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The Constitution of the United States: A Transcription
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา (สําเนา)
Note: The following text is a transcription of the Constitution in its original form.
Items that are hyperlinked have since been amended or superseded.
หมายเหตุ: ขอความตอไปนี้เปนสําเนา ตนฉบับ รัฐธรรมนูญ
ขอความที่มีการเชื่อมโยงไปยังหนาจออื่นเปนขอความทีถ่ ูกแกไขหรือ แทนที่
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure
domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the
Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the
United States of America.
เพื่อที่จะกอตั้งสหภาพใหสมบูรณมากขึ้น เรา ประชาชน แหงสหรัฐอเมริกา สถาปนาความยุติธรรม รักษา
ความสงบภายใน จัดหาการปองกันประเทศ สงเสริมสวัสดิการโดยทัว่ ไป และสรางความมั่นคงในเสรีภาพ
อันศักดิ์สิทธิ์ แกพวกเราและอนุชนรุนหลังตอไป จึงบัญญัติและสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นสําหรับ
สหรัฐอเมริกา
Article. I.
หมวด ๑
Section. 1.
มาตรา ๑
All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall
consist of a Senate and House of Representatives.
ใหอํานาจนิตบิ ัญญัติทั้งปวง เปนของ รัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา อันประกอบดวยวุฒสิ ภาและสภา
ผูแทนราษฎร

๒

Section. 2.
มาตรา ๒
The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People
of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of
the most numerous Branch of the State Legislature.
ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งที่มีขึ้นทุกสองปจากประชาชนในมลรัฐ
ตางๆ โดย ใหรัฐสภาของแตละมลรัฐเปนผูกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละมลรัฐ
No Person shall be a Representative who shall not have attained to the Age of twenty five Years, and
been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of
that State in which he shall be chosen.
บุคคลตอไปนี้จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมได คือ มีอายุไมถึงสิบหาป เปนประชาชนที่มีสัญชาติ
อเมริกันไมถึงเจ็ดป และไมมภี ูมิลําเนาอยูใ นมลรัฐที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง
Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included
within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the
whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding
Indians not taxed, three fifths of all other Persons. The actual Enumeration shall be made within three
Years after the first Meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent Term of
ten Years, in such Manner as they shall by Law direct. The Number of Representatives shall not exceed
one for every thirty Thousand, but each State shall have at Least one Representative; and until such
enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachusetts
eight, Rhode-Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New-York six, New Jersey four,
Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five,
and Georgia three.
ให สัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการเก็บภาษีตองกําหนดจากมลรัฐที่อยูในสหภาพ
ดังนี้ จากจํานวนประชากรที่เปนเสรีชนทั้งหมดบวกกับอัตราสวนสามในหาของบุคคลที่ถูกผูกพันที่จะตอง
ใชแรงงานชดใชตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ ตองไมนับรวมชาวอินเดียนแดงจํานวนที่แนนอน ซึ่งจะตองกําหนด
ภายใน สามปหลังจากการประชุมครั้งแรกของรัฐสภาสหรัฐฯ และจะตองกําหนดกันใหมทกุ สิบป โดย
อัตราสวนของผูแทนราษฎรหนึ่งคน ตอประชาชนสามหมื่นคนซึ่งแตละมลรัฐจะตองมีผูแทนอยางนอย
หนึ่งคน ในครัง้ แรกนี้กําหนดให มลรัฐนิวแฮมเชียรมีผูแทนราษฎรไดสามคน มลรัฐแมสซาชูเชตสมี
ผูแทนราษฎรไดแปดคน มลรัฐโรดไอแลนดและพรอวิเดนซแพลนเทชัน่ มีผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน
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มลรัฐคอนเนตทิคัตมีผูแทนราษฎรไดหาคน มลรัฐนิวยอรกมีผูแทนราษฎรไดหกคน มลรัฐนิวเจอรซียมี
ผูแทนราษฎรไดสี่คน มลรัฐเพนซิลเวเนียมีผูแทนราษฎรไดแปดคน มลรัฐเดลาแวรมีผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน
มลรัฐแมริแลนดมีผูแทนราษฎรไดหกคน มลรัฐเวอรจิเนียมีผูแทนราษฎรไดสิบคน มลรัฐนอรทแคโรไลนา
มีผูแทนราษฎรไดหาคน มลรัฐเซาทแคโรไลนามีผูแทนราษฎรไดหาคน และ มลรัฐจอรเจียมีผูแทนราษฎร
ไดสามคน
When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall
issue Writs of Election to fill such Vacancies.
เมื่อตําแหนงผูแทนราษฎรในมลรัฐใดวางลง ใหฝายบริหารของมลรัฐนัน้ จัดการเลือกตัง้ แทนตําแหนงทีว่ างลง
The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole
Power of Impeachment.
ใหสภาผูแทนราษฎรเลือกประธานสภาผูแทนราษฎรและเจาหนาที่อื่นๆ ของรัฐสภาและสภาผูแทนราษฎร
เทานั้นที่สามารถฟองรองเจาหนาที่ระดับสูงทางอาญาได
Section. 3.
มาตรา ๓
The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the
Legislature thereof for six Years; and each Senator shall have one Vote.
ใหวฒ
ุ ิสภาแหงสหรัฐฯ ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจากทุกมลรัฐ มลรัฐละสองคน ซึ่งเลือกโดยรัฐสภา
ของแตละมลรัฐ โดยมีวาระหกป และใหสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง
Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, they shall be divided as
equally as may be into three Classes. The Seats of the Senators of the first Class shall be vacated at the
Expiration of the second Year, of the second Class at the Expiration of the fourth Year, and of the third
Class at the Expiration of the sixth Year, so that one third may be chosen every second Year; and if
Vacancies happen by Resignation, or otherwise, during the Recess of the Legislature of any State, the
Executive thereof may make temporary Appointments until the next Meeting of the Legislature, which
shall then fill such Vacancies.
ทันทีที่มีการเรียกประชุมภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรก สมาชิกวุฒิสภาจะถูกแบงออกเปนสามกลุมโดยมี
จํานวนเทาๆ กันทุกกลุม โดยสมาชิกวุฒิสภากลุมแรกจะหมดวาระลงในปที่สอง กลุมที่สองจะหมดวาระลง
ในปที่สี่ สวนกลุมที่สามจะหมดวาระลงในปที่หก เพื่อใหมีการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนหนึง่ ในสาม
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ทุกๆ สองป และหากมีตําแหนงวางลงเนือ่ งจากการลาออกหรือดวยเหตุอื่นในขณะที่รัฐสภาของมลรัฐนั้น
ไมอยูในสมัยประชุม ก็ใหฝายบริหารของมลรัฐนั้นแตงตั้งสมาชิกชั่วคราวใหปฏิบัตหิ นาที่จนกวารัฐสภาจะ
เปดสมัยประชุมครั้งตอไป เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงทีว่ างลง
No Person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and been nine Years
a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State for which
he shall be chosen.
บุคคลที่เปนสมาชิกวุฒิสภาไมได คือ มีอายุไมถึงสามสิบป และเปนประชาชนที่ถือสัญชาติอเมริกันไมถึง
เกาป และไมมภี ูมิลําเนาอยูใ นมลรัฐที่ไดรบั เลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless
they be equally divided.
ใหรองประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ เปนประธานวุฒิสภา แตไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง เวนแตในกรณีที่มีการ
ลงคะแนนเสียงขางละเทากัน
The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tempore, in the Absence of the Vice
President, or when he shall exercise the Office of President of the United States.
ใหวฒ
ุ ิสภาเลือกเจาหนาที่ในวุฒิสภาเอง และตองเลือก ประธานชั่วคราว ไวดวย ในกรณีที่รอง
ประธานาธิบดีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อรองประธานาธิบดีตอ งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ
The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall
be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall
preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.
ใหวฒ
ุ ิสภาเทานั้นที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีฟองรองเจาหนาที่ระดับสูงทางอาญา ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว สมาชิกวุฒิสภาตองกลาวคําสาบานหรือคํายืนยันวาจะพิจารณาคดีโดยสุจริต ในกรณีที่
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ ถูกพิจารณาคดี ใหประธานศาลฎีกาทําหนาที่ประธานในการพิจารณาคดี และ
จะลงโทษผูทถี่ ูกฟองรองไมไดหากไมมีการลงคะแนนเสียงตั้งแตสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขารวม
การลงคะแนนเสียงพิพากษา
Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and
disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the
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Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment,
according to Law.
การพิพากษาในคดีการฟองรองเจาหนาที่ชนั้ สูงของสหรัฐฯ ทางอาญา ทําไดเพียงการปลดผูที่ถูกฟองออก
จากตําแหนง และหามไมใหผูที่ถูกปลดออกจากตําแหนงนี้ ไปรับตําแหนงอันทรงเกียรติ ทรัสต หรือ
ประโยชนอื่นใดของสหรัฐฯ ไดอีก แตผทู ี่ถูกฟองรองก็ยังคงอาจถูกฟองรองดําเนินคดี ถูกพิพากษา และ
ลงโทษตามกฎหมายไดอีก ทั้งนี้ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
Section. 4.
มาตรา ๔
The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be
prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or
alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators.
The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall be on the first Monday
in December, unless they shall by Law appoint a different Day.
ใหรัฐสภาของแตละมลรัฐกําหนด เวลา สถานที่ และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของมลรัฐนั้นๆ แต รัฐสภาสหรัฐฯ อาจออกกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ
การเลือกตั้งเมือ่ ใดก็ได เวนแตสถานที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ใหรัฐสภาประชุมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และสมัยประชุมจะเริ่มมีขึ้นในวันจันทรแรกของเดือน
ธันวาคม เวนแตกฎหมายจะเปลี่ยนแปลงเปนวันอืน่
Section. 5.
มาตรา ๕
Each House shall be the Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its own Members, and a
Majority of each shall constitute a Quorum to do Business; but a smaller Number may adjourn from day
to day, and may be authorized to compel the Attendance of absent Members, in such Manner, and under
such Penalties as each House may provide.
ใหแตละสภาสามารถตัดสินชี้ขาดการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง และคุณสมบัติ ของสมาชิกในสภาของตน
องคประชุมของการประชุมแตละสภา เปนแบบเสียงขางมาก สมาชิกเสียงขางนอยอาจขอใหเลื่อนการ
ประชุมเปนวันอื่นได และสามารถขอใหลงโทษสมาชิกที่ไมเขารวมประชุมได ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนด
ของแตละสภา
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Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for disorderly Behaviour,
and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member.
แตละสภาสามารถกําหนดขอบังคับการประชุมเปนของตนเอง มีอํานาจในการลงโทษสมาชิกสภาที่ปฏิบัติ
ตนไมเหมาะสม และสามารถขับสมาชิกออกจากตําแหนงไดดว ยคะแนนเสียงสองในสาม
Each House shall keep a Journal of its Proceedings, and from time to time publish the same, excepting
such Parts as may in their Judgment require Secrecy; and the Yeas and Nays of the Members of either
House on any question shall, at the Desire of one fifth of those Present, be entered on the Journal.
ใหแตละสภาทํารายงานการประชุม โดยจะตองพิมพออกเผยแพรเปนครั้งคราว ยกเวนในบางสวนที่
พิจารณาวาเปนความลับ สําหรับการลงคะแนนเสียงเห็นดวยและไมเห็นดวยกับกฎหมายใด จะใหบันทึก
ลงในรายงานการประชุมดวยหรือไม ใหเปนไปตามการรองขอของสมาชิกจํานวนหนึ่งในหาของสมาชิกที่
มีอยูในที่ประชุม
Neither House, during the Session of Congress, shall, without the Consent of the other, adjourn for more
than three days, nor to any other Place than that in which the two Houses shall be sitting.
ในระหวางเปดสมัยประชุมแตละสภา จะเลื่อนการประชุมเกินกวาสามวันโดยไมไดรับความยินยอมของ
อีกสภาหนึ่งไมได หรือจะยายสถานที่ประชุมไปที่อื่นโดยไมไดรับความยินยอมจากอีกสภาหนึ่งไมได

Section. 6.
มาตรา ๖
The Senators and Representatives shall receive a Compensation for their Services, to be ascertained by
Law, and paid out of the Treasury of the United States. They shall in all Cases, except Treason, Felony
and Breach of the Peace, be privileged from Arrest during their Attendance at the Session of their
respective Houses, and in going to and returning from the same; and for any Speech or Debate in either
House, they shall not be questioned in any other Place.
ใหสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกผูแทนราษฎรไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่จากกระทรวงการคลัง
แหงสหรัฐฯ โดยใหเปนไปตามกฎหมายในทุกกรณี ยกเวนความผิดฐานกอการกบฏ ความผิดอาญา
อุกฉกรรจ และการทําลายความสงบ และการอภิปราย ตลอดจนการตอบโตของสมาชิกรัฐสภาในระหวาง
การประชุมจะไดรับความคุมครองไมใหถูกฟองรองได
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No Senator or Representative shall, during the Time for which he was elected, be appointed to any civil
Office under the Authority of the United States, which shall have been created, or the Emoluments
whereof shall have been encroased during such time; and no Person holding any Office under the United
States, shall be a Member of either House during his Continuance in Office.
ในขณะที่ไดรบั เลือกตั้ง หามมิใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงใดๆ ใน
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําแหนง หรือ เงินประจําตําแหนงทีเ่ กิดขึ้นใหมในชวงที่สมาชิกรัฐสภา
นั้นมีสวนผานกฎหมายในเรือ่ งตําแหนงและเงินประจําตําแหนงนั้นดวย และผูที่ดํารงตําแหนงในรัฐบาล
ของสหรัฐฯ อยูแลวจะเปนสมาชิกสภาใดสภาหนึ่งในขณะที่ตนดํารงตําแหนงอยูมิได

Section. 7.
มาตรา ๗
All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose
or concur with Amendments as on other Bills.
ใหรางกฎหมายเกีย่ วกับการหารายไดทกุ ฉบับ ตองเสนอโดยสภาผูแทนราษฎร แตวฒ
ุ ิสภาสามารถเสนอ
หรือใหความเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมไดเชนเดียวกับรางกฎหมายอื่นๆ
Every Bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it become
a Law, be presented to the President of the United States: If he approve he shall sign it, but if not he shall
return it, with his Objections to that House in which it shall have originated, who shall enter the
Objections at large on their Journal, and proceed to reconsider it. If after such Reconsideration two thirds
of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, together with the Objections, to the other
House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall
become a Law. But in all such Cases the Votes of both Houses shall be determined by yeas and Nays,
and the Names of the Persons voting for and against the Bill shall be entered on the Journal of each
House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten Days (Sundays excepted)
after it shall have been presented to him, the Same shall be a Law, in like Manner as if he had signed it,
unless the Congress by their Adjournment prevent its Return, in which Case it shall not be a Law.
ใหรางกฎหมายทุกฉบับผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และกอนที่รางกฎหมายฉบับ
นั้นจะเปนกฎหมายโดยสมบูรณ ตองเสนอตอประธานาธิบดีสหรัฐฯ กอน หากประธานาธิบดีเห็นชอบก็จะ
ลงนามในรางกฎหมายนั้น หากไมเห็นชอบก็จะสงรางกฎหมายฉบับดังกลาวกลับคืนสูสภาที่ริเริ่มราง
กฎหมายนั้น ซึ่งสภานั้นจะตองลงบันทึกความเห็นคัดคานอยางละเอียดเพื่อเสนอใหสภานั้นๆ ไดพิจารณา

๘

รางกฎหมายฉบับดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง หากสภาดังกลาวมีมติยืนยันตามรางกฎหมายเดิมดวยคะแนนเสียง
จํานวนสองในสามของสภา ใหสงรางกฎหมายนั้นพรอมคําปฏิเสธไปยังอีกสภาหนึ่งเพื่อใหพจิ ารณาใหม
อีกครั้งเชนเดียวกัน และหากสภาดังกลาวไดทบทวนแลว และมีมติยนื ยันใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของสภานั้นๆ ก็ถือวารางกฎหมายนัน้ ผานเปนกฎหมายทีส่ มบูรณ ในทัง้ สอง
กรณีนนั้ ทั้งสองสภาจะตองลงคะแนนเสียงโดยเปดเผยวารับหรือไมรับรางกฎหมาย โดยการขานชื่อและ
บันทึกการลงคะแนนเสียงไวในรายงานการประชุมของแตละสภาตามลําดับ หากประธานาธิบดีไมสงราง
กฎหมายกลับคืนภายในสิบวัน (ไมนับวันอาทิตย) หลังจากไดรับรางกฎหมายฉบับดังกลาว ก็ถือวาราง
กฎหมายนั้นผานเปนกฎหมายไดเชนเดียวกัน เสมือนหนึ่งวาประธานาธิบดีไดลงนามแลว ยกเวนหาก
รัฐสภาปดสมัยการประชุม และประธานาธิบดีไมลงนามในรางกฎหมายที่สงไป จะถือวารางกฎหมายนั้น
ตกไป
Every Order, Resolution, or Vote to which the Concurrence of the Senate and House of Representatives
may be necessary (except on a question of Adjournment) shall be presented to the President of the
United States; and before the Same shall take Effect, shall be approved by him, or being disapproved by
him, shall be repassed by two thirds of the Senate and House of Representatives, according to the Rules
and Limitations prescribed in the Case of a Bill.
คําสั่ง มติ หรือ การลงคะแนนเสียงทุกเสียงที่ผานวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร (ยกเวนเรื่องการปดสมัย
ประชุม) ใหเสนอตอประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเสียกอนจึง
จะมีผลบังคับใชได หากประธานาธิบดีไมเห็นดวยรัฐสภาจะตองนําไปพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง หากยืนยัน
ดวยคะแนนเสียงสองในสามของทั้งสองสภาแลวจึงจะใชบังคับได ทั้งนี้ เปนไปตามกระบวนการของราง
กฎหมาย

Section. 8.
มาตรา ๘
The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts
and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts
and Excises shall be uniform throughout the United States;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการกําหนดและจัดเก็บภาษีอากร ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต เพื่อใชในการ
ชําระหนีแ้ ละดําเนินการดานการปองกันประเทศและดานสวัสดิการทั่วไปของสหรัฐฯ แตบรรดาภาษีอากร
ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต ทุกประเภทเปนรูปแบบเดียวกันทัว่ สหรัฐฯ

๙

To borrow Money on the credit of the United States;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการกูย มื เงินโดยใชเครดิตของสหรัฐฯ ได
To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;
ใหรัฐสภาควบคุมจัดระเบียบการพาณิชยกบั นานาประเทศ และระหวางมลรัฐ และกับชนเผาอินเดียนแดง
ทั้งหลาย
To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies
throughout the United States;
ใหรัฐสภาสามารถกําหนดกฎเกณฑทั้งหมดที่ครอบคลุมการแปลงสัญชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่วาดวยเรื่อง
การลมละลาย ใหเปนรูปแบบเดียวกันทัว่ สหรัฐฯ
To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and
Measures;
ใหรัฐสภาสามารถผลิตเหรียญกษาปณเพื่อใชเปนเงินและรักษาคาเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด
To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin of the United States;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการกําหนดบทลงโทษในการปลอมแปลงพันธบัตรและเงินตราของสหรัฐฯ
To establish Post Offices and post Roads;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการสถาปนาการไปรษณียและถนนที่เปนที่ตั้งของที่ทําการไปรษณียขึ้น
To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and
Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและศิลปะที่มีคุณคา โดยกําหนดเวลา
แกนกั เขียนและนักประดิษฐผลงานที่สรางสรรคและคนพบได
To constitute Tribunals inferior to the supreme Court;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการกอตั้งศาลที่มีระดับรองจากศาลฎีกา
To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offences against the Law of
Nations;

๑๐

ใหรัฐสภามีอํานาจกําหนดขอบเขตและโทษของการกระทําความผิดตามลักษณะโจรสลัดและความผิด
อาญาอุกฉกรรจที่ไดกระทําในทะเลหลวง รวมทั้งความผิดทั้งหลายที่มตี อกฎหมายระหวางประเทศ
To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land
and Water;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการประกาศสงคราม ออกใบอนุญาตใหพลเรือนยึดเรือสินคาของตางประเทศและ
ตอบโตดวยกําลังทหาร รวมทั้งออกกฎระเบียบเกีย่ วกับการจับกุมบนพืน้ ดินและนานน้ํา
To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer Term than
two Years;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการจัดตั้ง สนับสนุนกองทัพ แตการอนุมัติงบประมาณใหกับกองทัพนั้น หามมิให
เกินกวาครั้งละสองป
To provide and maintain a Navy;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการจัดหาและบํารุงรักษากองทัพเรือ
To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการออกกฎระเบียบใหกับรัฐบาล ในการควบคุมดูแลกองกําลังภาคพื้นดินและใน
นานน้ํา
To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and
repel Invasions;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการจัดหาเพื่อการระดมกําลังอาสาสมัครรักษากฎหมายของรัฐ ปราบปรามความไม
สงบภายใน และขับไลศัตรูจากภายนอก
To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as
may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the
Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline
prescribed by Congress;
ใหรัฐสภามีอํานาจในการจัดหา รวบรวม ติดอาวุธ และฝกวินยั แกกองกําลังอาสาสมัคร การควบคุมดูแล
กองกําลังอาสาสมัครนี้ใหรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลมลรัฐเปนผูรับผิดชอบสําหรับการแตงตั้งนายทหาร
และการจัดการฝกกองกําลังอาสาสมัครนั้นใหรัฐสภาเปนผูกําหนด

๑๑

To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles
square) as may, by Cession of particular States, and the Acceptance of Congress, become the Seat of the
Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the
Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines,
Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;--And
ใหรัฐสภามีอํานาจในดานนิติบัญญัติในทุกกรณีในดินแดนที่เปนที่ตั้งของรัฐบาลสหพันธ (โดยมีพื้นที่ไม
เกินสิบตารางไมล) รวมทั้งใหรัฐสภามีอํานาจ เหนือดินแดนที่ซื้อมาดวยความเห็นชอบของสภาของมลรัฐ
โดยสามารถสรางปอมคาย คลัง คลังแสง ทาเทียบเรือ และอาคารตางๆ ไดตามความจําเปน
To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers,
and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any
Department or Officer thereof.
ใหรัฐสภามีอํานาจในการตรากฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อใหมอี ํานาจในการปกครองประเทศ และ
มีอํานาจตามทีร่ ัฐธรรมนูญไดมอบใหไวแกรัฐบาลแหงสหรัฐฯ หรือในกระทรวง หรือเจาหนาทีก่ ระทรวง

Section. 9.
มาตรา ๙
The Migration or Importation of such Persons as any of the States now existing shall think proper to
admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the Year one thousand eight hundred and eight,
but a Tax or duty may be imposed on such Importation, not exceeding ten dollars for each Person.
การนําคนเขามาตามที่ปฏิบัติกันอยูตามมลรัฐตางๆ ที่อนุญาตใหนําคนเขามาไดนั้น รัฐสภาจะตรากฎหมาย
หามการกระทําดังกลาวกอนปคริสตศักราชหนึ่งพันแปดรอยแปดไมได แตรัฐสภาอาจจะเก็บภาษีหรือ
อากรการนําคนเขามาไดไมเกินคนละสิบเหรียญสหรัฐฯ
The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion
or Invasion the public Safety may require it.
ใหคงไวซึ่งเอกสิทธิ์แหงหมายเรียกเพื่อใหสงตัวผูถูกคุมขังมาศาล นอกจากเปนกรณีคดีเกี่ยวกับการกอการ
กบฏหรือการลวงละเมิดตอความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ

๑๒

No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed.
หามตรากฎหมายที่จะลงโทษบุคคลเปนพิเศษโดยไมตองผานกระบวนการพิจารณาของศาล หรือกฎหมาย
ที่มีผลยอนหลัง
No Capitation, or other direct, Tax shall be laid, unless in Proportion to the Census or enumeration
herein before directed to be taken.
หามตรากฎหมายเก็บภาษีรายบุคคลหรือภาษีทางตรงอื่นใด นอกจากจะมีการทําสํามะโนประชากรและ
จัดเก็บภาษีตามสัดสวนจริง
No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State.
ไมใหมกี ารเก็บภาษีหรืออากรสินคาขาออกในการคาระหวางมลรัฐ
No Preference shall be given by any Regulation of Commerce or Revenue to the Ports of one State over
those of another; nor shall Vessels bound to, or from, one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties
in another.
ไมมีการใหสทิ ธิพิเศษทั้งทางดานกฎเกณฑหรือการเงินตอทาเรือใดทาเรือหนึ่งของมลรัฐโดยเด็ดขาด และ
เรือสินคาจากมลรัฐหนึ่งสามารถผานไปยังมลรัฐอื่นไดโดยไมตองเสียภาษีอากรใดๆ ทั้งสิ้น
No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a
regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published
from time to time.
การเบิกจายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง จะทําไดตอเมื่อมีกฎหมายงบประมาณที่ผานการอนุมัติ
จากรัฐสภาเสียกอน และบัญชีรายรับรายจายของเงินงบประมาณนี้ตองตีพิมพเผยแพรตามกําหนดเวลา
No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or
Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office,
or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.
ไมใหสหรัฐฯ แตงตั้งฐานันดรใดๆ ตามแบบประเทศที่มพี ระมหากษัตริย หากไมไดรับความยินยอมจาก
รัฐสภาสหรัฐฯ และบุคคลทีเ่ ปนขาราชการของสหรัฐฯ จะรับของขวัญ เงินประจําตําแหนง ยศหรือ
ตําแหนง จากพระมหากษัตริย เจาชาย หรือประมุขของประเทศอื่นไมได

๑๓

Section. 10.
มาตรา ๑๐
No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal;
coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of
Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or
grant any Title of Nobility.
ไมใหมลรัฐใดทําสัญญา เปนพันธมิตรหรือเขาเปนสมาชิกของสมาพันธรัฐอื่น มลรัฐไมสามารถออกใบ
อนุมัติใหพลเรือน ยึดเรือสินคาของตางประเทศ และตอบโตดวยกําลังทางทหาร รวมทั้งไมสามารถออก
เหรียญกษาปณ สินเชื่อ หรือเหรียญเงินเหรียญทองที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย มลรัฐไมสามารถออก
กฎหมายลงโทษบุคคลเปนพิเศษโดยไมตองผานกระบวนการพิจารณาของศาล กฎหมายที่มีผลยอนหลัง
หรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงพันธะผูกพันตามสัญญาได มลรัฐไมสามารถแตงตั้งตําแหนงขุนนางได
No State shall, without the Consent of the Congress, lay any Imposts or Duties on Imports or Exports,
except what may be absolutely necessary for executing it's inspection Laws: and the net Produce of all
Duties and Imposts, laid by any State on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the
United States; and all such Laws shall be subject to the Revision and Control of the Congress.
มลรัฐทั้งหลายที่ไมไดรับความยินยอมจากรัฐสภา หามเก็บภาษีหรืออากรตอสินคาเขาและสินคาออก
นอกจากเปนความจําเปนอยางยิ่งตอการบังคับใชกฎหมายและการเก็บภาษีสินคาตางๆใหเปนหนาที่ของ
กระทรวงการคลังแหงสหรัฐฯ กฎหมายเกีย่ วกับการเก็บภาษีการพาณิชยระหวางมลรัฐและระหวาง
ประเทศ เปนอํานาจของรัฐสภาสหรัฐฯ เทานั้น
No State shall, without the Consent of Congress, lay any Duty of Tonnage, keep Troops, or Ships of War
in time of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, or
engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger as will not admit of delay.
มลรัฐทั้งหลายที่ไมไดรับความยินยอมจากรัฐสภา หามเก็บภาษีตามน้ําหนักของเรือ หามมีกําลังทหาร
ประจําการ หามมีเรือรบในยามที่ปราศจากสงคราม หามทําสนธิสัญญากับมลรัฐหรือกับประเทศอืน่
และหามทําสงครามโดยเอกเทศ ยกเวนแตถูกรุกรานอยางกะทันหันจนไมสามารถรอชาอยูไดเทานัน้
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Article. II.
หมวด ๒
Section. 1.
มาตรา ๑
The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his
Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term,
be elected, as follows:
อํานาจดานการบริหารใหเปนอํานาจของประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีมีวาระการดํารง
ตําแหนงสมัยละสี่ป โดยมีรองประธานาธิบดีซึ่งไดรับการเลือกตั้งพรอมกันดํารงตําแหนงในเวลาเดียวกัน
โดยมีวิธีการเลือกตั้ง ดังนี้
Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors,
equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the
Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the
United States, shall be appointed an Elector.
ใหฝายนิติบัญญัติของแตละมลรัฐแตงตั้งคณะผูเลือกตั้ง โดยมีจํานวนเทากับสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีแ่ ตละมลรัฐนัน้ มีอยู บรรดาคณะผูเลือกตั้ง ประธานาธิบดีนั้นจะตองไมเปน
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเปนขาราชการของสหรัฐฯ
The Electors shall meet in their respective States, and vote by Ballot for two Persons, of whom one at
least shall not be an Inhabitant of the same State with themselves. And they shall make a List of all the
Persons voted for, and of the Number of Votes for each; which List they shall sign and certify, and
transmit sealed to the Seat of the Government of the United States, directed to the President of the
Senate. The President of the Senate shall, in the Presence of the Senate and House of Representatives,
open all the Certificates, and the Votes shall then be counted. The Person having the greatest Number of
Votes shall be the President, if such Number be a Majority of the whole Number of Electors appointed;
and if there be more than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, then the
House of Representatives shall immediately chuse by Ballot one of them for President; and if no Person
have a Majority, then from the five highest on the List the said House shall in like Manner chuse the
President. But in chusing the President, the Votes shall be taken by States, the Representation from each
State having one Vote; A quorum for this purpose shall consist of a Member or Members from two
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thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to a Choice. In every Case, after
the Choice of the President, the Person having the greatest Number of Votes of the Electors shall be the
Vice President. But if there should remain two or more who have equal Votes, the Senate shall chuse
from them by Ballot the Vice President.
ใหคณะผูเลือกตั้งประชุมพรอมกันในมลรัฐของตนเองและลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีกับรอง
ประธานาธิบดี ซึ่งคนหนึ่งในสองตําแหนงนี้จะตองไมอาศัยอยูในมลรัฐเดียวกัน การลงคะแนนเสียงตอง
กําหนดไวในบัตรลงคะแนนแตละใบวาเลือกประธานาธิบดีใบหนึ่ง และเลือกรองประธานาธิบดีอีกใบ
หนึ่ง เมื่อไดผลการเลือกตั้งออกมาแลวก็ใหคณะผูเลือกตั้งลงนามรับรอง และสงมอบโดยการปดผนึกสงไป
ยังรัฐบาลสหรัฐฯ โดยสงถึงประธานวุฒิสภา จากนั้น ประธานวุฒิสภาเปนผูเปดเอกสารในการประชุม
รวมกันของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรเพื่อนับคะแนนเสียง โดยใหบุคคลที่มีจํานวนคะแนนเสียงมาก
ที่สุดเปน ประธานาธิบดี แตตองเปนคะแนนเสียงขางมากของคณะผูเลือกตั้งทั้งหมด แตหากจํานวนบุคคล
ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดมีคะแนนเทากันมากกวาหนึ่งคนมีเสียงขางมาก ก็ใหสภาผูแ ทนราษฎรลงคะแนน
เสียงโดยใชบตั รเพื่อเลือกบุคคลที่จะเปน ประธานาธิบดี เพียงหนึ่งคน และหากไมมผี ูใดไดรับเสียงขางมาก
ก็ใหสภาผูแทนฯ เลือกบุคคลที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดหาอันดับแรกตามรายนามเพื่อเลือกใหเปน
ประธานาธิบดี ในการเลือกประธานาธิบดีนนั้ ใหมลรัฐตางๆ ออกเสียงโดยใหตัวแทนของแตละมลรัฐมี
หนึ่งเสียง ซึ่งองคประชุมเพื่อการนี้ประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งคนหรือมากกวาจากมลรัฐตางๆ เปน
จํานวนสองในสามของมลรัฐทั้งหมด และใชคะแนนเสียงขางมาก ทั้งนี้ ทุกกรณีเมื่อเลือกประธานาธิบดี
แลว ใหบุคคลที่มีจํานวนคะแนนเสียงมากที่สุดของคณะผูเลือกตั้งดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี แตหาก
มีผูไดคะแนนเสียงเทากันจํานวนสองคนขึน้ ไป ใหวุฒิสภาเปนผูเลือก รองประธานาธิบดีโดยการใชบัตร
ลงคะแนนเสียงของรองประธานาธิบดี
The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give
their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.
รัฐสภากําหนดวันเลือกคณะผูเลือกตั้ง และวันที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยให
เปนวันเดียวกันทั่วสหรัฐฯ
No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of
this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that
Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident
within the United States.
ผูมีสิทธิเปนประธานาธิบดีตอ งเปนพลเมืองของสหรัฐฯ โดยกําเนิด หรือเปนพลเมืองของสหรัฐฯ ในขณะ
ที่ประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับนี้ ผูมีสิทธิเปนประธานาธิบดี เชนเดียวกับบุคคลที่มีคุณสมบัติในการดํารง
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ตําแหนงประธานาธิบดีตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป และเปนผูที่อาศัยอยูในสหรัฐฯ เปนเวลาไมต่ํากวา
สิบสี่ป
In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, or Inability to
discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President, and
the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the
President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall
act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.
ในกรณีที่ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตําแหนง ตาย ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ดังกลาวได และในกรณีของรองประธานาธิบดีก็เชนเดียวกัน ใหรัฐสภาแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนจนกวา
ประธานาธิบดีผูนั้นจะสามารถกลับมาปฏิบัติหนาที่ได หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขนึ้ ใหม
The President shall, at stated Times, receive for his Services, a Compensation, which shall neither be
increased nor diminished during the Period for which he shall have been elected, and he shall not receive
within that Period any other Emolument from the United States, or any of them.
ใหประธานาธิบดีไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่ในชวงทีด่ ํารงตําแหนงอยู ซึ่งคาตอบแทนจะไม
เพิ่มหรือลดลงในสมัยที่ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี และประธานาธิบดีจะไดรับรายไดอื่นใด จากสหรัฐฯ
หรือมลรัฐอีกไมได
Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation:--"I do
solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and
will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."
กอนเขาบริหารงานในตําแหนง ประธานาธิบดีจะตองกลาวคําสาบานตนหรือใหคํายืนยันดังนี-้ “ขาพเจาขอ
สาบาน (หรือขอยืนยัน) วา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ อยางซือ่ สัตย
และจะทําอยางดีท่สี ุดตามความสามารถของขาพเจาเพื่อปกปอง รักษา และพิทักษรัฐธรรมนูญแหง
สหรัฐฯ”

Section. 2.
มาตรา ๒
The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States, and of the
Militia of the several States, when called into the actual Service of the United States; he may require the
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Opinion, in writing, of the principal Officer in each of the executive Departments, upon any Subject
relating to the Duties of their respective Offices, and he shall have Power to grant Reprieves and Pardons
for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment.
ใหประธานาธิบดีเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดของทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือแหงสหรัฐฯ รวมทั้งเปนผู
บัญชาการสูงสุดของกองกําลังอาสาสมัครของมลรัฐตางๆ ดวยเมื่อมีการเรียกระดมกําลังอาสาสมัครใหมา
ปฏิบัติงานรับใชชาติ โดยประธานาธิบดีสามารถสั่งใหหวั หนาหนวยงานที่ขึ้นตอฝายบริหารเสนอ
ความเห็นเปนลายลักษณอกั ษรเกี่ยวกับการทํางานในหนาที่ของตนตอประธานาธิบดีได ประธานาธิบดีมี
อํานาจในการออกคําสั่งบรรเทาโทษและนิรโทษกรรมตอการกระทําทีเ่ ปนปฏิปก ษตอ สหรัฐฯ ยกเวนกรณี
ที่ถูกฟองใหออกจากตําแหนง
He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided two
thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the Advice and Consent of
the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court,
and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for,
and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such
inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of
Departments.
ใหประธานาธิบดีมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา โดยไดรบั คําแนะนําและความยินยอมจากวุฒิสภาดวย
คะแนนเสียงจํานวนสองในสามของสมาชิกวุฒิสภาที่อยูใ นที่ประชุม และใหประธานาธิบดีมีอํานาจในการ
เสนอชื่อ การแตงตั้ง เอกอัครราชทูต อัครราชทูต และ กงสุล คณะผูพิพากษาศาลฎีกา และผูดํารงตําแหนง
อื่นๆ ของสหรัฐฯ โดยไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา แตรัฐสภาอาจตรากฎหมายใหประธานาธิบดีมี
อํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในระดับรองลงไปไดหากเห็นสมควร และรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่
ระดับรองลงมาได
The President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the Recess of the Senate,
by granting Commissions which shall expire at the End of their next Session.
ใหประธานาธิบดีมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลตามตําแหนงที่วางทุกตําแหนงที่อาจมีขึ้นในชวงปดสมัย
ประชุมวุฒิสภา โดยการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งจะหมดวาระเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสมัยถัดไป
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Section. 3.
มาตรา ๓
He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, and recommend
to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and expedient; he may, on
extraordinary Occasions, convene both Houses, or either of them, and in Case of Disagreement between
them, with Respect to the Time of Adjournment, he may adjourn them to such Time as he shall think
proper; he shall receive Ambassadors and other public Ministers; he shall take Care that the Laws be
faithfully executed, and shall Commission all the Officers of the United States.
ประธานาธิบดีตองใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของประเทศตอรัฐสภาตามระยะเวลา และเสนอแนะ
มาตรการตางๆ ที่ประธานาธิบดีเห็นสมควรตอรัฐสภาเพื่อพิจารณา ประธานาธิบดีจะตัดสินใจตามความ
เหมาะสมที่จะเปดและปดการประชุมของทั้งสองสภาหรือสภาใดสภาหนึ่งได ในกรณีที่มีความขัดแยงใน
เรื่องกําหนดเวลา และใหประธานาธิบดีเปนผูรับรองเอกอัครราชทูต อัครราชทูต ของประเทศตางๆ
ประธานาธิบดีเปนผูรักษากฎหมายอยางเครงครัด และเปนผูแตงตั้งขาราชการของสหรัฐฯ ทั้งหมด
Section. 4.
มาตรา ๔
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office
on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
การถอดถอนประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และขาราชการพลเรือนของสหรัฐฯ ออกจากตําแหนงทํา
ไดโดยถูกขับออกออกจากตําแหนงในความผิดของการขายชาติ การรับสินบน หรือความผิดทางอาญาที่
รายแรง รวมทัง้ ความผิดทางอาญาในระดับลหุโทษ

Article III.
หมวด ๓
Section. 1.
มาตรา ๑
The judicial Power of the United States shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts
as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and
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inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for
their Services a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.
อํานาจตุลาการของสหรัฐฯ เปนของศาลฎีกาและศาลระดับรองลงมาตามที่รัฐสภาไดจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ใหผู
พิพากษาของทั้งศาลฎีกาและศาลระดับรองลงมาดํารงตําแหนงตราบเทาที่มีความประพฤติไมเสื่อมเสีย
และใหไดรับคาตอบแทนจากการทํางานในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งจะไมมีการลดคาตอบแทนลงตลอด
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงอยู

Section. 2.
มาตรา ๒
The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the
Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;--to all
Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;--to all Cases of admiralty and
maritime Jurisdiction;--to Controversies to which the United States shall be a Party;--to Controversies
between two or more States;-- between a State and Citizens of another State;--between Citizens of
different States;--between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States,
and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.
ใหเขตอํานาจของศาลสหรัฐฯ ภายใตรัฐธรรมนูญครอบคลุมกฎหมายของสหรัฐฯ และสนธิสัญญาที่ได
กระทําขึ้น หรือกําลังจะกระทํา ภายใตอํานาจที่มีอยู ครอบคลุมคดีความทั้งปวงที่เกีย่ วของกับ
เอกอัครราชทูต อัครราชทูต และกงสุล คดีความเกีย่ วกับพาณิชยนาวี และกฎหมายทางทะเล รวมถึงคดี
ความที่สหรัฐฯ เขาเปนคูความ คดีความระหวางมลรัฐตั้งแตสองมลรัฐขึ้นไป คดีความระหวางพลเมืองของ
ตางมลรัฐกัน ระหวางพลเมืองกับมลรัฐอื่น และระหวางพลเมืองกับมลรัฐที่ผูนั้นเปนพลเมืองอยูแตขัดแยง
เรื่องที่ดินที่อางวาเปนสมบัตขิ องรัฐอื่น ระหวางพลเมืองหรือมลรัฐตอชนชาติอื่นหรือประเทศอื่น
In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall
be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the
supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and
under such Regulations as the Congress shall make.
คดีความที่เกีย่ วของกับเอกอัครราชทูต อัครราชทูต กงสุล และบรรดาบุคคลที่มลรัฐมีคดีความดวย ให
เริ่มตนที่ศาลฎีกา สวนคดีอนื่ ๆ ใหอุทธรณตอศาลฎีกาไดไมวาจะอุทธรณในขอกฎหมายและขอเท็จจริง
เวนแตจะมีขอยกเวนตามกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาสหรัฐฯ
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The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held
in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State,
the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.
ในการพิจารณาคดีอาญาทุกคดี ยกเวนคดีการฟองใหขับออกจากตําแหนง ใหพิจารณาโดยคณะลูกขุน และ
การพิจารณาคดีนั้น ใหพจิ ารณาที่สถานที่เกิดเหตุในมลรัฐนั้นๆ แตหากคดีไมไดเกิดขึน้ ในมลรัฐใดมลรัฐ
หนึ่ง ใหเปนอํานาจของรัฐสภาในการกําหนดสถานที่ตามกฎหมาย

Section. 3.
มาตรา ๓
Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their
Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the
Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.
ความผิดฐานกอการกบฏตอสหรัฐฯ จะประกอบดวยการเกณฑคนเพื่อทําสงครามตอตานสหรัฐฯ หรือการ
เขารวมกับศัตรูของสหรัฐฯ ใหความชวยเหลือและการอํานวยความสะดวกแกขาศึก การลงโทษบุคคลใด
ในความผิดฐานกอการกบฏนั้นตองมีพยานใหการยืนยันการกระทําดังกลาวขางตนตั้งแตสองคนขึ้นไป
หรือผูถูกกลาวหาเปนกบฏจะรับสารภาพในศาลที่พิจารณาคดีอยางเปดเผย
The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall
work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.
ใหรัฐสภามีอํานาจในการประกาศบทลงโทษการกระทําผิดฐานกอการกบฏ แตไมใหใชบทลงโทษกับทั้ง
ครอบครัวหรือริบทรัพย ยกเวนแตจะเปนบทลงโทษเฉพาะชีวติ ของผูเปนกบฏ
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Article. IV.
หมวด ๔
Section. 1.
มาตรา ๑
Full Faith and Credit shall be given in each State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of
every other State. And the Congress may by general Laws prescribe the Manner in which such Acts,
Records and Proceedings shall be proved, and the Effect thereof.
รัฐบัญญัติ บันทึกสํานวนคดี และการดําเนินคดีของศาลจะตองไดรับความเชื่อถือจากมลรัฐอื่นๆ โดยเทา
เทียมกัน รัฐสภาสามารถตรากฎหมายเพื่อใหการใหเครดิตความเชื่อถือระหวางมลรัฐนี้มีผลใชบังคับได

Section. 2.
มาตรา ๒
The Citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of Citizens in the several
States.
ใหพลเมืองของแตละมลรัฐมีเอกสิทธิ์และความคุมกันของความเปนประชาชนแหงสหรัฐอเมริกา
เหมือนกัน
A Person charged in any State with Treason, Felony, or other Crime, who shall flee from Justice, and be
found in another State, shall on Demand of the executive Authority of the State from which he fled, be
delivered up, to be removed to the State having Jurisdiction of the Crime.
บุคคลที่ถูกกลาวโทษทางอาญาจากมลรัฐหนึ่ง หากหนีคดีออกไปยังมลรัฐอื่น ก็ใหฝายบริหารของมลรัฐเจา
ทุกขขอใหอีกมลรัฐสงตัวผูรายขามแดนกลับมาเพื่อดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลตอไป
No Person held to Service or Labour in one State, under the Laws thereof, escaping into another, shall,
in Consequence of any Law or Regulation therein, be discharged from such Service or Labour, but shall
be delivered up on Claim of the Party to whom such Service or Labour may be due.
บุคคลที่ถูกยึดตัวไวในมลรัฐหนึ่งๆ เพื่อการทํางานตามกฎหมาย หากหลบหนีไปยังทีอ่ ื่น ก็ไมอาจหลุดพน
จากขอผูกพันนั้น แตจะตองถูกสงตัวกลับตามคําเรียกรองของผูมีสิทธิ์เหนือบุคคลดังกลาว
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Section. 3.
มาตรา ๓
New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or
erected within the Jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the Junction of two or
more States, or Parts of States, without the Consent of the Legislatures of the States concerned as well as
of the Congress.
การรับมลรัฐใหมๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งของสหรัฐฯ เปนอํานาจของรัฐสภา แตไมใหมมี ลรัฐใหมตั้งขึ้นซอน
ในเขตอํานาจของมลรัฐที่มีอยู หรือแมแตเพียงบางสวนของมลรัฐที่มีอยูแลว โดยไมไดรับการยินยอมจาก
รัฐสภาของมลรัฐนั้นๆ รวมทัง้ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ ดวย
The Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the
Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so
construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State.
ใหรัฐสภามีอํานาจในการวางกฎเกณฑและขอบังคับเกี่ยวกับดินแดนหรือทรัพยสินอื่นที่เปนของสหรัฐฯ
และไมใหนํารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปตีความเพื่อทําใหเสื่อมเสียสิทธิในการอางตอดินแดนของสหรัฐฯ หรือ
มลรัฐแหงใดแหงหนึ่ง

Section. 4.
มาตรา ๔
The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and
shall protect each of them against Invasion; and on Application of the Legislature, or of the Executive
(when the Legislature cannot be convened), against domestic Violence.
ใหสหรัฐฯ ค้ําประกันใหรูปแบบรัฐบาลทุกแหงเปนรูปแบบสาธารณรัฐ และสหรัฐฯ จะใหความคุม ครอง
แตละมลรัฐจากการถูกรุกราน รวมทั้งเมื่อฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหารของมลรัฐ (ในกรณีที่ฝายนิติ
บัญญัติไมอยูในสมัยประชุม) รองขอหากเกิดความไมสงบในมลรัฐ
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Article. V.
หมวด ๕
The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments
to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall
call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and
Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several
States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be
proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One
thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth
Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage
in the Senate.
รัฐสภาสามารถเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได เมื่อมีสมาชิกจํานวนสองในสามของสภา
ทั้งสองเห็นสมควร หรือ บรรดารัฐสภาของมลรัฐตางๆ จํานวนสองในสามจัดใหมกี ารประชุม เพื่อเสนอ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดเชนกัน ซึ่งในแตละกรณี การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะเปนไป
อยางถูกตองตามเจตจํานงคและวัตถุประสงค โดยเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็ตอเมื่อรัฐสภาของมลรัฐ
จํานวนตั้งแตสามในสี่ของมลรัฐทั้งหมดใหสัตยาบัน หรือ ที่ประชุมของมลรัฐทั้งปวงใหสัตยาบันดวย
คะแนนเสียงสามในสี่เชนกัน บทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะแกไขขอความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ของ
มาตราเกา หมวดหนึ่ง กอนปคริสตศักราชหนึ่งพันแปดรอยแปดไมได และจะแกไข ไมใหมลรัฐมีจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาไมเทากันไมได

Article. VI.
หมวด ๖
All Debts contracted and Engagements entered into, before the Adoption of this Constitution, shall be as
valid against the United States under this Constitution, as under the Confederation.
หนี้สินทั้งหมดที่มีสัญญาและยังคงมีสภาพหนี้กอนที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใหถือวายังมีผลใช
บังคับอยูเชนเดียวกับขณะทีย่ ังใชรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐอยู
This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all
Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme
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Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or
Laws of any State to the Contrary notwithstanding.
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ของสหรัฐฯ ที่จะตราออกมา และสนธิสัญญาทั้งหมดที่ไดเขา
รวมเปนภาคี ใหถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บรรดาผูพิพากษาของมลรัฐทุกคนตองปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของมลรัฐจะขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ไมได
The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Legislatures,
and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several States, shall be bound
by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a
Qualification to any Office or public Trust under the United States.
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งสมาชิกฝายนิติบญ
ั ญัติของมลรัฐตางๆ และเจาหนาที่
ฝายบริหารและตุลาการทั้งหมด ทั้งของสหรัฐฯ และมลรัฐตางๆ จะตองผูกมัดกับคําสาบานหรือคํายืนยัน
ในการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตหา มมีการทดสอบทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น ในการเขารับตําแหนง
หรือหนาทีภ่ ายในของสหรัฐฯ

Article. VII.
หมวด ๗
The Ratification of the Conventions of nine States, shall be sufficient for the Establishment of this
Constitution between the States so ratifying the Same.
เมื่อมลรัฐตั้งแตเกามลรัฐขึ้นไปไดใหสัตยาบันตอรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว ก็ใหถือวารัฐธรรมนูญใชบังคับ
ได
The Word, "the," being interlined between the seventh and eighth Lines of the first Page, the Word
"Thirty" being partly written on an Erazure in the fifteenth Line of the first Page, The Words "is tried"
being interlined between the thirty second and thirty third Lines of the first Page and the Word "the"
being interlined between the forty third and forty fourth Lines of the second Page.
คําวา “the” ที่อยูระหวางบรรทัดที่เจ็ดและบรรทัดที่แปดในหนาแรก คําวา “Thirty” ที่ปรากฏบางสวนใน
บรรทัดที่สิบหาของหนาแรก และคําวา “the” ที่อยูระหวางบรรทัดที่สี่สิบสามและบรรทัดที่สี่สิบสี่ของ
หนาที่สอง
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Attest William Jackson Secretary
รับรองโดย นายวิลเลียม แจคสัน
Done in Convention by the Unanimous Consent of the States present the Seventeenth Day of September
in the Year of our Lord one thousand seven hundred and Eighty seven and of the Independence of the
United States of America the Twelfth In witness whereof We have hereunto subscribed our Names,
จัดทําขึ้นดวยมติเอกฉันทจากมลรัฐตางๆ ที่เขารวมประชุมเมื่อวันที่สบิ เจ็ด เดือนกันยายน ปคริสตศักราช
หนึ่งพันเจ็ดรอยแปดสิบเจ็ด และเปนปที่สหรัฐอเมริกาไดรับเอกราชเปนปที่สิบสอง ดังรายนามดังตอไปนี้
G°. Washington
Presidt and deputy from Virginia
จี. วอชิงตัน
ประธานาธิบดีและผูแทนจากรัฐเวอรจเิ นีย
Delaware
Geo: Read
Gunning Bedford jun
John Dickinson
Richard Bassett
Jaco: Broom
ผูแทนจากรัฐเดลาแวร
จีโอ : รี้ด
กันนิง เบดฟอรด ฮุน
จอหน ดิกกินสัน
ริชารด บาสเส็ตต
จาโก : บรูม
Maryland
James McHenry
Dan of St Thos. Jenifer
Danl. Carroll
ผูแทนจากรัฐแมริแลนด
เจมส แม็คเฮนรี
แดนออฟเซนตโธส เจนิเฟอร
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แดนล แครรอล
Virginia
John Blair
James Madison Jr.
ผูแทนจากรัฐเวอรจิเนีย
จอหน แบล
เจมส เมดิสัน จูเนียร
North Carolina
Wm. Blount
Richd. Dobbs Spaight
Hu Williamson
ผูแทนจากรัฐนอรทแคโรไลนา
ดับเบิลยูเอ็ม เบลานท
ริชด ดอบบส สเปยท
ฮู วิลเลียมสัน
South Carolina
J. Rutledge
Charles Cotesworth Pinckney
Charles Pinckney
Pierce Butler
ผูแทนจากรัฐเซาทแคโรไลนา
เจ. รุทเลดจ
ชารลส โคทสเวอรธ พิงกนยี 
เพียรส บัทเลอร
Georgia
William Few
Abr Baldwin
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ผูแทนจากรัฐจอรเจีย
วิลเลียม ฟว
อับร บัลดวิน
New Hampshire
John Langdon
Nicholas Gilman
ผูแทนจากรัฐนิวแฮมปเชียร
จอหน แลงดอน
นิโคลัส กิลแมน
Massachusetts
Nathaniel Gorham
Rufus King
ผูแทนจากรัฐแมสซาชูเชตส
เนเธเนียล โกรหอม
รูฟุส คิง
Connecticut
Wm. Saml. Johnson
Roger Sherman
ผูแทนจากรัฐคอนเนตทิคตั
ดับเบิลยูเอ็ม. แซมล. จอหนสัน
โรเจอร เชอรแมน
New York
Alexander Hamilton
ผูแทนจากรัฐนิวยอรก
อเล็กซานเดอร แฮมิลตัน
New Jersey
Wil: Livingston
David Brearley

๒๘

Wm. Paterson
Jona: Dayton
ผูแทนจากรัฐนิวเจอรซีย
วิล: ลิฟวิงสตัน
เดวิด เบรียรลยี 
ดับเบิลยูเอ็ม. แพเทอรสัน
โจนา: เดยตัน
Pennsylvania
B Franklin
Thomas Mifflin
Robt. Morris
Geo. Clymer
Thos. FitzSimons
Jared Ingersoll
James Wilson
Gouv Morris
ผูแทนจากรัฐเพนซิลเวเนีย
บี แฟรงคลิน
โธมัส มิฟฟลิน
รอบต. มอรริส
จีโอ. ไคลเมอร
โธส. ฟทซไซมอนส
จาเรด อิงเกอรซอลล
เจมส วิลสัน
กูเย มอรริส
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