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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหนาที่คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
อลงกฏ
ธานีนิวัต
พระยามานวราชเสวี
อดุลเดชจรัส
ตราไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒
เปนปที่ ๔ ในรัชชกาลปจจุบนั
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๔๙๒ พรรษา ปจจุบันนสมัย จันทรคติ
นิยม อุสภสมพัตสร ผัคคุณมาส กาฬปกษ ทศมีดิถี สุริยคติกาล มีนาคมมาส เตวีสติมสุรทิน พุธวาร
โดยกาลบริจเฉท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศความพระราชปรารภวา จําเดิมแตสมเด็จพระบรมปตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สถาปนาระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยแลวนั้น เหตุการณบานเมืองไดวิวัฒนาการมา
โดยลําดับ จําตองเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญใหอนุโลมตามกาลนิยม จึง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ในรัชชสมัยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยใชแทนรัฐธรรมนูญฉะบับเดิม ครั้นตอมาในรัชชกาลปจจุบัน บังเกิดความจําเปนตองเลิกใช
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รัฐธรรมนูญฉะบับนั้น จึง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) ไปพลางกอน
จนกวาจะไดตรารัฐธรรมนูญขึ้นใชเปนการถาวรสืบไป
และเพื่ อ อนุ โ ลมตามแบบแผนฝ า ยปรสมั ย ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรด
กระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม ตั้งสภาราง
รัฐธรรมนูญขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติการของไทย ประกอบดวยสมาชิกสี่สิบคนซึ่งรัฐสภาเลือกตั้ง
จากสมาชิกวุฒิสภาสิบคนจากสมาชิกสภาผูแทนสิบคน และจากบุคคลภายนอกผูมีคุณสมบัติตาง ๆ
กันสี่ประเภท ประเภทละหาคน ครั้น ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกล า โปรดกระหม อ มให เ ป ด สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และตั้ ง แต บั ด นั้ น เป น ต น มา สภาร า ง
รัฐธรรมนูญไดดําเนินการพิจารณาปรึกษาวางหลักการใหญ ๆ อันสมควรประมวลไวในรัฐธรรมนูญ
เปนตนวา วางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยใหมั่นคงยิ่งขึ้น กําหนดแนวนโยบาย
แหงรัฐ เพื่อชวยรักษาไวซึ่งความตอเนื่องกันโดยสม่ําเสมอในการบริหารราชการ แกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาบางประการ ขยายอํานาจรัฐสภาในอันที่จะควบคุมการ
บริหารราชการแผนดิน ปรับปรุงวิธีการเพื่อใหฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ไดฟงความคิดเห็นของ
กัน และกั น ได โ ดยกว า งขวาง กับ ทั้ ง แกไ ขอํ า นาจฝ า ยนิ ติ บัญ ญั ติ ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การให ค วาม
ไววางใจฝายบริหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อจะไดฟงความคิดเห็นของประชาชนประกอบการ
รางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาฟงการประชุมปรึกษาของสภา
ไดตลอดมา กับทั้งไดเลือกสมาชิกของสภาเกาคนตั้งเปนกรรมาธิการ มีหนาที่สดับตรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน แลวนําเสนอตอสภา ทั้งเพื่อใหการรางรัฐธรรมนูญเปนไปดวยดี สภาราง
รัฐธรรมนูญไดเลือกสมาชิกอีกเกาคนตั้งเปนกรรมาธิการ มีหนาที่พิจารณายกราง กรรมาธิการไดยก
รางขึ้นตามหลักการที่สภารางรัฐธรรมนูญไดวางไว และไดตรวจพิจารณาบทรัฐธรรมนูญฉะบับ
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ตลอดทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมตอ ๆ มาจนถึงฉะบับที่ใชอยูในปจจุบัน เมื่อเห็นวา
บทมาตราใดยังใชได ก็นํามาประมวลไวในรัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่การบานเมืองทั้งภายในภายนอก
ไดเปลี่ยนแปลงไปหลายสถาน แมนานาประเทศที่มีรัฐธรรมนูญใชมานานแลว ก็ยังไดดัดแปลงให
เหมาะสมกับกาลสมัย กรรมาธิการจึงไดคนควาพิจารณารัฐธรรมนูญของนานาประเทศประกอบดวย
เมื่อไดยกรางขึ้นแลว กรรมาธิการไดเสนอรางนั้นตอสภารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญได
พิจารณาตรวจแกรางที่กรรมาธิการนําเสนอโดยถี่ถวน แลวไดพิจารณาทบทวนโดยละเอียดอีกครั้ง
หนึ่ง เห็นชอบพรอมกันเปนอันเสร็จสิ้นแต ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ จึงไดสงราง
รั ฐ ธรรมนู ญ ไปยั ง รั ฐ สภา รั ฐ สภาได พิ จ ารณาปรึ ก ษาเห็ น ชอบด ว ย ลงมติ ใ ห นํ า ขึ้ น ทู ล เกล า
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ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระราชทานใหใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสืบไป ไดทรง
พระราชวิจารณโดยตลอด และทรงพระราชดําริเห็นพองตองตามมติของรัฐสภาแลว
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉะบับนี้ขึ้นไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) ซึ่ง
ไดตราไว ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ นั้น ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ขอปวงชนชาวไทยจงรวมจิตตรวมใจสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันจะรักษา
ปฏิบัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อความดํารงคงอยูดวยดีแหงระบอบประชาธิปไตยใน
รัฐสีมาอาณาจักร และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์สรรพพิพัฒนชัยมงคล เอนกศุภผลสกลเกียรติยศ
สถาพร แกอาณาประชากรของพระองค สมดั่งพระบรมราชประสงคจงทุกประการ
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ บุคคลยอมไดมาและเสียไปซึ่งสัญชาติไทยตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยสัญชาติ
หมวด ๒
พระมหากษัตริย

มาตรา ๕

องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการ ผูใดจะ

ละเมิดมิได
มาตรา ๖ ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได
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มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๘ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล
มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ทรงเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของทหารทั้งปวง
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ
มาตรา ๑๓ พระมหากษั ต ริ ย ท รงเลื อ กและแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น ประธาน
องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอีกไมมากกวาแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้ง
ปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีก็ดี การใหองคมนตรีพนจากตําแหนงก็
ดีใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่นหรือใหองคมนตรีอื่นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๕ องคมนตรี ต อ งไม เ ป น ข า ราชการประจํ า รั ฐ มนตรี ห รื อ ขา ราชการ
การเมืองอื่น สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมืองและตอง
ไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ
มาตรา ๑๖
กอนเขารับหนาที่ องคมนตรีตองปฏิญาณตนฉะเพาะพระพักตร
พระมหากษัตริย ดวยถอยคําดั่งตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะซื่อสัตย
สุจริตและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระบรมนามาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
มาตรา ๑๗ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออกหรือมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง
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มาตรา ๑๘ การแตงตั้งและถอดถอนขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย และในกรณีใดที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งหรือถอดถอน ให
องคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๙ ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือดวยเหตุ
ใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหารพระราชภาระไมได จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามความในมาตรา ๑๙ ก็ดี ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผู
หนึ่งที่สมควรดํารงตําแหนงผู สําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็ นชอบ เมื่อ
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ก็ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
แตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
มาตรา ๒๑ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน
ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามความในมาตรา ๑๙
หรือมาตรา ๒๐ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคชั่วคราว
ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความใน
วรรคแรกก็ดีในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความใน
วรรคสองก็ดี ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นเปนประธานองคมนตรีชั่วคราว
มาตรา ๒๒ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามความในมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา ดวยถอยคําดั่งตอไปนี้
“ข า พเจ า (ชื่ อ ผู ป ฏิ ญ าณ) ขอปฏิ ญ าณว า จะซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และจงรั ก ภั ก ดี ต อ
พระมหากษั ต ริ ย (พระบรมนามาภิ ไ ธย) และจะปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พื่ อ ประโยชน ข องประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบ
ราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประกอบดวยความเห็นชอบของรัฐสภา
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การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ จะกระทํามิได
มาตรา ๒๔ พระมหากษัตริยทรงบรรลุนิติภาวะเมื่อพระชนมายุครบสิบแปดป
บริบูรณ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสบื
ราชสันตติวงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตอรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราช
สันตติวงศขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศเพื่อใหประชาชน
ทราบ
ในระหว า งที่ ยัง ไม มีป ระกาศองค ผูสื บ ราชสั น ตติ ว งศ ต ามมาตรานี้ ถา ได มีก าร
แตงตั้งผูใดเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามความในมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ก็ใหผูนั้น
ปฏิบัติหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน แตถาไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคดั่ง
กลาวนี้ ก็ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปพลางกอน
ในกรณีประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามความในวรรค
กอน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับ
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา ๒๖ บุคคลไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา ๒๗ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดก็ดี โดย
แตงตั้งก็ดี โดยประการอื่นใดก็ดี ไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิ์อยางใดเลย
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ในการใชเสรีภาพดั่งกลาวในวรรคกอน บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐ
กระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา
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นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจาก
บุคคลอื่น
มาตรา ๒๙ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่ง
ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
มาตรา ๓๐ ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะตองไดรับการพิจารณา และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดย
ฉะเพาะในกฎหมาย และจะตองแจงเหตุที่ไมใหประกันแกผูตองหาหรือจําเลยทราบ
บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกจําคุก ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมตามสมควร
มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย
การจับกุมคุมขังหรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาในกรณีใด ๆ จะกระทําไดก็แตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตผูที่ถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหตุ
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร ในการที่ถูกจับหรือถูกตรวจคนโดยไมชักชา และผูถูกคุมขังยอมมี
สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการฉะเพาะตัวได
ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคล ผูถูกคุมขังเองก็ดี พนักงานอัยยการก็ดี บุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชนของผูถูกคุมขังก็ดี มีสิทธิรองตอศาลทองที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการคุมขัง
เปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาเห็น
วาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงให
เปนที่พอใจของศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ก็ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไป
ทันที
มาตรา ๓๒ การเกณฑแรงงาน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายฉะเพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือ
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งบัญญัติใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานะการณ
ฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎอัยยการศึก
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มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในเคหสถาน
บุ ค คลย อ มได รั บ ความคุ ม ครองในการที่ จ ะอยูอ าศั ย และครอบครองเคหสถาน
โดยปรกติสุขการเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคน
เคหสถานก็ดี จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตตและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การสืบมฤดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมฤดกยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายฉะเพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจนผู
ทรงสิทธิตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบรรดาที่ไดรับความเสียหายใน
การเวนคืนนั้นดวย
การที่เจาหนาที่ของรัฐจะเขาใชหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลก็ดี การ
โอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยของบุคคลมาเปนของรัฐก็ดี ถามิใชดวยความยินยอมของบุคคลนั้น
จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะเพื่อประโยชนในการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และตองชดใชคาทดแทนอันเปนธรรม
แกผูไดรับความเสียหายดวย
มาตรา ๓๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการพูด การเขียน การพิมพ และการ
โฆษณา
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะ
เพื่อคุมครองเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะคับขัน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันความเสื่อมทรามทางจิตตใจของยุวชน
การปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพเพื่อบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได
การใหเสนอเรื่องหรือขอความในหนังสือพิมพไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนโฆษณา
จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงครามหรือใน
ระหว า งเวลาที่ มี พ ระบรมราชโองการประกาศสถานะการณ ฉุ ก เฉิ น หรื อ ในระหว า งเวลาที่ มี
ประกาศใชกฎอัยยการศึก แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งได
ตราขึ้นตามความในวรรคสอง
การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพรัฐจะกระทํามิได
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มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการศึกษาอบรม เมื่อการศึกษาอบรม
นั้นไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองตามกฎหมายวาดวยการศึกษาอบรม และไมขัดตอกฎหมาย
วาดวยการจัดสรรสถานศึกษา
สถานศึกษาของรัฐและของเทศบาล ตองใหความเสมอภาคแกบุคคลในการเขารับ
การศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ
มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม ในระหวาง
เวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานะการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใช
กฎอัยยการศึก
มาตรา ๓๘
บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการรวมกันเปนสมาคม เมื่อมี
วัตถุประสงคไมเปนการฝาฝนกฎหมาย
การจั ด ตั้ ง และการดํ า เนิ น กิ จ การของสมาคมย อ มเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมาย
มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เพื่อ
ดํ า เนิ น การในทางการเมื อ งโดยวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย และไม ขั ด ต อ ระบอบการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับสมาคมจะนํามาใชบังคับแกพรรคการเมืองมิได
มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย หรือทางอื่น
ที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยจดหมาย โทรเลข โทรศัพท หรือสิ่งสื่อสารอื่นใด
ที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการใชการสื่อสารที่จัดไวเปนบริการสาธารณะ
มาตรา ๔๑ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร
และในการประกอบอาชีพ
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายฉะเพาะ
เพื่อความปลอดภัยของประเทศ เศรษฐกิจแหงชาติ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อรักษา
ความสัมพันธในครอบครัว
การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรจะกระทํามิได

๗๖

มาตรา ๔๒ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนรวมกันยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข
ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๓ สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๔ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิดเพื่อ
การกระทําของเจาพนักงาน ในฐานะเสมือนเปนตัวการหรือนายจาง ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๔๕ บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการประจําอื่น และพนักงานเทศบาล
ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย
หรื อ กฎ หรื อ ข อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจกฎหมายฉะเพาะในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ ง
สมรรถภาพหรือวินัย
หมวด ๔
หนาที่ของชนชาวไทย

มาตรา ๔๖ บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ
มาตรา ๔๗ บุคคลมีหนาที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๘ บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๙ บุคคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมาย
มาตรา ๕๐ ในการใชสิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติ บุคคลมีหนาที่ตอง
กระทําโดยสุจริต และมุงถึงประโยชนสวนรวม
มาตรา ๕๑ บุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๒ บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๓ บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษา ภายในเงื่อนไขและ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

๗๗

หมวด ๕
แนวนโยบายแหงรัฐ

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการบริหารราชการตามนโยบายดั่งกําหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ
มาตรา ๕๕ รัฐจะตองรักษาไวซึ่งเอกราช
มาตรา ๕๖ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและถือหลักเสมอภาคใน
การปฏิบัติตอกัน
มาตรา ๕๗ รัฐพึงรวมมือกับนานาประเทศ ในการรักษาความยุตติธรรมระหวาง
ประเทศและผดุงสันติสุขของโลก
มาตรา ๕๘ กําลังทหารพึงมีโดยเหมาะสมแกความจําเปนสําหรับรักษาเอกราช
มาตรา ๕๙ กําลังทหารเปนของชาติ อยูในบังคับบัญชาสูงสุดของพระมหากษัตริย
ไมขึ้นตอเอกชน คณะบุคคลหรือพรรคการเมืองใดๆ
มาตรา ๖๐ กําลังทหารพึงใชเพื่อการรบหรือการสงครามหรือเพื่อปราบปรามการ
จลาจล และจะใชไดก็แตโดยกระแสพระบรมราชโองการเวนแตในกรณีที่มีประกาศใชกฎอัยยการศึก
การใชกําลังทหารเพื่อชวยเหลือราชการอื่น ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๖๑ เอกชนก็ดี คณะบุคคลก็ดี พรรคการเมืองก็ดี จะใชกําลังทหารไมวา
โดยตรงหรือโดยทางออมเปนเครื่องมือในทางการเมืองมิได
ทหารและบุ ค คลอื่ น ในสั ง กั ด ฝ า ยทหาร ในระหว า งรั บ ราชการประจํ า จะเป น
สมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง หรือแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ มิได
มาตรา ๖๒ การศึกษาอบรมพึงมีจุดประสงคที่จะใหชนชาวไทยเปนพลเมืองดี มี
รางกายแข็งแรงและอนามัยสมบูรณ มีความรูความสามารถที่จะประกอบการอาชีพ และมีจิตตใจเปน
นักประชาธิปไตย
มาตรา ๖๓ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรม
การจัดระบบการศึกษาอบรมเปนหนาที่ของรัฐโดยฉะเพาะสถานศึกษาทั้งปวงยอม
อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ
การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจัดการใหสถานศึกษาดําเนินกิจการของตนเอง
ไดภายในขอบเขตตที่กฎหมายบัญญัติ

๗๘

มาตรา ๖๔ การศึ ก ษาอบรมชั้ น ประถมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของรั ฐ และของ
เทศบาล จะตองจัดใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน
รัฐพึงชวยเหลือใหไดมีอุปกรณการศึกษาอบรมตามควร
มาตรา ๖๕ รัฐพึงสนับสนุนการคนควาในทางศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มาตรา ๖๖ รัฐพึงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประจําชาติ แตตองไมกระทําโดยวิธีการอัน
เปนการบังคับฝนใจบุคคล
มาตรา ๖๗ รั ฐ พึ ง บํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ แ ละวั ต ถุ อั น มี ค า ในทางประวั ติ ศ าสตร
วัฒนธรรมและศิลปกรรม และปองกันมิใหมีการสงวัตถุเชนวานี้ออกนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๖๘ การริเริ่มทางเศรษฐกิจสวนเอกชนยอมเปนไปโดยเสรี แตทั้งนี้จะตอง
ไมเปนการขัดแยงกับการประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภค และจะตองไมเปนการบั่น
รอนมนุษยธรรม ความมั่นคงของสังคม หรือเสรีภาพของบุคคล
การประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนสาธารณูปโภค รัฐพึงจัดใหประสานกันกับ
การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจสวนเอกชน ในทางที่จะใหเปนประโยชนแกประชาชนเปนสวนรวม
กิ จ การอั น เป น การผู ก ขาดตั ด ตอนก็ ดี การประกอบกิ จ การอั น มี ลั ก ษณะเป น
สาธารณูปโภคโดยเอกชนก็ดี จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๖๙ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มพูนผลิตผลทั้ง
ในทางปริมาณและคุณภาพและพึงสนับสนุนการสหกรณเพื่อผลเชนวานั้นดวย
มาตรา ๗๐ รัฐพึงสนับสนุนการคาและการประกอบการผลิตของเอกชน ทั้งใน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
มาตรา ๗๑ รัฐพึงจัดการตามควรเพื่อมิใหมีการใชแรงงานเด็กเกินกวาสภาพแหง
รางกายของเด็ก
มาตรา ๗๒ รั ฐ พึ ง ส ง เสริ ม การสาธารณสุ ข ตลอดถึ ง การมารดาและทารก
สงเคราะห
การปองกันและปราบโรคระบาด รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคา

๗๙

หมวด ๖
อํานาจนิติบัญญัติ
สวนที่ ๑
บททั่วไป

มาตรา ๗๓ รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทน
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๔ ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนเปนรอง
ประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภามีหนาที่ดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไป
ตามระเบียบ และมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ใหรอง
ประธานรัฐสภาทําหนาที่แทน
มาตรา ๗๕ รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา
มาตรา ๗๖ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาแล ว ให
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๗๗
รางพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือมิไดพระราชทานคืนมาภายในเกาสิบวัน รัฐสภาจะตองปรึกษาราง
พระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของ
จํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดของทั้ ง สองสภาแล ว ให น ายกรั ฐ มนตรี นํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ขึ้ น
ทูลเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย มิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา
ภายในสามสิบวัน ก็ใหนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายได
เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
มาตรา ๗๘ บุคคลจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนในขณะเดียวกัน
มิได
มาตรา ๗๙ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนจะเปนขาราชการประจํามิได

๘๐

มาตรา ๘๐ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน
(๑) ตองไมรับตําแหนง หรือหนาที่ใดจากรัฐ หนวยราชการของรัฐ หรือหนวยงาน
ใด ๆ ที่อยูในบังคับบัญชาของรัฐโดยมีประโยชนตอบแทน หรือดํารงอยูซึ่ง
ตํ า แหน ง หน าที่เ ช น ว านั้ น ทั้ งนี้น อกจากตํา แหนงรั ฐ มนตรี ห รื อ ข า ราชการ
การเมืองอื่น หรือตําแหนงที่รัฐมนตรีตองดํารงโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือตําแหนงที่รัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผูแทนเปนผูแตงตั้ง หรือตําแหนง หรือ
หนาที่เปนผูสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาชั้นอุดมศึกษาอื่น
(๒) ตองไมเปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจางของหางหุนสวน
หรือบริษัท ที่รัฐหรือหนวยราชการของรัฐเปนผูลงทุนหรือถือหุนมากกวารอย
ละหาสิบของทุนหรือจํานวนหุนทั้งสิ้น
(๓) ตองไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการของรัฐ หรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน
นั้น หรือเปนคูสัญญากับรัฐ หรือหนวยราชการของรัฐอันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยตรงหรือโดยทางออม
(๔) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากรัฐหรือหนวยราชการของรัฐเปนพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่รัฐหรือหนวยราชการของรัฐปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุระ
กิจการงานตามปรกติและนอกจากเงินหรือประโยชนที่พึงไดรับในฐานะเปน
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ สมาชิ ก สภาผู แ ทน หรื อ ในฐานะที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านใน
ตําแหนงที่ดํารงไดโดยไมตองหามตามมาตรานี้
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดที่ตองจายตามขอผูกพัน
ซึ่งมีระบุใหจายในงบประมาณแผนดินประจําป และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผูแทนรับหรือดํารงอยูซึ่งตําแหนงกรรมการหรือกรรมาธิการ ที่มีประโยชนตอบแทน
ตามอัตราที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘๑ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนไมนอยกวาหาคน มีสิทธิเขาชื่อ
รองตอประธานสภาที่ตนเปนสมาชิก วาสมาชิกภาพของสมาชิกแหงสภานั้นคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาดและใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองดั่งกลาวในวรรคกอน

๘๑

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
สิ้นสุดลง ยอมไมกะทบกะทั่งกิจการที่สมาชิกคนนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิกกอนที่ประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัย
สวนที่ ๒
วุฒิสภา

มาตรา ๘๒ วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนหนึ่งรอยคน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงเลือกและแตงตั้งจากผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน และมีอายุไมต่ํากวาสี่สิบป
บริบูรณซึ่งทรงพระราชดําริเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ โดยมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการ
ตาง ๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดิน
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิก
วุฒิสภา
มาตรา ๘๓ สมาชิกภาพแหงสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดเวลาคราวละหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งฉะเพาะในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามปใหมีการเปลี่ยนสมาชิก
เปนจํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระอํานาจที่จะเลือกและแตงตั้งผูที่ออกตามวาระเปน
สมาชิกอีกได
มาตรา ๘๔ สมาชิกภาพแหงสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๘๐
(๕) มีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และมาตรา
๙๓ (๑) (๒) และ (๓)
(๖) ถู ก จํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาโทษจํ า คุ ก เว น แต ใ นความผิ ด อั น ได ก ระทํ า โดย
ประมาทหรือความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษชั้นลหุโทษ
มาตรา ๘๕ ถาตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ พระมหากษัตริยจะไดทรงเลือกและแตงตั้งบุคคลผูมีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวใน

๘๒

มาตรา ๘๒ เข า มาเป น สมาชิ ก แทน สมาชิ ก ซึ่ ง เข า มาแทนนั้ น ย อ มอยู ใ นตํ า แหน ง ได เ พี ย งเท า
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสองมาใชบังคับแกการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามความในมาตรานี้
สวนที่ ๓
สภาผูแทน

มาตรา ๘๖ สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง มีจํานวนตามเกณฑ
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๗
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหใชวิธีลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ และวิธี
รวมเขตตจังหวัด
มาตรา ๘๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัด
ตามผลสํารวจสํามะโนครัวครั้งสุดทาย หนึ่งแสนหาหมื่นคนตอสมาชิกสภาผูแทนหนึ่งคน ถาจังหวัด
ใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนหาหมื่นคน ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน
ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคน ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดนั้น
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนหาหมื่นคน เศษของหนึ่งแสนหาหมื่นถาถึงเจ็ด
หมื่นหาพันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสนหาหมื่น
มาตรา ๘๘ บุคคลผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๙ และไมเปนบุคคล
ตองหามตามมาตรา ๙๐ ยอมมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๘๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติดั่งตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทย ซึ่งบิดาเปนคนตาง
ดาวก็ดีบุคคลผูไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ดี ตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนอีกดวย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
มาตรา ๙๐ บุคคลผูมีลักษณะดั่งตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกตั้งคือ
(๑) บุคคลวิกลจริต หรือจิตตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) คนหูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได

๘๓

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ผูตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) ผูอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา
มาตรา ๙๑ บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๘๘ และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๙๒ ทั้ ง ไม เ ป น บุ ค คลต อ งห า มตามมาตรา ๙๓ ย อ มมี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนแตบทบัญญัติมาตรา๙๐ (๔) มิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่ยังมิไดมีคําพิพากษาของ
ศาลใดศาลหนึ่งใหจําคุกผูตองคุมขัง
มาตรา ๙๒ ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติดั่งตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
( ๒ ) มี ค ว า ม รู ไ ม ต่ํ า ก ว า ป ร ะ โ ย ค ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบได
ไมต่ํากวานั้น
มาตรา ๙๓ บุคคลผูมีลักษณะดั่งตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง คือ
(๑) ผูติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) คนตาบอดทั้งสองขาง
(๓) บุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๔) ผูเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา
ปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๕) ขาราชการประจํา
(๖) บุคคลซึ่ง เคยเปน ขาราชการประจํา มาแลวและไดพน จากตํ า แหน งราชการ
ประจํา มายัง ไมถึ ง หนึ่ งป ใ นวั น เลือ กตั้ง แต บทบั ญญั ติ นี้ มิ ใ หใ ช บังคั บ แก ผู
จําตองเขารับราชการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๙๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
มาตรา ๙๕ อายุ ข องสภาผู แ ทนมี กํา หนดคราวละสี่ ป นับ แต วัน เลื อกตั้ง ในการ
เลือกตั้งทั่วไป
มาตรา ๙๖ เมื่ออายุของสภาผูแทนสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง

๘๔

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๙๗ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนเพื่อให
ราษฎรเลือกตั้งสมาชิกใหม
การยุบสภาผูแทนใหกระทําโดยพระกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
ใหม เ ป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปภายในเก า สิ บ วั น และวั น เลื อ กตั้ ง นั้ น ต อ งกํ า หนดวั น เดี ย วกั น ทั่ ว
ราชอาณาจักร
การยุบสภาผูแทนจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน
มาตรา ๙๘ สมาชิกภาพแหงสมาชิกสภาผูแทนเริ่มแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๙๙ สมาชิกภาพแกสมาชิกสภาผูแทนสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทน หรือมีการยุบสภาผูแทน
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๘๐
(๕) มีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และมาตรา
๙๓ (๑) (๒) และ (๓)
(๖) ถู ก จํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาโทษจํ า คุ ก เว น แต ใ นความผิ ด อั น ได ก ระทํ า โดย
ประมาท หรือความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษชั้นลหุโทษ
มาตรา ๑๐๐ ถาตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาผูแทน หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวัน เวนแตอายุของสภาผูแทนจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกซึ่งเขามาแทนนั้นยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาที่เหลืออยู
สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง

มาตรา ๑๐๑ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดย
บริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย

๘๕

มาตรา ๑๐๒ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนตองปฏิญาณ
ตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก ดวยถอยคําดั่งตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา จะปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของขาพเจา
โดยบริ สุ ท ธิ์ ใ จเพื่ อ ประโยชน ส ว นรวมของปวงชนชาวไทย ทั้ ง จะรั ก ษาไว แ ละปฏิ บั ติ ต ามซึ่ ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๐๓ วุฒิสภาและสภาผูแทนแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
มาตรา ๑๐๔ ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวัน
เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม ซึ่งจะตองกระทําเมื่อถึงคราวที่มีการเปลี่ยนสมาชิกกึ่งหนึ่ง
ประธานและรองประธานสภาผูแทนดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบ
สภา
ประธานและรองประธานวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
พนจากตําแหนงตามความในสองวรรคกอน เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหนง
(๓) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือขาราชการการเมืองอื่น
(๔) ตองคําพิพากษาโทษจําคุก
มาตรา ๑๐๕ ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนมีหนาที่ดําเนินกิจการของ
สภานั้น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ รองประธานมีหนาที่ทํากิจการแทนประธานเมื่อประธานไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๑๐๖ ในเมื่อประธานและรองประธานแหงวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไมอยูใน
ที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๐๗
การประชุมวุฒิสภาก็ดี การประชุมสภาผูแทนก็ดี ตองมีสมาชิก
ประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๐๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวน
แตเรื่องซึ่งมีบัญญัติไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิก คนหนึ่ งย อมมี เ สี ย งหนึ่ง ในการลงคะแนน ถา มีค ะแนนเสีย งเท า กัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

๘๖

มาตรา ๑๐๙ ในที่ประชุมวุฒิสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแทนก็ดี ที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใด ๆ ในทางแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนนยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้น
ในทางใดมิได
เอกสิทธิ์นี้ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของ
สภา และคุมครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดวย
มาตรา ๑๑๐ สมัยประชุมของวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเริ่มตนและสิ้นสุดลง
พรอมกัน ตามสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๑๑๑ ในระหวางที่สภาผูแทนถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได
มาตรา ๑๑๒ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย
แลวแตสภาผูแทนจะกําหนด การประชุมครั้งแรกตองใหสมาชิกไดมาประชุมภายในสามสิบวันนับ
แตวันเลือกตั้ง
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาผูแทนเปนผูกําหนด
มาตรา ๑๑๓
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาเกาสิบวัน แต
พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได
ในระหวางเวลาดั่งกลาวในวรรคกอนจะโปรดเกลาฯ ใหปดประชุมก็ได
มาตรา ๑๑๔ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปดและปดประชุม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทําพิธีเปดประชุมดวยพระองคเอง
หรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่งจะมาทําพิธีแทนพระองคก็ได
มาตรา ๑๑๕ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
มาตรา ๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิก
ของแตละสภา ไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรอง
ขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได
คํารองขอดั่งกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใด ก็ใหยื่นตอประธาน
แหงสภานั้น ถาเปนของสมาชิกทั้งสองสภาก็ใหยื่นตอประธานรัฐสภา
ใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองขอนําความกราบบังคมทูลและรับสนองพระ
บรมราชโองการ

๘๗

มาตรา ๑๑๗ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปดประชุมรัฐสภา ให
กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๘ ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ หรือคุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไปทําการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปนผูตองหาใน
คดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะกระทํา
ความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนในขณะกระทําความผิด
ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยดวน และประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปน
สมาชิกอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการคุมขังได
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนในคดีอาญา
ไมวาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก แตกระนั้น การพิจารณาคดีก็ตองไมเปนการขัดขวางตอ
การที่สมาชิกผูนั้นจะมาเขาประชุมสภา
การพิจารณาที่ศาลไดกระทําไปกอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของสภาใดสภา
หนึ่ง ยอมเปนอันใชได
มาตรา ๑๒๐
ถาสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนถูกคุมขังในระหวาง
สอบสวนหรือพิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแต
กรณีตองสั่งปลอยทันที ถาหากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ
คํ า สั่ ง ปล อ ยตามความในวรรคก อ น ให มี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต วั น สั่ ง ปล อ ยจนถึ ง วั น
สุดทายแหงสมัยประชุม
มาตรา ๑๒๑
รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผูแทน แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทนจะเสนอไดก็ตอเมื่อมี
คํารับรองของนายกรัฐมนตรี
ร างพระราชบัญญั ติเ กี่ย วด ว ยการเงิน หมายความถึ งรางพระราชบัญญั ติ ว าด ว ย
ข อ ความต อ ไปนี้ ทั้ ง หมด หรื อ แต ข อ ใดข อ หนึ่ ง กล า วคื อ การตั้ ง ขึ้ น หรื อ ยกเลิ ก หรื อ ลดหรื อ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรรหรือรับ
หรื อ รั ก ษาหรื อ จ า ยเงิ น แผ น ดิ น หรื อ การกู เ งิ น หรื อ การค้ํ า ประกั น หรื อ การใช เ งิ น กู หรื อ ร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยเงินตรา
ในกรณี เ ป น ที่ ส งสั ย ให เ ป น อํ า นาจของประธานสภาผู แ ทนที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ว า ร า ง
พระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม

๘๘

มาตรา ๑๒๒ รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนกอน เมื่อสภาผูแทนได
พิจารณาลงมติ ใ หใช ไ ด แ ลว ใหนํ าเสนอตอวุฒิสภาและวุฒิสภาจะตองพิจ ารณาใหเสร็ จ ภายใน
กําหนดหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน วุฒิสภา
จะตองพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดสามสิบวั น ทั้งนี้เวนแตสภาผูแทนจะไดลงมติขยายเวลา
ออกไปเปนพิเศษ
กําหนดวันดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแต
วันที่รางพระราชบัญญัตินั้นไดมาถึงวุฒิสภา
ถาวุฒิสภาไมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวใน
วรรคแรก ก็ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
มาตรา ๑๒๓ เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
(๑) ถาหากวุฒิสภาเห็นชอบดวยโดยไมแกไขเพิ่มเติม ก็ใหดําเนินการตอไปตาม
ความในมาตรา ๗๖
(๒) ถาหากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน และ
สงรางพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนมายังสภาผูแทน
(๓) ถาหากวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติม ก็ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภาแกไข
เพิ่มเติมนั้นกลับคืนมายังสภาผูแทน ในกรณีเชนวานี้ ใหสภาทั้งสองตางตั้ง
บุคคลที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวนเทากันตามที่สภา
ผู แ ทนกํ า หนดประกอบเป น คณะกรรมาธิ ก ารร ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัตินั้น แลวใหคณะกรรมาธิการรวมกันนั้นรายงานและเสนอราง
พระราชบั ญ ญั ติ ต ามที่ ไ ด พิ จ ารณาแล ว ต อ สภาทั้ ง สอง ถ า สภาทั้ ง สองต า ง
เห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว
นั้น ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การต อ ไปตามความในมาตรา ๗๖ ถ า สภาใดสภาหนึ่ ง ไม
เห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
คณะกรรมาธิการรวมกัน ยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๙
นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกัน ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวน
กรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และใหนําขอบังคับการประชุมปรึกษาของวุฒิสภาใน
สวนที่เกี่ยวกับกรรมาธิการมาใชบังคับโดยอนุโลม

๘๙

มาตรา ๑๒๔ รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวโดยบทบัญญัติมาตรา ๑๒๓ นั้น
เมื่อเวลาหนึ่งปไดลวงพนไป นับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติกลับคืนมายังสภาผูแทน สภา
ผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมได ในกรณีเชนวานี้ ถาหากสภาผูแทนลงมติ
ยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและ
ใหดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๗๖
ถารางพระราชบัญญั ติที่ ตองยังยั้ งไวเ ปนพระราชบั ญญัติเ กี่ยวดวยการเงิน สภา
ผูแทนอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาหากสภาผูแทนลง
มติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแลว ก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๗๖
มาตรา ๑๒๕ ในกรณีที่สภาผูแทนสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทน บรรดาราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย หรือ
มิไดพระราชทานคืนมาภายในเกาสิบวัน ใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๒๖ งบประมาณแผ น ดิ น ประจํ า ป ใ ห ทํ า เป น พระราชบั ญ ญั ติ ถ า
พระราชบัญญัติออกไมทันปใหม ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
มาตรา ๑๒๗ การจ า ยเงิ น แผ น ดิ น จะกระทํ า ได ก็ ฉ ะเพาะที่ ไ ด อ นุ ญ าตไว ใ น
กฎหมายวาดวยงบประมาณ เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ ตองขออนุมัติจากรัฐสภาในโอกาสแรกที่
พึงกระทําได
คํ า อนุมั ติ ข องรั ฐ สภาใหทํ า เป น พระราชบัญ ญัติ ฉ ะเพาะเรื่ อง หรื อ รวมลงไวใ น
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําปถัดไป
มาตรา ๑๒๘ วุ ฒิ ส ภาและสภาผู แ ทนมี อํ า นาจควบคุ ม ราชการแผ น ดิ น โดย
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๒๙ ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือสภาผูแทน สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกะทูถาม
รัฐมนตรีในขอความใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวา
ขอความนั้นยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
มาตรา ๑๓๐ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ สมาชิ ก สภาผู แ ทนไม ต่ํ า กว า หนึ่ ง ในห า ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

๙๐

หรือสภาผูแทน แลวแตกรณี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหา
อันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
ญัตติดั่งกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใดก็ใหยื่นตอประธานแหง
สภานั้น และใหประธานแหงสภาที่ไดรับญัตติแจงไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนดเวลาสําหรับการ
เป ด อภิ ป รายทั่ ว ไป ซึ่ ง ต อ งไม ช า กว า สามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด รั บ แจ ง แต
คณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้นเสียไดเมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่ยังไม
ควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
ในการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๓๑ สมาชิกสภาผูแทนไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มี
สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายตัวหรือทั้งคณะ
เมื่อการเปดอภิปรายทั่วไปในสภาผูแทนสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบ
วาระเปดอภิปรายนั้นไป ก็ใหประธานสภาผูแทนแจงไปยังประธานวุฒิสภา และในกรณีเชนวานี้
วุฒิสภาอาจเปดอภิปรายทั่ วไปในปญหาเดียวกั นนั้น และอาจสงขอสังเกตไปยังสภาผูแทนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภานั้นได
การลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ ใหสภาผูแทนกระทําภายหลังที่ไดรับแจงผล
แหงการประชุมปรึกษาของวุฒิสภาตามความในวรรคกอนแลว
มาตรา ๑๓๒ ถามีปญหาเกี่ยวกับราชการแผนดิน ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภา
ขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้รัฐสภาจะลงมติ
ในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๓๓ การประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทนยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่
กําหนดไวในขอบังคับของแตละสภา แตถาหากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแตละสภาไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๑๓๔ วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปน
คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และมี อํ า นาจเลื อ กบุ ค คลที่ เ ป น สมาชิ ก หรื อ มิ ไ ด เ ป น สมาชิ ก ตั้ ง เป น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของ
สภาแลวรายงานตอสภาคณะกรรมาธิการที่กลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยูนั้นได
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๙ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย

๙๑

มาตรา ๑๓๕ การประชุมคณะกรรมาธิการ ตองมีกรรมาธิการประชุมไมต่ํากวากึ่ง
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๓๖ วุฒิสภาและสภาผูแทนมีอํานาจตั้งขอบังคับการประชุมปรึกษาของแต
ละสภา เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การประชุม การปรึกษาและกิจการอื่น
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
สวนที่ ๕
การประชุมรวมกันของรัฐสภา

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีตอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
(๑) การใหความเห็นชอบในการตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตามความใน
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
(๒) การปฏิ ญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตอรัฐสภาตามความใน
มาตรา ๒๒
(๓) การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามความในมาตรา ๒๕
(๔) การปรึกษารางพระราชบัญญัติใหมตามความในมาตรา ๗๗
(๕) การเปดประชุมรัฐสภาตามความในมาตรา ๑๑๔
(๖) การเปดอภิปรายทั่วไปตามความในมาตรา ๑๓๒
(๗) การใหความยินยอมในการประกาศสมครามตามความในมาตรา ๑๕๓
(๘) การใหความเห็นชอบแกหนังสือสัญญาตามความในมาตรา ๑๕๔
(๙) การแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๖๘
(๑๐) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๗๓
(๑๑) การตีความรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๑๗๗
มาตรา ๑๓๘ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมปรึกษา
ของวุฒิสภาโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๙ ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใช
บังคับโดยอนุโลม

๙๒

หมวด ๗
อํานาจบริหาร

มาตรา ๑๔๐ พระมหากษัตริยทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม
นอยกวาสิบหาคนและไมมากกวายี่สิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการ
แผนดิน
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔๑
กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองปฏิญาณตนฉะเพาะพระพักตร
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดั่งตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะซื่อสัตย
สุจริตและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระบรมนามาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
มาตรา ๑๔๒ รัฐมนตรีจะเปนขาราชการประจํามิได
มาตรา ๑๔๓
รัฐมนตรีจะกระทําการใด ๆ ที่หามไวมิใหสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนกระทําตามที่บัญญัติในมาตรา ๘๐ มิได และนอกจากนั้นรัฐมนตรีจะเปนผูจัดการ
กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือองคการใดๆ ซึ่งดําเนิน
ธุระกิจเพื่อคากําไร ก็มิไดดวย
มาตรา ๑๔๔ รัฐมนตรีผูมิไดเปนสมาชิกแหงสภา ยอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของวุฒิสภาหรือสภาผูแทน หรือที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๙ ใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๕ ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตอง
ไดรับความไววางใจของสภาผูแทน
รัฐมนตรีผูไดรับการแตงตั้งใหวาการกระทรวงตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในหนาที่
ของตน และรัฐมนตรีทุกคนจะไดรับการแตงตั้งใหวาการกระทรวงหรือไมก็ตาม ตองรับผิดชอบ
รวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

๙๓

มาตรา ๑๔๖ คณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดินจะตองแถลงนโยบายตอ
สภาผู แ ทนและต อ วุ ฒิ ส ภาตามลํ า ดั บ การลงมติ ใ ห ค วามไว ว างใจหรื อ ไม ใ ห ค วามไว ว างใจ
คณะรัฐมนตรีนั้น ใหสภาผูแทนกระทําภายหลังที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอวุฒิสภาแลว
ในการที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอวุฒิสภานั้น วุฒิสภาอาจตั้งขอสังเกตสงไป
ยังสภาผูแทนเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานั้นได
มาตรา ๑๔๗
ในระหวางเวลาบริหารราชการแผนดินภายหลังที่ไดรับความ
ไววางใจจากสภาผูแทนแลว ถามีพฤตติการณที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหสภา
ผูแทนยืนยันความไววางใจอีกก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๔๘ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) สภาผูแทนไมใหความไววางใจตามมาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗
(๒) สภาผูแทนมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๑
(๓) สภาผูแทนที่ไดใหความไววางใจตามมาตรา ๑๔๖ สิ้นอายุหรือมีการยุบสภา
ผูแทน
(๔) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๕) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔๙
คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานไปจนกวาจะตั้ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นใหม
มาตรา ๑๔๙ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงฉะเพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และมาตรา
๙๓ (๑) (๒) และ (๓)
(๔) ตองคําพิพากษาโทษจําคุก
(๕) กระทําการที่ตองหามตามมาตรา ๑๔๓
(๖) สภาผูแทนลงมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๓๑
มาตรา ๑๕๐ ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน ในอันจะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมรัฐสภาใหทันทวงทีมิไดก็ดี เมื่อกรณี
เชนวานั้นเกิดขึ้นในระหวางสภาผูแทนถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได

๙๔

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาโดยไม
ชักชา ถารัฐสภาอนุมัติแลว พระราชกําหนดนั้นก็ใหมีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถารัฐสภาไม
อนุมัติ พระราชกําหนดนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกะทบกะทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช
พระราชกําหนดนั้น
คําอนุมัติและไมอนุมัติใหทําเปนพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๕๑ ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได
พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามความในวรรคก อน จะตองนํ าเสนอตอรัฐ สภา
ภายในสองวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐
วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๒ พระมหากษัตริย ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชก ฎ
อัยยการศึก ตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยยการศึกฉะเพาะแหงเปนการรีบดวน
เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยยการศึก
มาตรา ๑๕๓ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
เมื่อไดรับความยินยอมของรัฐสภาแลว
มติใหความยินยอมของรัฐสภา ตองมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภา
มาตรา ๑๕๔ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา
สันติภาพสงบศึก และทําหนังสือสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตตไทยหรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๕๕ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย
โทษ
มาตรา ๑๕๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร
ศักดิ์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสสริยาภรณ
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
มาตรา ๑๕๗
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย

๙๕

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและถอดถอนขาราชการฝายทหารและ
ฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา
มาตรา ๑๕๙ การกําหนดคุณสมบัติ การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนและการ
ลงโทษขาราชการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑๖๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕
มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๗๔ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการ
ใด ๆ อันเกี่ยวกับราชการแผนดินตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
หมวด ๘
อํานาจตุลาการ

มาตรา ๑๖๑ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยฉะเพาะ ซึ่ง
จะตองดําเนินตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา ๑๖๒ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๖๓ การตั้งศาลขึ้นใหม เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีขอหา
ฐานใดฐานหนึ่งโดยฉะเพาะ แทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
จะกระทํามิได
มาตรา ๑๖๔ การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณา เพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยฉะเพาะ จะกระทํามิได
มาตรา ๑๖๕ ผูพิพากษามีอิสสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
กฎหมาย
มาตรา ๑๖๖ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ยาย และถอดถอนผูพิพากษา
มาตรา ๑๖๗ การแตงตั้ง การยาย และการถอดถอนผูพิพากษาจะตองไดรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกอน แลวจึง
นําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษาจะตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ

๙๖

หมวด ๙
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๖๘ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวย ประธานวุฒิสภา ประธานสภา
ผูแทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยยการ และบุคคลอื่นอีกสี่คนซึ่งรัฐสภา
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาเปนประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖๙ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๗๐ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ
จากผูทรงคุณวุฒิใหม ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก
กําหนดวันดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ในการแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความในวรรคแรก รัฐสภาจะแตงตั้งผูที่พน
จากตําแหนงใหเปนตุลาการรัฐธรรมนูญใหมอีกได
มาตรา ๑๗๑ ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) เปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีลักษณะตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และมาตรา
๙๓ (๑) (๒) และ (๓)
(๕) ตองคําพิพากษาโทษจําคุก
มาตรา ๑๗๒ ถาตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาแตงตั้งวางลงเพราะเหตุอื่น
ใด นอกจากถึงคราวออกเมื่อเปดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐสภา
แตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญเขามาแทนภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน
กําหนดวันดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม

๙๗

หมวด ๑๐
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๗๓ รัฐธรรมนูญนี้จะแกไขเพิ่มเติมไดก็แตโดยเงื่อนไขดั่งตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนรวมกัน หรือจากสมาชิกของแตละสภา ไมต่ํากวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ ใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งชั้นรับหลักการใหใชวิธีเรียกชื่อ และ
ตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมต่ํากวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง ชั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลวใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามชั้นสุดทายใหใชวิธีเรียกชื่อ และตองมี
เสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่ํากวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการออกเสียงลงมติไดเปนไปตามที่กลาวขางบนนี้แลว ใหนําขึ้นทูลเกลา ฯ
ถวาย และให นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช บั ง คั บ โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๗๔ ถาพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวารางรัฐธรรมนูญที่นําขึ้น
ทูลเกลา ฯ ถวายตามมาตรา ๑๗๓ กะทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชนและ
ทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย พระมหากษัตริยยอมทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่
จะใหประชาชนทั่วประเทศออกเสียงเปนประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญนัน้
ในการใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระ
ราชกฤษฎีกาภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน นับแตวันที่นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายในพระ
ราชกฤษฎีกานั้น ตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงภายในเกาสิบวัน ซึ่งตองเปนวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักร และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

๙๘

ในเมื่ อพระมหากษั ตริ ยท รงใชพ ระราชอํา นาจตามมาตรานี้ มิ ใ ห นํ า บทบั ญญั ติ
มาตรา ๑๗๓ (๗) มาใชบังคับ
มาตรา ๑๗๕ ในการใหประชาชนออกเสียงตามมาตรา ๑๗๔ ถามีเสียงขางมากเปน
ประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยจะไดทรงลงพระปรมาภิไธยภายในสามสิบ
วัน นับแตวันประกาศผลประชามติ และเมื่อไดประกาศรัฐธรรมนูญนั้นในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับได
ถ า ไม มี เ สี ย งข า งมากเป น ประชามติ เ ห็ น ชอบด ว ยร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ใ ห ร า ง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป
มาตรา ๑๗๖
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนยอมมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หมวด ๑๑
บทสุดทาย

มาตรา ๑๗๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๙ ถามีปญหาการตีความรัฐธรรมนูญอันอยู
ในวงงานของวุฒิสภา สภาผูแทน หรือที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะ
ตีความ และใหถือวาการตีความของรัฐสภาเปนเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญตามความในวรรคกอน ตองมีสมาชิกประชุมไมต่ํากวา
กึ่งจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๑๗๘ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๑๗๙ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็น
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ก็ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราว แลวสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณา
วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาด และใหใชไดในคดีทั้ง
ปวง แตไมกะทบกะทั่งคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๙๙

บทฉะเพาะกาล

มาตรา ๑๘๐ ในวาระเริ่ ม แรก ถ า ต อ งมี ผู สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค ต าม
รัฐธรรมนูญนี้ ก็ใหประธานอภิรัฐมนตรีซึ่งไดรับการแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉะบับชั่วคราว) ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๑
ใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับการแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) เปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกําหนดเวลาแหง
สมาชิกภาพใหนับแตวันที่ไดมีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกชุดนั้น
มาตรา ๑๘๒
ใหสมาชิกสภาผูแทนซึ่งไดรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) เปนสมาชิกสภาผูแทนตามรัฐธรรมนูญนี้ และอายุของสภาให
นับแตวันเลือกตั้งทั่วไปซึ่งสมาชิกชุดนั้นไดรับเลือกตั้ง
กอนที่สมาชิกสภาผูแทนซึ่งจะไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๘๔ เขารับหนาที่ ใหสภา
ผูแทนประกอบดวยสมาชิกดั่งกลาวในวรรคกอน
มาตรา ๑๘๓ ภายในระยะเวลาสามสิ บ วั น นับ แต วั น ใช รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ใ ห นํ า
บทบัญญัติมาตรา ๘๐ มาใชบังคับแกสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน แตทั้งนี้ฉะเพาะในกรณี
ที่ สมาชิ ก นั้ น ๆ ได ก ระทําการต องตามลัก ษณะที่ ต องหามตามความในมาตรานั้นมากอ นวัน ใช
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๔ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มขึ้นใหครบถวน ตาม
เกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๗ ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๕ ภายใต บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนเพิ่ ม ขึ้ น ให ค รบถ ว นตามความในมาตรา ๑๘๔ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
พระราชบัญญัติเลือกตั้งแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๐ มาใชบังคับ ยกเวนการหามตามมาตรา ๑๗ (๑)
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
กอนที่จะไดมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามรัฐธรรมนูญนี้ ถา
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน ก็ใหนําบทบัญญัติวรรคกอนมาใชบังคับ

๑๐๐

มาตรา ๑๘๖
ใหคณะรัฐมนตรีซึ่งไดรับการแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) คงอยูในตําแหนงบริหารราชการแผนดินตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวตอรัฐสภาตอไปกอน และพนจากตําแหนงเมื่อสมาชิกสภาผูแทนชุดที่ไดรับเลือกตั้งเพิ่มขึ้นตาม
ความในมาตรา ๑๘๔ เขารับหนาที่ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ วรรคสองมาใชบังคับ
มาตรา ๑๘๗ ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับแกรัฐมนตรี แตทั้งนี้ฉะเพาะในกรณีที่รัฐมนตรีนั้นๆ ไดกระทํา
การตองตามลักษณะที่ตองหามตามความในมาตรานั้นมากอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๘ ในวาระเริ่มแรก ใหรัฐสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามความใน
มาตรา ๑๖๘ ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันเปดประชุมครั้งแรกหลังจากวันใช
รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดวันดั่งกลาวในวรรคกอนใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ศรีธรรมาธิเบศ
ประธานวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับพิเศษ เลม ๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ หนา ๑ -๘๐

