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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
__________
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๑
เปนปที่ ๒๓ ในรัชกาลปจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๑๑ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม กปสมพัตสร เชฏฐมาส กาฬปกษ ทสมีดิถี สุริยคติกาล มิถุนายนมาส วีสติมสุรทิน พฤหัสบดี
วาร โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทามกลางอุดม
สันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ ทูตานุทูตผูแทนนานาประเทศ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและเสนา
มาตยราชบริพาร เฝาเบื้องบาทบงกชพรั่งพรอมกันโดยอนุกรม
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา ตามที่สมเด็จพระบรม
ปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น เปนการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทย
โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทรงใชอํานาจอธิปไตยซึ่งมาจากปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติ
แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ กล า วคื อ ทรงใช อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ท างรั ฐ สภา ทรงใช อํ า นาจบริ ห ารทาง
คณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล

๑๒๘

การปกครองระบอบประชาธิปไตยดังกลาว ไดวิวัฒนาการมาโดยลําดับ ภาวะการณ
บานเมืองผันแปรไป เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญหลายครั้งหลายคราว เพื่อให
เหมาะสมกับกาลสมัย
ตามวิวัฒนาการ ปรากฏวา ระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น
เปนที่เลื่อมใสศรัทธาของปวงชนชาวไทย เปนการถาวรมั่นคงตลอดมา ขอที่จําตองเปลี่ยนแปลง
แกไขรัฐธรรมนูญ ไดแกสัมพันธภาพระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีและรูปของรัฐสภาเปนสําคัญ
ถาอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารอยูในฐานะที่คานกันและสมดุลกันตามควรแลวบานเมืองก็จะ
อยูในเสถียรภาพตามที่ตองการ
วิธีที่จะใหมีการคานกันและสมดุลกันดังกลาว เคยใชวิธีใหมีสมาชิกสองประเภทอยู
ในสภาเดียวกัน คือ สมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง และสมาชิกที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง แลวใชวิธีให
มีสองสภา คือ สภาที่ราษฎรเลือกตั้ง และสภาที่เลือกตั้งอยางอื่น หรือสภาที่พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง แลวกลับไปใชวิธีเดิม แตก็รักษาเสถียรภาพไวไมได
คณะปฏิวัติสังเกตเห็น วา มีความอลเวงไมสงบเรียบรอย บานเมืองอาจประสบ
อันตรายไดอยางมาก ถาจะใหการปกครองประเทศเปนไปโดยเรียบรอย และจะใหการปกครอง
ระบอบรัฐธรรมนูญเปนการมั่นคงถาวรโดยแทแลว จะตองสรางรากฐานของระบอบนั้น โดยพัฒนา
การศึกษาและการเศรษฐกิจของชาติตามแผนและโครงการที่แนนอน กับทั้งจัดใหมีรัฐธรรมนูญที่
เหมาะสม จึ่งไดทําการปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ และคณะปฏิวัติไดประกาศใหยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕
การที่จะใหมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมนั้น หัวหนาคณะปฏิวัติไดนําความกราบบังคม
ทูลวา สมควรจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญและมีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรเพื่อใชไปพลาง
กอน ทรงพระราชดําริเห็นชอบดวย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ จึ่งไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จนกวาจะไดประกาศใช
รัฐธรรมนูญซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญจะไดจัดรางขึ้น
สภารางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการรางรัฐธรรมนูญโดยละเอียดถี่ถวน กลาวคือ ได
ตั้งคณะกรรมาธิการฟงความคิดเห็นประชาชนมีหนาที่รวบรวมพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน
คณะกรรมาธิการระเบียบวาระ มีหนาที่คนควาและรวบรวมหลักสารสําคัญอันควรพิจารณา และ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ มีหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญ และในการนี้ เฉพาะหลักสารสําคัญ
ใหถือตามมติของสภา
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ในการรางรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ
ไดพิจารณาดูบทรัฐธรรมนูญที่มีมาแลวในประเทศไทย กับทั้งบทรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ
ประกอบดวย แตความมุงหมายโดยเฉพาะ ก็คือ จะบัญญัติบทรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับความ
ตองการของประเทศชาติ เพื่อใหตั้งอยูในเสถียรภาพและความเจริญกาวหนาสืบไป
สภารางรัฐธรรมนูญลงมติกําหนดหลักสารสําคัญเปนการทั่วไปวา ประเทศไทยมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และไดกําหนดหลักสารสําคัญใน
เรื่องอื่นๆ อาทิ เรื่องรูปรัฐสภา และเรื่องสัมพันธภาพระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี กลาวคือ ให
รัฐสภามีสองสภา สภาหนึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง อีกสภาหนึ่งประกอบดวยสมาชิกที่
พระมหากษั ต ริย ท รงแต งตั้ ง รั ฐ สภามีอํ า นาจในทางนิ ติบั ญญั ติ แ ละควบคุ มการบริ ห ารราชการ
แผนดินไดดวยวิธีการตั้งกระทูถามรัฐบาล เปดอภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติ หรือเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจ
เมื่ อ รัฐ สภามี อํา นาจในทางนิติ บัญญั ติ และควบคุม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
ดังกลาวแลว สภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นวา เพื่อดุลแหงอํานาจอันจะยังระบอบรัฐธรรมนูญให
ตั้งอยูในเสถียรภาพ สมควรที่อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารจะแยกจากกันใหมากยิ่งขึ้น จึ่งได
ลงมติในหลักสารสําคัญวา นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอื่นซึ่งเปนฝายบริหารจะเปนสมาชิกแหง
รัฐสภาในขณะเดียวกันมิได
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดยกรางรัฐธรรมนูญตามหลักสารสําคัญซึ่ง
สภารางรัฐธรรมนูญไดลงมติไว และไดเสนอเพื่อใหสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณา
สภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาเปนสามวาระ ในวาระที่ ๑ ไดรับรางรัฐธรรมนูญ
ไว พิจ ารณา ในวาระที่ ๒ ไดตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร า งรัฐ ธรรมนู ญ ขึ้น เพื่ อ พิ จ ารณาร า ง
รัฐธรรมนูญนั้นกับคําแปรญัตติ ภายใตบังคับแหงหลักสารสําคัญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดลงมติไว
และสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว เริ่มตน
ด ว ยชื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ คํ า ปรารภ แล ว เรี ย งตามลํ า ดั บ มาตรา ในวาระที่ ๓ ได ล งมติ ใ ห เ สนอร า ง
รัฐธรรมนูญนั้นตอสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา
สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๐
แห ง ธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก รแล ว ลงมติ ใ ห นํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ขึ้ น ทู น เกล า
ทูนกระหมอมถวาย เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชตอไป
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ครั้นเมื่อไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูนเกลาทูลกระหมอมถวายแลว ไดทรงพระราช
วิจารณโดยตลอด และทรงพระราชดําริเห็นพองตองตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาแลว
จึ่งมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว ใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ซึ่งไดตราไว ณ วันที่
๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ นั้น ตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป
ขอให ป วงชนชาวไทยร ว มแรงร ว มใจกั น สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และรั ก ษาปฏิ บั ติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ ใหเปนหลักสถิตสถาพร ขอใหราษฎรใชสิทธิของตนใหเปน
ผลตามระบอบประชาธิปไตย ขอใหรัฐสภากับรัฐบาลปฏิบัติหนาที่ตามบทแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดย
เจตจํานงตรงกันในอันที่จะจรรโลงประเทศชาติใหมั่นคงเจริญกาวหนา จรรโลงประชาชนใหเกษม
สุขสวัสดี จรรโลงวิถีรัฐธรรมนูญใหสมบูรณดวยเสถียรภาพ ตราบเทานิรันดรกาล สมดังพระบรม
ราชปณิธานทุกประการ เทอญ
หมวด ๑
บททั่วไป
__________
มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
หมวด ๒
พระมหากษัตริย
__________
มาตรา ๔ องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ
ละเมิดมิได
มาตรา ๕ ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได
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มาตรา ๖ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา
มาตรา ๘ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๒
พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
องคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไมมากกวาแปดคน ประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริย ในพระราชกรณียกิจทั้ง
ปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ดี การใหองคมนตรีพนจากตําแหนงก็
ดี ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา รัฐมนตรีหรือขาราชการ
การเมืองอื่น สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง และ
ตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ
มาตรา ๑๕ กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรัก ภั ก ดีต อ พระมหากษั ตริ ย และจะปฏิ บัติห น าที่ดว ยความซื่ อสัตยสุจ ริต เพื่อ ประโยชน ข อง
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
มาตรา ๑๖ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๗ การแตงตั้งและถอดถอนขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย

๑๓๒

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง
บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามมาตรา ๑๘ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งที่
สมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให
ความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
มาตรา ๒๐ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ชั่วคราว
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่งก็ดี
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสองก็ดี ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว
มาตรา ๒๑ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๒๒ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบ
ราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา
การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ใหกระทําไดโดยวิธีการอยางเดียวกันกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบ
ราชสันตติวงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตอรัฐสภา

๑๓๓

เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราช
สันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศเพื่อใหประชาชน
ทราบ
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศองคผูสืบราชสันตติวงศตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวาง
ที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ก็ใหผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคนั้นๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้จนกวาจะไดประกาศ
องคผูสืบราชสันตติวงศ
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวแ ละเปนผูสําเร็ จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคสองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราว
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง หรือ
ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราวตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม
มาใชบังคับ
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
__________
มาตรา ๒๔ บุคคลไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา ๒๕ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์ โดยกําเนิดก็ดี โดย
แตงตั้งก็ดี โดยประการอื่นใดก็ดี ไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิอยางใดเลย
มาตรา ๒๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม
เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ในการใชเสรีภาพดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา

๑๓๔

นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอื่น
มาตรา ๒๗ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่ง
ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
มาตรา ๒๘ ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะตองไดรับการพิจารณา และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว
โดยเฉพาะในกฎหมาย และจะตองแจงเหตุที่ไมใหประกันแกผูตองหาหรือจําเลยทราบ
บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมตามสมควร
มาตรา ๒๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย
การจับกุมคุมขังหรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาในกรณีใดๆ จะกระทําไดก็แตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตผูถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหตุพรอม
ดวยรายละเอียดตามสมควรในการที่ถูกจับหรือถูกตรวจคนโดยไมชักชา และผูถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่
จะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวได
ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผูถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยการก็ดี บุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชนของผูถูกคุมขังก็ดี มีสิทธิรองตอศาลทองที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขัง
เปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาเห็น
วาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงให
เปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ก็ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไป
ทันที
มาตรา ๓๐ การเกณฑแรงงาน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งบัญญัติใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวาง
เวลาที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก

๑๓๕

มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในเคหสถาน
บุ ค คลย อ มได รั บ ความคุ ม ครองในการที่ จ ะอยูอ าศั ย และครอบครองเคหสถาน
โดยปรกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคน
เคหสถานก็ดี จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๒ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตและการ
จํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชนแกการผังเมืองหรือประโยชนของรัฐอยาง
อื่น และตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิตามที่ระบุไวในกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้นดวย
มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการพูด การเขียน การพิมพและการ
โฆษณา
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
คุมครองเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะคับขัน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันความเสื่อมทรามทางจิตใจของยุวชน
การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพของเอกชน รัฐจะกระทํา
มิได
มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการศึกษาอบรม เมื่อการศึกษาอบรม
นั้นไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองตามกฎหมายวาดวยการศึกษาอบรม และไมขัดตอกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดสรรสถานศึกษา
มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก
มาตรา ๓๖
บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการรวมกันเปนสมาคม เมื่อมี
วัตถุประสงคไมเปนการฝาฝนกฎหมาย

๑๓๖

การจั ด ตั้ ง และการดํ า เนิ น กิ จ การของสมาคมย อ มเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมาย
มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพื่อ
ดําเนินกิจการในทางการเมืองโดยวิถีทางประชาธิปไตย และไมขัดตอระบอบการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
มาตรา ๓๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณียหรือทางอื่น
ที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยจดหมาย โทรเลข โทรศัพท หรือสิ่งสื่อสารอื่นใด
ที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการใชการสื่อสารที่จัดไวเปนบริการสาธารณะ
มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร
และในการประกอบอาชีพ
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
ความปลอดภั ย ของประเทศ เศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ห รื อ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชนหรื อ เพื่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธในครอบครัว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรจะกระทํามิได
มาตรา ๔๐ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกันยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข
ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคล ใหรับผิดเพื่อ
การกระทําของเจาพนักงานในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจาง ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๓ บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการประจําอื่น และขาราชการสวน
ทองถิ่น ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตที่จํากัดใน
กฎหมาย หรือกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพหรือวินัย
มาตรา ๔๔ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ใหเปนปฏิปกษตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญมิได

๑๓๗

หมวด ๔
หนาที่ของชนชาวไทย
__________
มาตรา ๔๕ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ
มาตรา ๔๖ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๘ บุคคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมาย
มาตรา ๔๙ ในการใชสิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติ บุคคลมีหนาที่ตอง
กระทําโดยสุจริต และมุงถึงประโยชนสวนรวม
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๑ บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๒ บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษา ภายในเงื่อนไขและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๕
แนวนโยบายแหงรัฐ
__________
มาตรา ๕๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการบริหารราชการตามนโยบายดังกําหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ
มาตรา ๕๔ รัฐจะตองรักษาไวซึ่งเอกราช
มาตรา ๕๕ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศและถือหลักถอยทีถอย
ปฏิบัติตอกัน
มาตรา ๕๖ รัฐพึงรวมมือกับนานาประเทศในการรักษาความยุติธรรมระหวาง
ประเทศ และผดุงสันติสุขของโลก
มาตรา ๕๗ กําลังทหารพึงมีโดยเหมาะสมแกความจําเปนสําหรับรักษาเอกราช
ความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ

๑๓๘

มาตรา ๕๘ กําลังทหารเปนของชาติ พึงใชเพื่อการรบหรือการสงคราม หรือเพื่อ
ปราบปรามการจลาจล
การใชกําลังทหารเพื่อการอื่น ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๕๙ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรม
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งปวงยอม
อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ
การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการใหสถานศึกษาดําเนินกิจการของตนเอง
ไดภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๐ การศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ จะตองจัดให
โดยไมเก็บคาเลาเรียน
รัฐพึงชวยเหลือใหไดมีอุปกรณการศึกษาอบรมตามควร
มาตรา ๖๑ รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปวิทยา และวิทยาศาสตร
มาตรา ๖๒ รัฐพึงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประจําชาติ แตตองไมกระทําโดยวิธีการอัน
เปนการบังคับฝนใจบุคคล
รัฐพึงบํารุงรักษาสถานที่และวัตถุอันมีคาในทางประวัติศาสตร
มาตรา ๖๓
วัฒนธรรมและศิลปกรรม
มาตรา ๖๔ รัฐพึงสนับสนุนใหเอกชนไดมีการริเริ่มในทางเศรษฐกิจ
การประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภค รัฐพึงจัดใหประสานกันกับ
การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจสวนเอกชน ในทางที่จะใหประโยชนแกประชาชนเปนสวนรวม
การประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภคโดยเอกชนก็ดี กิจการอันเปน
การผูกขาดตัดตอนก็ดี จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๖๕ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มพูนผลิตผล
ทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ
มาตรา ๖๖ รัฐพึงสนับสนุนการคาและการประกอบการผลิตสวนเอกชน ทั้งใน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
มาตรา ๖๗ รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห เพื่อสวัสดิภาพและ
ความผาสุกของประชาชน
มาตรา ๖๘ รัฐพึงสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําตามควรแกอัตภาพ และ
คุมครองแรงงานใหเปนไปโดยเปนธรรม
มาตรา ๖๙ รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุข

๑๓๙

มาตรา ๗๐ รัฐพึงสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสนับสนุนใหทองถิ่นสามารถ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ไดเปนผลดี
หมวด ๖
อํานาจนิติบัญญัติ
__________
สวนที่ ๑
บททั่วไป
__________
มาตรา ๗๑ รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทน
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๒ ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนเปนรอง
ประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภามีหนาที่ดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไป
ตามระเบียบ และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานรัฐสภาทํา
หนาที่แทน
มาตรา ๗๓ รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา
มาตรา ๗๔
รางพระราชบัญญัติซึ่งไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให
นายกรั ฐ มนตรี นํ า ขึ้ น ทู น เกล า ฯ ถวายเพื่ อ พระมหากษัต ริ ย ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย และเมื่ อ ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๗๕
รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือมิไดพระราชทานคืนมาภายในเกาสิบวัน รัฐสภาจะตองปรึกษาราง
พระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูนเกลา
ฯ ถวายอีก ครั้งหนึ่ ง เมื่ อพระมหากษัตริย มิ ไ ดทรงลงพระปรมาภิ ไธยพระราชทานลงมาภายใน

๑๔๐

สามสิบวัน ก็ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปน
กฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๗๖ บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนในขณะเดียวกัน
มิได
มาตรา ๗๗ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนสภาใดสภาหนึ่งไมนอยกวาหา
คน มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
แหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสง
คํารองนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาด และใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
สิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระทั่งกิจการที่สมาชิกคนนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิกกอนที่ประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัย
สวนที่ ๒
วุฒิสภา
__________
มาตรา ๗๘
วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณ วุฒิใ นวิช าการหรื อกิจ การต างๆ อั น จะยัง ประโยชนใ หเ กิ ด แกก ารปกครองแผน ดิน มี
สัญชาติไทยโดยกําเนิดและมีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
สมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวนสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทน
หากจํานวนที่คํานวณไดมีเศษใหปดเศษทิ้ง
มาตรา ๗๙
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ในวาระเริ่ม แรกเมื่อครบกําหนดสามปนั บ แตวั น ที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
สมาชิกเปนครั้งแรก ใหมีการจับสลากเพื่อใหสมาชิกพนจากตําแหนงเปนจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด และใหถือวาการสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพโดยการจับสลากเปนการออกตามวาระดวย
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะแตงตั้งผูที่ออกตามวาระ เปนสมาชิก
อีกได

๑๔๑

มาตรา ๘๐ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เสียสัญชาติไทย
(๕) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือ
มาตรา ๘๙ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษชั้นลหุโทษ
มาตรา ๘๑ ถาตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา
๗๘ เขามาเปนสมาชิกแทน สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงครบตามวาระของ
ผูซึ่งตนแทน
สวนที่ ๓
สภาผูแทน
__________
มาตรา ๘๒ สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง มีจํานวนตามเกณฑ
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และให
ถือเขตจังหวัดเปนเกณฑ
การเลื อ กตั้ ง จะใช วิ ธี ร วมเขตหรื อ แบ ง เขต ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
มาตรา ๘๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง หนึ่งแสนหาหมื่นคน
ต อ สมาชิ ก สภาผู แ ทนหนึ่ ง คน จั ง หวั ด ใดมี ร าษฎรไม ถึ ง หนึ่ ง แสนห า หมื่ น คนให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคนก็ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนหาหมื่นคน
เศษของหนึ่งแสนหาหมื่นถาถึงเจ็ดหมื่นหาพันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสนหาหมื่น

๑๔๒

มาตรา ๘๔ บุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๕ และไมเปนบุคคลตองหามตาม
มาตรา ๘๖ ยอมมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๘๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาวก็ดี
บุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ดี ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนอีกดวย
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
(๓)
คุ ณ สมบั ติ อื่ น หากมี กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทน
มาตรา ๘๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้ง คือ
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) หูหนวกและเปนใบ ซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(๓) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา
มาตรา ๘๗ บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๘๔ และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๘
ทั้งไมเปนบุคคลตองหามตามมาตรา ๘๙ ยอมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน แต
บทบัญญัติมาตรา ๘๖ (๔) มิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่ยังมิไดมีคําพิพากษาของศาลใดศาลหนึ่งให
จําคุกผูตองคุมขัง
มาตรา ๘๘ ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาวก็ดี
บุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ดี ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนอีกดวย
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓)
มาตรฐานการศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทน
(๔)
คุ ณ สมบั ติ อื่ น หากมี กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทน

๑๔๓

มาตรา ๘๙ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) ตาบอดทั้งสองขาง
(๓) เปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๔) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป
ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๕) เปนขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีเงินเดือนและตําแหนงประจํา
นอกจากขาราชการการเมือง
(๖) ลักษณะอื่น หากมีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
มาตรา ๙๐ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
มาตรา ๙๑ อายุของสภาผูแทนมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเปดประชุมรัฐสภา
ครั้งแรก
มาตรา ๙๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน จะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา
ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนแลว พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุระยะเวลารับสมัครผูสมัครรับเลือกตัง้
และวันเลือกตั้งดวย ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไป ใหกําหนดวันเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๙๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนเพื่อให
ราษฎรเลือกตั้งสมาชิกใหม
การยุ บ สภาผู แ ทนให ก ระทํ า โดยพระราชกฤษฎี ก า ซึ่ ง ต อ งกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวัน
มาตรา ๙๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนเริ่มแตวันเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรก
มาตรา ๙๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทน หรือมีการยุบสภาผูแทน
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๘
(๕) มีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือ
มาตรา ๘๙ (๑) (๒) (๓) (๕) หรือ (๖)

๑๔๔

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษชั้นลหุโทษ
มาตรา ๙๖ ถาตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาผูแทน หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนภายในเกาสิบวัน
เวนแตอายุของสภาผูแทนจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกภาพของสมาชิกผูเขามาแทนนั้นเริ่มแตวันเขารับหนาที่ และอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาอายุของสภาที่เหลืออยู
สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง
__________
มาตรา ๙๗ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดย
บริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๙๘ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน ตองปฏิญาณ
ตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ของปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของ
ขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๙๙ วุฒิสภาและสภาผูแทนแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติ
ของสภา
มาตรา ๑๐๐ ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือก
ประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําเมื่อถึงคราวที่มีการเปลี่ยนสมาชิกกึ่งหนึ่ง
ประธานและรองประธานสภาผูแทนดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภา หรือมีการ
ยุบสภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภา และประธานและรองประธานสภาผูแทน ยอม
พนจากตําแหนงกอนถึงวาระพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก

๑๔๕

(๒) ลาออกจากตําแหนง
มาตรา ๑๐๑ ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนมีหนาที่ดําเนินกิจการของ
สภานั้น ๆ ให เ ป น ไปตามระเบีย บ รองประธานมีห นาที่ทํ ากิจการแทนประธานเมื่ อประธานไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๑๐๒
ในเมื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาหรือประธานและรอง
ประธานสภาผูแทนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้นๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานใน
คราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๐๓
การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผูแทนก็ดี ตองมีสมาชิก
ประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๗๕ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๖๙
การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐๕ ในที่ประชุมวุฒิสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแทนก็ดี ที่ประชุมรัฐสภาก็ดี
สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิโดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทาง
ใดมิได
เอกสิทธินี้ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของ
สภา และคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมดวย
มาตรา ๑๐๖ สมัย ประชุมของวุฒิสภาและสภาผูแ ทนยอมเริ่มตนและสิ้ นสุดลง
พรอมกัน ตามสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๑๐๗ ในระหวางที่สภาผูแทนถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได
มาตรา ๑๐๘ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย
แลวแตสภาผูแทนจะกําหนด การประชุมครั้งแรกตองใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสามสิบวันนับ
แตวันเลือกตั้ง
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาผูแทนเปนผูกําหนด
มาตรา ๑๐๙
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบวัน แต
พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได
ในระหวางเวลาดั่งกลาวในวรรคหนึ่ง จะโปรดเกลา ฯ ใหปดประชุมก็ได

๑๔๖

มาตรา ๑๑๐ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทําพิธีเปดประชุมดวยพระองคเอง
หรือจะโปรดเกลา ฯ ใหรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่ง เปนผูแทนพระองคมาทําพิธี
ก็ได
มาตรา ๑๑๑ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
มาตรา ๑๑๒
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกของแตละสภา ไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปน
การประชุมสมัยวิสามัญก็ได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเปนของสมาชิกทั้งสองสภาใหยื่นตอประธาน
รัฐสภา ถาเปนของสมาชิกสภาใดใหยื่นตอประธานสภานั้น
ใหประธานสภาผูไดรับคํารองขอนําความกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรม
ราชโองการ
มาตรา ๑๑๓ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๒ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และ
การปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๔ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือคุมขังหรือหมายเรียกตัว
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไปทําการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหาใน
คดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทํา
ความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนในขณะกระทําความผิด
ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิกอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการคุมขังได
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนในคดีอาญา
ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก แตกระนั้นการพิจารณาคดีก็ตองไมเปนการขัดขวางตอ
การที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา
การพิจารณาที่ศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่ง ยอมเปนอันใชได

๑๔๗

มาตรา ๑๑๖
ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแต
กรณี ตองสั่งปลอยทันที ถาหากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คําสั่งปลอยตามวรรคหนึ่งใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหง
สมัยประชุม
มาตรา ๑๑๗ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
หรื อ สมาชิ ก สภาผู แ ทน แต ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด ว ยการเงิ น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ
สมาชิกสภาผูแทนจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
รางพระราชบั ญญัติเ กี่ย วด ว ยการเงิน หมายความถึ งรางพระราชบัญญัติวาดว ย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมด หรือแตขอใดขอหนึ่ง กลาวคือ
การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรรหรือ
รับ หรื อรั ก ษาหรื อจ า ยเงิน แผน ดิน หรื อการกู เ งิน หรือ การค้ํ าประกัน หรือ การใช เ งิ น กู หรื อรา ง
พระราชบัญญัติวาดวยเงินตรา
ในกรณี เ ป น ที่ สงสั ย วา รา งพระราชบั ญญัติ ใ ดเป น ร า งพระราชบั ญ ญัติ เ กี่ ย วด ว ย
การเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานแหงสภาที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากคณะรัฐมนตรี
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน แลวแตกรณี เปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๑๑๘ รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทน ใหเสนอต อสภาผูแ ทน รางพระราชบัญญั ติของสมาชิก วุฒิ สภา ใหเสนอตอ
วุฒิสภา
มาตรา ๑๑๙ เมื่อสภาผูแทนหรือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอตาม
มาตรา ๑๑๘ และลงมติใหใชไดแลว ใหสภาผูแทน หรือวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอ
วุฒิสภาหรือสภาผูแทน แลวแตกรณี วุฒิสภาหรือสภาผูแทนตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่อีก
สภาหนึ่งเสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตสภาผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอ
รางพระราชบัญญัติมานั้นจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนพิเศษ กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึง
วัน ในสมั ย ประชุ ม และให เ ริ่ มนั บ แต วั น ที่ร า งพระราชบัญ ญั ติ นั้ น มาถึ ง วุฒิ ส ภาหรื อ สภาผู แ ทน
แลวแตกรณี
ถ า วุ ฒิ ส ภาหรื อ สภาผู แ ทนไม ไ ด พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห เ สร็ จ ภายใน
กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหถือวาวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้น

๑๔๘

ในการที่สภาผูแทนเสนอรางพระราชบัญญัติไปยังวุฒิสภา หรือวุฒิสภาเสนอราง
พระราชบัญญัติไปยังสภาผูแทน ตามวรรคหนึ่ง ใหประธานแหงสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัติไป
ยังอีกสภาหนึ่งนั้น แจงไปตามความเห็นของประธานแหงสภานั้นดวย วารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
ไปนั้นเปนรางพระราชบั ญญัติเ กี่ยวด วยการเงินหรือไม คําแจงของประธานแหงสภาให ถือเปน
เด็ดขาด
ในกรณี ที่ ป ระธานแห ง สภามิ ไ ด แ จ ง ไป ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดเป น ร า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นมิใชรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ ว
ดวยการเงิน
มาตรา ๑๒๐ เมื่อวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา ก็
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา
ในกรณี ที่ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น เป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาผู แ ทนเสนอมา ก็ ใ ห ยั บ ยั้ ง ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ไว ก อ น และส ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น คื น ไปยั ง สภาผู แ ทน ในกรณี ที่ ร า ง
พระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาเสนอมา ก็ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา
ผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา แลวแตกรณี ในกรณีเชนวานี้ ใหสภาทั้งสอง
ตางตั้งบุคคลที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้นๆ มีจํานวนเทากันตามที่วุฒิสภาหรือสภาผู
แทนที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัตินั้น 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 ๗๔
ถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ในกรณีที่รางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติของสภา
ผู แ ทน ก็ ใ ห ยั บ ยั้ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ไว ก อ น ในกรณี ที่ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น เป น ร า ง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา ก็ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
คณะกรรมาธิการรวมกันยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือ
แสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเอกสิทธิที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕
นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย

๑๔๙

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหนําขอบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภาใน
สวนที่เกี่ยวกับกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๑ รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวโดยบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ นั้น
เมื่อเวลาหนึ่งปไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติกลับคืนมายังสภาผูแทน สภา
ผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมได ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนลงมติยืนยัน
รางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิ การรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และ
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔
ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภา
ผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนลงมติ
ยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และ
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่สภาผูแทนสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทน บรรดาราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือ
มิไดพระราชทานคืนมาภายในเกาสิบวัน ใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๒๓
งบประมาณแผนดินประจําปใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา
พระราชบัญญัติออกไมทันปใหม ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
มาตรา ๑๒๔ การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมาย
วาดวยงบประมาณ เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ ตองขออนุมัติจากรัฐสภาในโอกาสแรกที่พึงกระทําได
คํ า อนุ มั ติ ข องรั ฐ สภาให ทํ า เป น พระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะเรื่ อ งหรื อ รวมลงไว ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ โ อนเงิ น ในงบประมาณ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปถัดไป
มาตรา ๑๒๕
วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจควบคุมราชการแผนดินโดย
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๒๖ ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือสภาผูแทน สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่อง
นั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน

๑๕๐

มาตรา ๑๒๗ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไมต่ํากวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือสภาผูแทน แลวแตกรณี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนของสมาชิกสภาใดใหยื่นตอประธานสภานั้น และ
ใหประธานสภาผูไดรับญัตติแจงไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนดเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไป
ซึ่งตองไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะ
ขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้นเสียได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
ในการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๒๘ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและสมาชิ ก สภาผู แ ทนทั้ ง สองสภารวมกั น หรื อ
สมาชิกของแตละสภา ไมต่ํากวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัวหรือทั้งคณะ
ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเปนของสมาชิกของทั้งสองสภาใหยื่นตอประธาน
รัฐสภา ถาเปนของสมาชิกสภาใดใหยื่นตอประธานสภานั้น
การเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปตามญั ต ติ ดั ง กล า วในวรรคหนึ่ ง ให ก ระทํ า ในที่ ป ระชุ ม
รัฐสภา
เมื่อการเป ด อภิ ปรายทั่ ว ไปสิ้น สุ ดลง โดยมิใ ชดว ยมติ ใ ห ผา นระเบี ย บวาระเป ด
อภิปรายนั้นไป ใหที่ประชุมรัฐสภาลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ แตการลงมติในกรณีเชนวานี้ มิ
ใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด
มาตรา ๑๒๙ ถามีปญหาเกี่ยวกับราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภา
ขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่
อภิปรายมิได
มาตรา ๑๓๐ การประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทน ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่
กําหนดไวในขอบังคับของแตละสภา แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๑๓๑ วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา ตั้งเปน
คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และมี อํ า นาจเลื อ กบุ ค คลผู เ ป น สมาชิ ก หรื อ มิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก ตั้ ง เป น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของ

๑๕๑

สภาแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการที่กลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยูนั้นได
เอกสิทธิที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย
มาตรา ๑๓๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่ํากวากึ่ง
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๓๓ วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจตั้งขอบังคับการประชุมปรึกษาของ
แตละสภา เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การประชุม การปรึกษาและกิจการ
อื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา
__________
มาตรา ๑๓๔ ในกรณีตอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘
และมาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓
(๔) การปรึกษารางพระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๗๕
(๕) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๑๐
(๖) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙
(๗) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๔๑
(๘) การใหความยินยอมในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๔๙
(๙) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๕๐
(๑๐) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๔
(๑๑) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๙
(๑๒) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓
(๑๓) การใหพระมหากษัตริยทรงใชและเลิกใชอํานาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง

๑๕๒

มาตรา ๑๓๕ ในการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภา
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๓ วรรคสอง ในการประชุมรัฐสภา ใหนําบท
ที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
อํานาจบริหาร
__________
มาตรา ๑๓๗ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอีก
ไมนอยกวาสิบหาคนและไมมากกวาสามสิบคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการ
แผนดิน
ให ป ระธานรั ฐ สภาเป น ผู ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต ง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓๘ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย
ดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวาขาพระพุทธเจาจะ
จงรัก ภัก ดีต อ พระมหากษัตริย และจะปฏิบั ติห น าที่ ดว ยความซื่อสั ตยสุจ ริ ต เพื่ อ ประโยชนข อง
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
มาตรา ๑๓๙
รัฐมนตรีจะเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนใน
ขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๑๔๐ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ที่ ป ระชุ ม สภาผู แ ทน หรื อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา แต ไ ม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
เอกสิทธิที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา โดยไมมีการลงมติความไววางใจ

๑๕๓

มาตรา ๑๔๒ ในการบริหารราชการแผนดิน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูไดรับ
แตงตั้งใหวาการกระทรวง ตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในหนาที่ของตน และรัฐมนตรีทุกคนตอง
รับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔๓ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) รัฐสภาลงมติไมไววางใจ ตามมาตรา ๑๒๘
(๒) สภาผูแทนสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทน
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔๔
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะตั้ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นใหม
มาตรา ๑๔๔ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามมาตรา ๘๘
หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือมาตรา ๘๙ (๑) (๒)
หรือ (๓)
(๔) รัฐสภาลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๒๘
(๕) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๔๕
มาตรา ๑๔๕ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนําได
มาตรา ๑๔๖ ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงทีก็ดี เมื่อ
กรณีเชนวานั้นเกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดให
ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาโดยไม
ชักชา ถารัฐสภาอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถารัฐสภาไม
อนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช
พระราชกําหนดนั้น
คําอนุมัติหรือไมอนุมัติใหทําเปนพระราชบัญญัติ

๑๕๔

มาตรา ๑๔๗ ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอรัฐสภาภายในสอง
วันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ วรรคสอง
และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๘ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชกฎ
อัยการศึกตามลักษณะและวิธีการ ตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
มาตรา ๑๔๙ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความยินยอมของรัฐสภาแลว
มติใหความยินยอมของรัฐสภา ตองมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา
มาตรา ๑๕๐ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพสงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๕๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา ๑๕๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาตรา ๑๕๓
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๕๔ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนขาราชการฝายทหารและ
ฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา
มาตรา ๑๕๕ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน และการ
ลงโทษขาราชการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

๑๕๕

มาตรา ๑๕๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๓๗ และ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับ
ราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
หมวด ๘
อํานาจตุลาการ
__________
มาตรา ๑๕๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่ง
จะตองดําเนินตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา ๑๕๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๕๙ การตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือที่มีขอหา
ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ แทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะ
กระทํามิได
มาตรา ๑๖๐ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได
มาตรา ๑๖๑ ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
กฎหมาย
มาตรา ๑๖๒ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ยายและถอดถอนผูพิพากษา
มาตรา ๑๖๓ การแตงตั้ง การยายและการถอดถอนผูพิพากษา จะตองไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกอน แลวจึง
นําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษา จะตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ

๑๕๖

หมวด ๙
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
__________
มาตรา ๑๖๔ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานวุฒิสภา ประธานสภา
ผูแทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอื่นอีกสี่คนซึ่ง
รัฐสภาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖๕ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๖๖ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ
จากผูทรงคุณวุฒิใหม ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก
กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ในการแตงตั้ งตุลาการรัฐธรรมนู ญตามวรรคหนึ่ ง รั ฐ สภาจะแต งตั้งผูที่พน จาก
ตําแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกได
มาตรา ๑๖๗ ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามมาตรา ๘๘
หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) หรือมาตรา ๘๙ (๑) (๒)
หรือ (๓)
มาตรา ๑๖๘ ถาตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งวางลงเพราะเหตุอื่น
ใด นอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๑๖๗ (๑) ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญเขามาแทน
ภายในสามสิบวัน
กําหนดวันดังกลาวในวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม

๑๕๗

หมวด ๑๐
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
__________
มาตรา ๑๖๙ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผู แทนทั้งสองสภารวมกัน หรือจากสมาชิ ก ของแตละสภา ไมต่ํา กวาหนึ่งในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อ และ
ตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ของทั้งสองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อ และตองมี
เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวขางบนนี้แลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่ มเติมขึ้น ทูนเกลา ฯ ถวาย และใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๗๐ ถาพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญที่นําขึ้น
ทูนเกลา ฯ ถวายตามมาตรา ๑๖๙ กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน และ
ทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย พระมหากษัตริยยอมทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่
จะใหประชาชนทั่วประเทศออกเสียงเปนประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ
นั้น

๑๕๘

ในการใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูนเกลา ฯ ถวาย และใหประธานรัฐสภาเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ
เมื่อมีประกาศพระบรมราชโองการตามวรรคสอง ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
วันใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศพระบรมราชโองการ
และวันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ในเมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ท รงใช พ ระราชอํ า นาจตามมาตรานี้ มิ ใ ห นํ า บทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๑๖๙ (๗) มาใชบังคับ
มาตรา ๑๗๑
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนยอมมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๗๒ ในการใหประชาชนออกเสียงตามมาตรา ๑๗๐ ใหถือเอาเสียงขาง
มากเปนประมาณ ถามีประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยจะไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลประชามติ และเมื่อไดประกาศรัฐธรรมนูญนั้นใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว ให ใ ช บั ง คั บ ได ถ า มี ป ระชามติ ไ ม เ ห็ น ชอบด ว ยร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ให ร า ง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป
หมวด ๑๑
บทสุดทาย
__________
มาตรา ๑๗๓ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๕ ถามีปญหาการตีความรัฐธรรมนูญอันอยู
ในวงงานของวุฒิสภา สภาผูแทนหรือที่ประชุมรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะตีความ และให
ถือวาการตีความของรัฐสภาเปนเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๗๔ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๑๗๕ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็น
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๑๗๔ ก็ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดี

๑๕๙

ไวชั่วคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณา
วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาดและใหใชไดในคดีทั้ง
ปวง แตไมกระทบกระทั่งคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗๖ ในยามที่มีสถานะสงครามหรือในภาวะคับขันถึงขนาดอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร และการใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาตามปรกติอาจขัดของ
หรือไมเหมาะสมกับสถานการณ เมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอ รัฐสภาจะมีมติใหพระมหากษัตริยทรงใช
อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ท างคณะรั ฐ มนตรี โ ดยประกาศพระบรมราชโองการให ใ ช บั ง คั บ ดั ง เช น
พระราชบัญญัติก็ได มติดังกลาวรัฐสภาจะมีมติเลิกเสียเมื่อใดก็ได
หากสถานะสงครามหรือภาวะคับขัน ดังกลาวในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือมีอยูใ น
ระหวางสภาผูแทนถูกยุบก็ดี หรือไมสามารถจะเรียกประชุมรัฐสภาไดทันทวงทีก็ดี พระมหากษัตริย
ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรีได โดยประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๗๗ ภายในสิบหาวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้ พระมหากษัตริยจะได
ทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนหนึ่งรอยยี่สิบคน เมื่อไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนแลว ให
เพิ่มหรือลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวนเทาที่กําหนดในมาตรา ๗๘
การเพิ่มหรือลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําใหเสร็จกอนวัน
เปดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ในกรณีเพิ่ม พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งเพิ่ม ในกรณีลด ใหสมาชิก
วุฒิสภาพนจากสมาชิกภาพเทาจํานวนที่ลด โดยวิธีจับสลาก
มาตรา ๑๗๘ ในวาระเริ่มแรกกอนเปดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนตามมาตรา ๑๘๐ ใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
มาตรา ๑๗๙ การเรียกประชุมวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๘ ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบหาวันนับแตวันแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๘๐ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามเกณฑที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๘๓ ใหเสร็จสิ้นภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้

๑๖๐

มาตรา ๑๘๑ ให ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ บ ริ ห ารราชการแผ น ดิ น อยู ใ นวั น ประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ หรือคณะรัฐมนตรีใหมหากจะมีขึ้นภายหลัง เปนคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดิน
ตามรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อสมาชิกสภาผูแทนเขารับหนาที่แลว ใหคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งพนจาก
ตําแหนง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘๒ ในระหวางวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๘ ใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ อธิบดี
กรมอั ย การ และบุ ค คลอื่ น อี ก สามคนซึ่ ง วุ ฒิ ส ภาทํ า หน า ที่ รั ฐ สภาตามมาตรา ๑๗๘ แต ง ตั้ ง จาก
ผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๙
มาตรา ๑๘๓ บรรดาคําสั่งซึ่งนายกรัฐมนตรีไดสั่งการโดยอางมาตรา ๑๗ แหง
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ใหคงมีผลใชบังคับตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายทวี บุณยเกตุ
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
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