันกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผู
สืบราชสันตติวงศตามมาตรา ๒๐ ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไปแลวให
ประธานรัฐสภาประกาศเพื่อใหประชาชนทราบ
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศองคผูสืบราชสันตติวงศตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวาง
ที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหวางเวลาที่
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ก็ใหผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคนั้นๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้จนกวาจะไดประกาศ
องคผูสืบราชสันตติวงศ

๒๓๒

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไว และเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคสอง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราว
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง หรือ
ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราวตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม
มาใชบังคับ
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๒

บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน
มาตรา ๒๔ บุคคลยอมมีสิทธิทางการเมือง
การใชสิทธิทางการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๒๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม
เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา
นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอื่น
มาตรา ๒๖ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่ง
ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได

๒๓๓

มาตรา ๒๗ ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัตติ อ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย
การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวาในกรณีใดๆ จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูยากไรไมมีทุนทรัพย
พอที่จะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๐ บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหากปรากฏตามคํา
พิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด ยอม
มีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทนและไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๑
การเกณฑแรงงาน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัย พิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งบัญญัติใหกระทําไดในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย
ปกติ สุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยิ นยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคน
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๓ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือ
การได มาซึ่ งทรั พยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผัง เมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคา

๒๓๔

ทดแทนภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืน
นั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
สังคม
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่นตาม
วรรคสามและโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคหา และการเรียกคืนคา
ทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศหรือ
ชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
เจาของกิจการหนังสือพิมพตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายบัญญัติ
การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพของเอกชนรัฐจะกระทํา
มิได
มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม เมื่อไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับและกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถานศึกษา
มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะ
ใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ หรือหมูคณะอื่น

๒๓๕

การรวมกัน การจัดตั้ง การดําเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ หรือหมูคณะอื่น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมืองเพื่อดําเนิน
กิจการในทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การรวมกัน การจัดตั้ง การดําเนินกิจการและการเลิกพรรคการเมือง ยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองแสดงที่มาของรายไดและการใชจายโดยเปดเผย
มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่ งสื่อสารที่บุคคลมีติด ตอถึงกันรวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู
ภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได
มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๓ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๔ บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานองคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง
เวนแตที่จํากัดในกฎหมายหรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย
มาตรา ๔๕ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มิได

๒๓๖

หมวด ๔
หนาที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๔๖
บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๗ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ
มาตรา ๔๘ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๙ บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๑ บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๒
บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรม ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๕
แนวนโยบายแหงรัฐ

มาตรา ๕๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโยบาย และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ
มาตรา ๕๔ รัฐตองรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราชและบูรณภาพแหง
อาณาเขต
มาตรา ๕๕ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และถือหลักเสมอภาค
ในการปฏิบัติตอกัน
มาตรา ๕๖ รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐและ
ผลประโยชนแหงชาติ
กําลังทหารพึงใชเพื่อการรบหรือการสงคราม เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
เพื่ อ ปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่ อ การรัก ษาความมั่ น คงของรั ฐ และเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ

๒๓๗

มาตรา ๕๗ รัฐตองรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน และในการดําเนินชีวิตโดยปกติสุข
มาตรา ๕๘ รัฐพึงจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ
อยางจริงจัง และพึงดําเนินการทุกทางเพื่อปองกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชนในทางมิ
ชอบโดยเฉียบขาด
มาตรา ๕๙ รัฐพึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความยุติธรรมแก
ประชาชนและใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
มาตรา ๖๐ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการของประเทศ
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะ สถานศึกษาทั้งปวงยอม
อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ
รัฐพึงชวยเหลือผูยากไรใหไดรับทุนและปจจัยตางๆ ในการศึกษาอบรมและการฝก
อาชีพ
การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลา
เรียน
การศึกษาอบรมขั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดใหสถานศึกษาดําเนินกิจการของตนเองได
โดยอิสระภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๑ รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆและพึงสงเสริม
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๖๒ รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูมี
ความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และเพื่อความมั่นคงของรัฐ
มาตรา ๖๓ รัฐพึงสงเสริมประชาชนใหเขาใจและเลื่อมใสศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รวมตลอดทั้งการปกครองสวนทองถิ่น
รัฐพึงสงเสริมทองถิ่นใหมีสิทธิปกครองตนเองไดตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๔ รัฐพึงสงเสริมและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๖๕ รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมและพึงขจัดสิ่งเปนพิษ
ที่ทําลายสุขภาพและอนามัยของประชาชน
มาตรา ๖๖ รัฐพึงดําเนินการเพื่อยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและทางสังคม
ใหสูงขึ้นถึงระดับที่จะดํารงชีพไดโดยปกติสุข

๒๓๘

มาตรา ๖๗
รัฐพึงดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น
รั ฐ พึ ง คุ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชน ข องเกษตรกรในด า นการผลิ ต และการ
จําหนายผลผลิต โดยวิธีการประกันราคาหรือพยุงราคาตลอดจนการจัดระบบและควบคุมการผลิต
และการจํ า หน า ยให เ หมาะสมกั บ ความต อ งการของตลาดหรื อ โดยวิ ธี อื่ น และพึ ง ส ง เสริ ม ให
เกษตรกรรวมตัวกันเปนสหกรณหรือวิธีอื่น
มาตรา ๖๘ รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนไดมีการริเริ่มในทางเศรษฐกิจ
รั ฐ พึ ง ประกอบกิ จ การอั น มี ลั ก ษณะเป น สาธารณู ป โภคในทางที่ จ ะให เ ป น
ประโยชนแกประชาชนเปนสวนรวม การประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคโดย
เอกชนจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐพึงวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่มิได
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งนี้ ไมวาการผูกขาดตัดตอนนั้นจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม
มาตรา ๖๙ รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเจริญในทางวิทยาการเพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และเพื่อความมั่นคงของรัฐ
มาตรา ๗๐ รัฐพึงสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประเทศชาติ
หรือในการชวยเหลือราชการหรือปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรมหรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ
มาตรา ๗๑ รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชน
เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน
มาตรา ๗๒ รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําตามควรแกอัตภาพ และ
พึงคุมครองแรงงานและจัดระบบแรงงานสัมพันธรวมทั้งคาแรงตอบแทนใหเปนไปโดยเปนธรรม
มาตรา ๗๓ รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข และพึงใหการรักษาพยาบาลแกผู
ยากไรโดยไมคิดมูลคา
การปองกันและปราบปรามโรคติดตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชน
โดยไมคิดมูลคา

๒๓๙

หมวด ๖
รัฐสภา

สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗๔ รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๕ ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
รองประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันให
เปนไปตามระเบียบ และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
รัฐสภาทําหนาที่แทน
มาตรา ๗๖ รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา
มาตรา ๗๗
รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให
นายกรัฐ มนตรี นํ าขึ้ น ทู น เกลา ฯ ถวายเพื่อ พระมหากษั ต ริย ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๗๘ รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูนเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา
ภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว

๒๔๐

มาตรา ๗๙ ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานและรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๘๐
บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๘๑ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปน
สมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๘๗ (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) หรือมาตรา ๑๐๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แลวแตกรณี และ
ใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารอง สงคํารองนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา
สมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม
เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจง
คําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทํา
การอันเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาทีต่ นเปนสมาชิกเพื่อใหวุฒิสภา
หรือสภาผูแทนราษฎรวินจิ ฉัยใหสมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพได
มติของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา
มาตรา ๘๓ การออกจากตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็ดี คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาสมาชิกภาพ
ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิน้ สุดลงก็ดี ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไป
ในหนาที่สมาชิก รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นกอนที่
สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี

๒๔๑

สวนที่ ๒
วุฒิสภา

มาตรา ๘๔ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการตางๆอันจะยังประโยชนใหเกิดแกการ
ปกครองแผนดิน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเปนสมาชิก
พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
สมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวนไมเกินสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผูแทนราษฎร
มาตรา ๘๕ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกปนับแต
วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปใหสมาชิกออกจากตําแหนงเปน
จํ า นวนหนึ่ ง ในสามของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดโดยวิ ธี จั บ สลาก และเมื่ อ ครบสี่ ป นั บ แต วั น ที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ใหสมาชิกวุฒิสภาในจํานวนที่เหลือจากการจับสลากออกเมื่อครบสอง
ปแรก ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของจํานวนดังกลาวโดยวิธีจับสลาก หากจํานวนที่
คํานวนไดมีเศษใหปดเศษทิ้ง และใหถือวาการสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพโดยการจับสลากเปนการออก
ตามวาระดวย
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะแตงตั้งผูที่ออกตามวาระเปนสมาชิก
อีกก็ได
มาตรา ๘๖ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ นอกจาก (๑) มาใชบังคับแกสมาชิก
วุฒิสภาดวยโดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใ ชบังคับในกรณีสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน ง
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินหรือในรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๘๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เสียสัญชาติไทย
(๕) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๘๖

๒๔๒

(๗) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๘) วุฒิสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘๒ ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาขาด
จากสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติ
(๙) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันโดยไมได
รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘๘ เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๔ เขา
มาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตน
แทน
สวนที่ ๓
สภาผูแทนราษฎร

มาตรา ๘๙ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตาม
เกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐
มาตรา ๙๐ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมี ใหคํานวณตาม
เกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มี
การเลือกตั้งหนึ่งแสนหาหมื่นคนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงหนึ่ง
แสนหาหมื่นคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมี
ราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนหาหมื่นคน เศษของหนึ่งแสนหาหมื่นถาถึงเจ็ดหมื่นหาพัน
หรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสนหาหมื่น
การเลื อ กตั้ ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร ให ถือ เขตจั ง หวั ด แตล ะจั งหวั ด เป น เขต
เลือกตั้งเวนแตกรุงเทพมหานคร ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนสามเขตและจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละเทาๆ กัน หรือใกลเคียงกันมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยตอง
แบงพื้นที่เขตเลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกันและตองจัดอัตราสวนของจํานวนราษฎรกับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตใหใกลเคียงกัน

๒๔๓

มาตรา ๙๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
เปนคณะตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๙๒ บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาวตอง
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๙๓ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้ง คือ
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(๓) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา
มาตรา ๙๔ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว ตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๕
หรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตพรรคเดียว
(๔)
คุ ณ สมบั ติ อื่ น หากมี กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๙๕ ในการเลือกตั้งทั่วไปพรรคการเมืองที่สมาชิกจะเปนผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ (๓) ได ตองเปนพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด
รวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้ง
นั้นและในแตละเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองดังกลาวสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง
ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดใน
เขตเลือกตั้ง และจะสงไดคณะเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่งเขต

๒๔๔

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งมิได
เมื่อพรรคการเมืองใดไดสงสมาชิกเขารับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว
แมภายหลังจะปรากฏวาจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นไดลดลงไปจนไมครบ
จํานวนไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวน
ตามวรรคหนึ่งแลว
มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒)
(๓) หรือ (๕)
(๔) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดย
หมายของศาลหรือโดยคําสั่งนั้น
(๕) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป
โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
นอกจากขาราชการการเมือง
(๗) เปนพนักงานของหนวยของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๙๗ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้
นอกจากตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น
(๒) ไม รับสั มปทานจากรัฐหรือ หนวยราชการหรือ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
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ความใน (๒) มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับสัมปทาน
หรือเปนคูสัญญาอยูกอนไดรับเลือกตั้ง
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรรั บ หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมาธิ ก ารของรั ฐ สภา หรื อ สภา
ผูแทนราษฎร หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือกรรมการที่ไ ดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมือง
มาตรา ๙๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๐ เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรง
ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้ง
นั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
การยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร ให ก ระทํ า โดยพระราชกฤษฎี ก าซึ่ ง ต อ งกํ า หนดวั น
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
มาตรา ๑๐๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๖) หรือ (๗)
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๙๗
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(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปน
สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออก
หรือพรรคการเมืองมีมติ
(๘) สภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ ตามมาตรา ๘๒ ในกรณีเชนนี้
ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรมีมติ
(๙) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยุบเลิกพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง
อื่นซึ่งมีสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ศาลมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาขาดจากสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวัน
นั้น
(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดย
ไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(๑๑) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐๔
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหมีการ
เวนแตอายุของสภา
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน
ผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในการเลือกตัง้ ตามวรรคหนึง่ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่
มีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลวจากการเลือกตั้งทั่วไป และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๙๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๑๐๕ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลวพระมหา
กษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดา
พรรคการเมืองซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแตไมนอยกวาหนึ่ง
ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎรเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
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ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติดังกลาว
ในวรรคหนึ่ ง และให นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๐๙ มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ในกรณี เ ช น นี้
พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง
สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง

มาตรา ๑๐๖ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนปวงชน
ชาวไทย
มาตรา ๑๐๗ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๐๘ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและ
รองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติ
ของสภา
มาตรา ๑๐๙ ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําทุกสองป
ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภา หรือ
มีการยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
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มาตรา ๑๑๐ ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ รองประธานมีอํานาจหนาที่ทํากิจการแทน
ประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๑๑๑
เมื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง
ประธานสภาผูแ ทนราษฎรไม อยู ใ นที่ป ระชุม ใหสมาชิ ก แหงสภานั้น ๆ เลือ กตั้งกัน ขึ้น เองเปน
ประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๑๒ การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ดี ตองมี
สมาชิก มาประชุม ไมนอยกวากึ่ งหนึ่งของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดของแตละสภา จึ งจะเปนองค
ประชุม
มาตรา ๑๑๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวน
แตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิ ก คนหนึ่ งย อ มมี เ สี ย งหนึ่ ง ในการออกเสี ย งลงคะแนน ถ ามี ค ะแนนเสี ย ง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑๔ ในที่ประชุมวุฒิสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาว
สมาชิกผูนั้นในทางใดมิได
เอกสิ ท ธิ์ นี้ ย อ มคุ ม ครองไปถึ ง ผู พิ ม พ แ ละผู โ ฆษณารายงานการประชุ ม ตาม
ขอบังคับของวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่
ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดวย
มาตรา ๑๑๕ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี
การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ในปหนึ่งจะใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือสองสมัย แลวแตสภา
ผูแทนราษฎรจะกําหนด
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของรัฐสภาสมัยตอๆ ไป ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด
มาตรา ๑๑๖ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบวัน
แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลา ฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาเกาสิบวันจะกระทําไดแตโดย
ความเห็นชอบของรัฐสภา

๒๔๙

มาตรา ๑๑๗ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
หรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได
มาตรา ๑๑๘ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสอง
สภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา
ให ป ระธานรั ฐ สภานํา ความกราบบั ง คมทูล และลงนามรั บ สนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๑๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และ
การปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๑ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรไปทํ า การสอบสวนในฐานะที่ ส มาชิ ก ผู นั้ น เป น
ผูตองหาในคดีอาญาเวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกหรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะกระทํา
ความผิด ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาทีผ่ นู นั้
เปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
คดีอาญาไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุม
มิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวาง
ตอการที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา
การพิจารณาที่ศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่งยอมเปนอันใชได

๒๕๐

มาตรา ๑๒๓ ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี ตองสั่งปลอยทันที ถาหากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม
มาตรา ๑๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๑ ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือ
สภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได
มาตรา ๑๒๕
รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ
ไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
การเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกระทําไดเมื่อพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองนั้นไมนอยกวายี่สิบคนรับรอง
รางพระราชบั ญญัติเกี่ ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดว ย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของแผนดิน
(๓) การกูเงิน หรือการค้ําประกันหรือการใชเงินกู
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎร
เปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๑๒๖ รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน
มาตรา ๑๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๓ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๒๖ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จภายใน
หกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาให
เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตสภาผูแทนราษฎรจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนพิเศษ

๒๕๑

กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้น
มาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาดั ง กล า วในวรรคหนึ่ ง ไม ใ ห นั บ รวมระยะเวลาที่ อ ยู ใ นระหว า งการ
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๐
ถาวุฒิสภาไมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวใน
วรรคหนึ่ง ก็ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
ในการที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภา
ให ป ระธานสภาผู แ ทนราษฎรแจ ง ไปด ว ยว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ สนอไปนั้ น เป น ร า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นมิใชพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน
มาตรา ๑๒๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๓ เมื่อวุฒิสภาไดพจิ ารณาราง
พระราชบัญญัติเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไว
กอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา
ผูแทนราษฎร ในกรณีเชนวานี้ ใหสภาทั้งสองตางตั้งบุคคลที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ
มีจํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัตินั้น แลวใหคณะกรรมาธิการรวมกันนั้นรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิ ก ารร ว มกั น ได พิ จ ารณาแล ว ต อ สภาทั้ ง สอง ถ า สภาทั้ ง สองต า งเห็ น ชอบด ว ยร า ง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลวนั้น ก็ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗
ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียกบุคคลใดๆมา
แถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๔ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมและใหนําขอบังคับการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎรในสวนที่เกี่ยวกับกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม

๒๕๒

มาตรา ๑๒๙ รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๘ นั้น
สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่
วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๒๘
(๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยสําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๒๘ (๓) ใน
กรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา
ด ว ยคะแนนเสี ย งมากกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดของสภาแล ว ก็ ใ ห ถื อ ว า ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗
ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภา
ผู แ ทนราษฎรอาจยกร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ขึ้ น พิ จ ารณาใหม ไ ด ทั น ที ในกรณี เ ช น ว า นี้ ถ า สภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอัน
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗
มาตรา ๑๓๐ ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามบทบัญญัติมาตรา
๑๒๘ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยาง
เดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได
ในกรณีที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสง
ใหพิจารณานั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต อ งยั บ ยั้ ง ไว ให ป ระธานวุ ฒิ ส ภาหรื อ ประธานสภาผู แ ทนราษฎรส ง ร า ง
พระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่
ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
บรรดารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบ
ดวย หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๓๒
งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา
พระราชบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณออกไม ทัน ป ง บประมาณใหม ให ใ ช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
มาตรา ๑๓๓ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภา

๒๕๓

ผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึง
สภาผูแทนราษฎร
ถ า สภาผู แ ทนราษฎรไม ไ ด พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ให เ สร็ จ ภายใน
กํ า หนดเวลาที่ ก ล า วในวรรคหนึ่ ง ให ถื อ ว า สภาผู แ ทนราษฎรได ใ ห ค วามเห็ น ชอบในร า ง
พระราชบัญญัตินั้น และใหเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา ถาพนกําหนดนั้นใหถือวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความ
เห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๗
ถารางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น วุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม และร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการใดมิได แตอาจแปร
ญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงินกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
มาตรา ๑๓๔ การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมาย
วาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แต
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้งงบประมาณรายจาย
ชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป
มาตรา ๑๓๕ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๖ ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้ง
กระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน

๒๕๔

มาตรา ๑๓๗ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม
ไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปด
อภิปรายนั้นไป ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิให
กระทําในวันเดียวกับที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่มติ ไ มไ วว างใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายนั้นเปน
อั น หมดสิ ท ธิ ที่ จ ะเข า ชื่ อ เสนอญั ต ติ ข อเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม ไ ว ว างใจรั ฐ มนตรี เ ป น
รายบุคคลหรือทั้งคณะอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
มาตรา ๑๓๘ การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา
แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แลวแต
กรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๑๓๙ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้ง
เปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภา
มอบหมายแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้อาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ หรือเรียก
บุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๔ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย
การตั้งกรรมาธิการสามัญตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของแต ล ะพรรคการเมื อ งหรื อ กลุ ม พรรคการเมื อ งที่ มี อ ยู ใ นสภา
ผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๔๒
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคสาม

๒๕๕

มาตรา ๑๔๐ การประชุมคณะกรรมาธิการตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๔๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๑ ถามีปญหาที่จะตองตีความรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะตีความและใหถือวาการตีความของ
รัฐสภาเปนเด็ดขาด
มาตรา ๑๔๒ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตราขอบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลง
มติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอื่นเพื่อ
ดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๔๓ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๖
และมาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๙
(๓) การแกไ ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว าดวยการสืบราชสัน ตติว งศ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑
(๕) การปรึกษารางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๗๘
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๑๖
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๗
(๘) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๑
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๕๑
(๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๓
(๑๑) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๖๑
(๑๒) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๖๒

๒๕๖

(๑๓) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๘๔
(๑๔) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๔
มาตรา ๑๔๔ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมของ
วุฒิสภาโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๖๑ วรรคสองและ
มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
แตเฉพาะการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่ เปนสมาชิกของแตละสภาจะต องมี
จํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา
หมวด ๗
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๔๖ พระมหากษัตริยทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม
เกินสี่สิบสี่คน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔๗
ก อ นเข ารั บ หนาที่ รั ฐ มนตรีตอ งถวายสัตย ปฏิ ญ าณต อ
พระมหากษัตริย ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรั ก ภั ก ดีตอ พระมหากษัต ริ ย และจะปฏิบั ติ ห น าที่ดว ยความซื่อสัต ยสุจ ริ ต เพื่อประโยชนข อง
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
มาตรา ๑๔๘
นอกจากขาราชการการเมืองมิได
มาตรา ๑๔๙
รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงหรือกระทําการใดๆ ที่หามไวมิให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงหรือกระทําตามที่บัญญัติในมาตรา ๙๗ มิได เวนแตตําแหนงที่ตอง
ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและจะเปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือลูกจางของ
บุคคลหางหุนสวน บริษัท หรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไรก็มิไดดวย
มาตรา ๑๕๐ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภาซึ่งตนมิไดเปนสมาชิก แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

๒๕๗

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๔ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ
มาตรา ๑๕๒
ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน และตองรับผิดชอบรวมกันตอสภาผูแทนราษฎร
ในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕๓ ถามีปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรี
จะแจงไปยังประธานรัฐสภา ขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้
รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๕๔ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๗
(๒) สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๕๕
คณะรั ฐมนตรี ที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนง เพื่อดํ าเนินงานไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๕๕ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา
๙๔ (๑) (๒) หรือ (๔) ในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือตามมาตรา ๙๔ (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีที่รัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือมีลักษณะตองหามตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๕) หรือ (๖)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
(๕) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๗
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๔๙
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๕๖
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ มาใชบังคับแกการ
สิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)

๒๕๘

มาตรา ๑๕๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๑๕๗ ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปอง
ป ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ พระมหากษั ต ริ ย จ ะทรงตราพระราชกํ า หนดให ใ ช บั ง คั บ ดั ง เช น
พระราชบัญญัติก็ได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติแต
วุฒิสภาไมอนุมัติ และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎรในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ
มาตรา ๑๕๘ ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๙
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๖๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิก
ใชกฎอัยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกษา

๒๕๙

มาตรา ๑๖๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๖๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแหงชาติ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๖๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๑๖๔ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๖๕ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหขาราชการฝายทหารและฝายพล
เรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทาพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๖๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๕ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การ
แตงตั้งการเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษและการออกจากราชการของขาราชการให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑๖๗ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ
การเมือง จะเปนขาราชการการเมืองมิได
มาตรา ๑๖๘ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

๒๖๐

หมวด ๘
ศาล

มาตรา ๑๖๙
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา ๑๗๐ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๗๑ การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีที่มี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดี
นั้น จะกระทํามิได
มาตรา ๑๗๒ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได
มาตรา ๑๗๓ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให
เปนไปตามกฎหมาย
มาตรา ๑๗๔ ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองมิได
มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพน
จากตําแหนง
กอนเขารับหนาที่ครั้งแรก ผูพิพากษาตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําที่คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกําหนด
มาตรา ๑๗๖ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง
จะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการกอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม
จะตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการ
มาตรา ๑๗๗ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

๒๖๑

มาตรา ๑๗๘ การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาหรือตุลาการในศาลอื่นนอกจาก
ศาลยุติธรรมและศาลทหารพนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาล
ดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา ๑๗๙ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรมกับศาล
อื่น หรือระหวางศาลอื่นดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย
หมวด ๙
การปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๑๘๐
การจัดการปกครองสวนทองถิ่นตองเปนไปตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑๘๑ การปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
อํ า นาจหน าที่ข องสภาท องถิ่น คณะผู บ ริหารท องถิ่น หรือผู บริ หารทอ งถิ่น ให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑๘๒ สมาชิกสภาทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งเปนหลัก การแตงตั้ง
สมาชิกจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองมีจํานวนนอยกวา
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นอยางนอยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา
๙๔ (๑) และ (๒) ดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๘๓ คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหมาจากการเลือกตั้ง
เปนหลัก การแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่จําเปน
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

๒๖๒

หมวด ๑๐
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๘๔ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานศาล
ฎีกาอธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอื่นอีกสี่คน ซึ่งรัฐสภาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ประธานรัฐสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๕
ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งจะเปนสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถิ่น มิได
มาตรา ๑๘๖ ตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดรับเงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑๘๗ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ
จากผูทรงคุณวุฒิใหมภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก
กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ในการแต งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง รัฐสภาจะแตงตั้งผูที่พนจาก
ตําแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกก็ได
มาตรา ๑๘๘ ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
มาตรา ๑๘๙ ถาตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งวางลงเพราะเหตุอื่น
ใด นอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๑๘๘ (๑) ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญเขามาแทน
ภายในสามสิบวัน
กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม

๒๖๓

มาตรา ๑๙๐ เมื่อรางพระราชบัญญัติใดไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว กอนที่
นายกรั ฐ มนตรี จ ะนํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ขึ้ น ทู น เกล า ฯ ถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ท รงลง
พระปรมาภิไธยตามมาตรา ๗๗
(๑) หากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกของแตละสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณีแลวใหประธานแหง
สภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แลว
แจงใหประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรทราบ
ในระหวางที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ถาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังรัฐสภาตอไป
มาตรา ๑๙๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็น
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว แลวสง
ความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ให ใ ช ไ ด ใ นคดี ทั้ ง ปวง แต ไ ม
กระทบกระเทือนคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
มาตรา ๑๙๒ คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาด และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙๓ วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

๒๖๔

หมวด ๑๑
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๙๔ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร ญัตติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติ
ใหเสนอได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อ และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลว ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อ และตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูนเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๙๕ นับตั้งแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ ให สภานิ ติ บั ญญั ติแ ห ง ชาติต ามธรรมนูญ การปกครองราชอาณาจัก ร

๒๖๕

พุทธศักราช ๒๕๒๐ ทําหนาที่รัฐสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติจะเสนอรางพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๒๕ ตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๓๖ หรือเขาชื่อ
เสนอญัตติขออภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๓๗ มิได และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๖ และมาตรา
๙๗ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรานี้
มาตรา ๑๙๖ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา
๑๒๓ มาใชบังคับแกสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๑๙๕ ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙๗ ใหคณะองคมนตรีที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้ เปน
คณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๙๘ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูกอนวันใชรัฐธรรมนูญ
นี้หรือคณะรัฐมนตรีหากจะมีขึ้นกอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ เปน
คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ มาตรา
๑๔๙ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีตามมาตรานี้
เมื่ อ ได มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒ แล ว ให
คณะรั ฐ มนตรี ต ามวรรคหนึ่ ง พน จากตํ า แหน ง แตต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่อ ดํ า เนิ น งานไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ และ มาตรา ๑๗๔ มาใชบังคับแกขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอยูกอนวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๙๙ ใหสภานโยบายแหงชาติที่ทําหนาที่อยูกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้ทํา
หนาที่ใหความคิดเห็นแกคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบาย
แหงรัฐและหนาที่ตามมาตรา ๒๐๐ ไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๒๐๐ นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขา
รับหนาที่ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเ ห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกั น ระงับหรือ
ปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจ
ของประเทศ หรื อ ราชการแผ น ดิ น หรื อ การกระทํ า อั น เป น การก อ กวนหรื อ คุ ก คามความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทําอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ
หรื อ เปน การบั่ น ทอนสุข ภาพอนามั ย ของประชาชน ทั้ ง นี้ ไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น ก อ นหรื อ หลั ง วั น ใช
รัฐธรรมนูญนี้ และไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและสภานโยบายแหงชาติมีอํานาจสั่งการ หรือกระทําการใดๆ ได และ
ใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งหรือ
การกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้

๒๖๖

เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด สั่ ง การหรื อ กระทํ า การใดไปตามวรรคหนึ่ ง แล ว ให
นายกรัฐมนตรีแจงใหรัฐสภาทราบ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว บรรดาคําสั่งของนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรานี้ที่ยังมีผลใชบังคับอยู ใหคงมีผลใชบังคับตอไป และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ดังกลาว ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
มาตรา ๒๐๑ ในวาระเริ่มแรก พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๒๐๒
มาตรา ๒๐๒ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ใหเสร็จสิ้นภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ แตในกรณีที่ไมอาจดําเนินการเลือกตั้ง
ภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ไดก็ใหขยายกําหนดเวลาการดําเนินการเลือกตั้งออกไปได แตตองไม
เกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปพุทธศักราช ๒๕๒๑
มาตรา ๒๐๓ ในวาระเริ่มแรกเมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้แลว นอกจากกรณีที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๔๓ การดําเนินการดังตอไปนี้ ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาดวย
(๑) การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
(๒) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๓๗
(๓)
การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ ง ว า เป น ร า ง
พระราชบัญญัติสําคัญอันเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก หรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ และประธานรัฐสภาเห็นชอบดวย
(๔) การพิจารณาพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘
ทั้งนี้ โดยใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตจะ
เข า ชื่ อ หรื อ ร ว มเข า ชื่ อ ในการขอเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปตามมาตรา ๑๓๗ ไม ไ ด และคํ า ว า สภา
ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่ระบุไวในมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา
๑๕๗ และ มาตรา ๑๕๘ ใหหมายถึงรัฐสภา
มาตรา ๒๐๔ ในวาระเริ่มแรกเมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้แลว
(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ (๓)
มาตรา ๙๕ และมาตรา ๑๐๓ (๗) และ (๙) มาใชบังคับแกการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงและการ
สิ้นสุดแหงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ไดรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะกระทําโดยวิธีรวมเขตหรือแบงเขตให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออก

๒๖๗

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขต
เลือกตั้งนั้น
(๒) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๓๙ วรรคสาม มาใช
บั ง คั บ แก ก ารแต ง ตั้ ง การดํ า รงตํ า แหน ง และการพ น จากตํ า แหน ง ของผู นํ า ฝ า ยค า นในสภา
ผูแทนราษฎร และการตั้งกรรมาธิการสามัญ
(๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ เฉพาะการหามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๙๗ (๑) และ (๓) และมาตรา ๑๖๗ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีและ
ขาราชการการเมืองอื่น
(๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๙๔ (๑) เฉพาะที่
เกี่ยวกับพรรคการเมืองมาใชบังคับในการเสนอรางพระราชบัญญัติและการเสนอญัตติขอแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(๕) การเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหกระทําไดก็
ตอเมื่อมีคํารับรองของคณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติซึ่งมีจํานวนสิบเจ็ดคน
โดยคณะรัฐมนตรีแตงตั้งสามคน วุฒิสภาแตงตั้งหกคน และสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งแปดคน
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๔ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ ตาม
(๕) ดวย
มาตรา ๒๐๕ เมื่อครบกําหนดสี่ปนับแตวันแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๐๑
แลวใหบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๐๓ และมาตรา ๒๐๔ เปนอันยกเลิก เวนแตมาตรา ๒๐๔ (๓) ใหมี
ผลใชบังคับตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังจากนั้นจะเขารับหนาที่
มาตรา ๒๐๖ บรรดาคําสั่งซึ่งนายกรัฐมนตรีไดสั่งการโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๑๙ หรือตามความในมาตรา
๒๗ แห ง ธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร พุท ธศั ก ราช ๒๕๒๐ ที่ ยัง ใช บั งคั บ อยูใ นวั น ใช
รัฐธรรมนูญนี้ใหคงมีผลใชบังคับตอไป การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาว ใหตราเปน
พระราชบัญญัติ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๔๖ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ หนา ๑ - ๖๖

