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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ให6ไว6 ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

เป7นป8ท่ี ๖๙ ในรัชกาลป;จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล6าโปรดกระหม�อม
ให6ประกาศว�า 

 
โดยท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติซ่ึงประกอบด6วยคณะทหารและตํารวจได6นําความ

กราบบังคมทูลว�า ตามท่ีได6เกิดสถานการณ?ความขัดแย6งทางการเมืองข้ึนในกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ี
ใกล6เคียงต�อเนื่องมาเป7นเวลานาน จนลุกลามไปสู�แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป7น
ฝDายต�าง ๆ ขาดความสามัคคีและมีทัศนคติไม�เป7นมิตรต�อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใช6กําลังและ
อาวุธสงครามเข6าทําร6ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนไม�เป7นปกติสุข 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต�อการใช6อํานาจในทางนิติบัญญัติ 
ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช6กฎหมายไม�ได6ผล นับเป7นวิกฤติการณ?ร6ายแรงท่ีไม�เคย
ปรากฏมาก�อน แม6รัฐจะแก6ไขป;ญหาด6วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช�น นํากฎหมายเก่ียวกับ
การรักษาความสงบเรียบร6อยในภาวะต�าง ๆ มาบังคับใช6 ยุบสภาผู6แทนราษฎรและจัดให6มีการเลือกต้ัง
ท่ัวไป และฝDายท่ีไม�ได6เป7นคู�กรณี เช�น องค?กรธุรกิจ ภาคเอกชน องค?กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง 
กองทัพ และวุฒิสภา ได6พยายามประสานให6มีการเจรจาปรองดองกัน แต�ก็ไม�เป7นผลสําเร็จ กลับจะ
เกิดข6อขัดแย6งใหม�ในทางกฎหมายและการเมือง เป7นวังวนแห�งป;ญหาไม�รู6จักจบสิ้น ในขณะท่ีความ
ขัดแย6งได6ขยายตัวกว6างขวางออกไป และมีแนวโน6มจะรุนแรงมากข้ึนจนถึงข้ันจลาจลได6ทุกขณะซ่ึงอาจ
เป7นอันตรายต�อชีวิต ทรัพย?สิน ความสะดวกสบายของประชาชนผู6สุจริต กระทบต�อการทํามาหากิน
และภาวะหนี้สินของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปIองกันป;ญหา
จากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอํานาจรัฐ และความเชื่อม่ันของนักลงทุนต�างชาติ ท้ังยังเปJดช�องให6มี
การก�ออาชญากรรมและความไม�สงบอ่ืนเพ่ิมข้ึน อันจะเป7นการทําลายความม่ันคงของชาติและความ
ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต�อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป7นประมุข
ในที่สุด คณะรักษาความสงบแห�งชาติจึงจําเป7นต6องเข6ายึดและควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศให6รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว6นความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย? โดยได6กําหนดแนวทางการแก6ป;ญหาไว6
สามระยะคือ ระยะเฉพาะหน6า เป7นการใช6อํานาจสกัดการใช6กําลังและการนําอาวุธมาใช6คุกคาม
ประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแก6ป;ญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ท่ีสะสม
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มากว�าหกเดือนให6คลี่คลายลง เพ่ือเตรียมเข6าสู�ระยะท่ีสองซ่ึงจะจัดให6มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดต้ัง
สภาข้ึนทําหน6าท่ีในทางนิติบัญญัติ และให6มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ�นดิน แก6ไขสถานการณ?อัน
วิกฤติให6กลับคืนสู�สภาวะปกติ ฟPQนฟูความสงบเรียบร6อย ความรู6รักสามัคคี และความเป7นธรรม 
แก6ป;ญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดให6มีกฎหมายท่ีจําเป7นเร�งด�วน จัดต้ังสภาปฏิรูป
แห�งชาติและองค?กรต�าง ๆ เพ่ือให6มีการปฏิรูปในด6านการเมืองและด6านอ่ืน ๆ และให6มีการยกร�าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม�ท่ีวางกติกาการเมืองให6รัดกุม เหมาะสม ปIองกันและปราบปรามการทุจริต 
สามารถตรวจสอบการใช6อํานาจรัฐได6อย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป7นธรรม ก�อนจะส�งมอบ
ภารกิจเหล�านี้แก�ผู6แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลท่ีจะเข6ามาบริหารราชการแผ�นดินในระยะ
ต�อไป ในการดําเนินการดังกล�าวนี้จะให6ความสําคัญแก�หลักการพ้ืนฐานยิ่งกว�าวิธีการในระบอบ
ประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจําเป7นต6องใช6เวลาสร6างบรรยากาศแห�งความสงบเรียบร6อยและ
ปรองดอง เพ่ือนําความสุขท่ีสูญหายไปนานกลับคืนสู�ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ?บางเรื่องท่ีเคย
เป7นชนวนความขัดแย6ง ไม�ชัดเจน ไร6ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม�เป7นธรรม 
ให6สอดคล6องกับสภาพป;ญหาและความต6องการของชนในชาติ ซ่ึงควรใช6เวลาไม�ยาวนานหากเทียบกับ
เวลาที่จะต6องสูญเสียไปโดยเปล�าประโยชน?ถ6าปล�อยให6สถานการณ?ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล6าโปรดกระหม�อมให6ใช6บทบัญญัติต�อไปนี้ เป7นรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกว�าจะได6ประกาศใช6รัฐธรรมนูญฉบับใหม�ท่ีจะจัดทําข้ึนตาม
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญนี้ต�อไป 

 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเป7นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ�งแยกมิได6 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?

ทรงเป7นประมุข 
ให6บทบัญญัติของหมวด ๒ พระมหากษัตริย? ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงยังคงมีผลใช6บังคับอยู�ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงใช6บังคับต�อไปเป7นส�วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้ และ
ภายใต6บังคับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ท่ีใดในบทบัญญัติดังกล�าวอ6างถึงรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา
ให6หมายถึงสภานิติบัญญัติแห�งชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ แล6วแต�กรณี 

 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเป7นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย?ผู6ทรงเป7น

ประมุขทรงใช6อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห�งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห�ง
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๔  ภายใต6บังคับบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญนี้ ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย? สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได6รับการคุ6มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป7นประมุข และตามพันธกรณีระหว�าง
ประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู�แล6ว ย�อมได6รับการคุ6มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕  เม่ือไม�มีบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก�กรณีใด ให6กระทําการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย?ทรงเป7นประมุข แต�ประเพณีการปกครองดังกล�าวต6องไม�ขัดหรือแย6งต�อรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีท่ีมีป;ญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติเป7นผู6วินิจฉัยชี้ขาด หรือเม่ือมีกรณีท่ีเกิดข้ึน
นอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ คณะรักษาความสงบแห�งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือ
ศาลปกครองสูงสุดจะขอให6ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได6 แต�สําหรับศาลฎีกาและศาลปกครอง
สูงสุดให6กระทําได6เฉพาะเม่ือมีมติของท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด และเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

 
มาตรา ๖  ให6มีสภานิติบัญญัติแห�งชาติประกอบด6วยสมาชิกจํานวนไม�เกินสองร6อย

ห6าสิบคน ซ่ึงพระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังจากผู6มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบป8 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติถวายคําแนะนํา๒ 

ให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน6าท่ีสภาผู6แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
 
มาตรา ๗  การถวายคําแนะนําเพื่อทรงแต�งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

ให6คํานึงถึงความรู6ความสามารถ ความหลากหลายของบุคคลจากกลุ�มต�าง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป7นประโยชน?ต�อการปฏิบัติหน6าที่ของสภา
นิติบัญญัติแห�งชาติ 

 
มาตรา ๘  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติต6องไม�มีลักษณะต6องห6าม ดังต�อไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามป8

ก�อนวันท่ีได6รับการแต�งต้ังเป7นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
(๒) เป7นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) เป7นบุคคลล6มละลายหรือเคยเป7นบุคคลล6มละลายทุจริต 
(๔)๓ ไม�อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๕) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให6ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต�อหน6าท่ีหรือถือว�ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๖) เคยต6องคําพิพากษาให6ทรัพย?สินตกเป7นของแผ�นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพย?สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๗) อยู�ระหว�างต6องห6ามมิให6ดํารงตําแหน�งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจาก

ตําแหน�ง 

                                                 
๒ มาตรา ๖ วรรคหน่ึง แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๘ (๔) แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๘) เคยต6องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�ากระทําความผิดต�อตําแหน�งหน6าท่ีราชการ หรือ
ความผิดต�อตําแหน�งหน6าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการพนันในฐานความผิดเป7นเจ6ามือหรือเจ6าสํานัก 

(๙) เคยต6องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให6จําคุก เว6นแต�ในความผิดอันได6กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติจะดํารงตําแหน�งสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติหรือ
รัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได6 

 
มาตรา ๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือมีลักษณะต6องห6ามตามมาตรา ๘ 
(๔) สภานิติบัญญัติแห�งชาติมีมติให6พ6นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๒ 
(๕) ไม�แสดงตนเพ่ือลงมติในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติเกินจํานวนท่ีกําหนดไว6

ในข6อบังคับการประชุม 
ในกรณีท่ีมีป;ญหาเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ

ตามวรรคหนึ่ง ให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติเป7นผู6วินิจฉัย 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติเป7น

ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติคนหนึ่ง และเป7นรองประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติไม�เกินสองคน 
ตามมติของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

ให6หัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ัง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติย�อมเป7นผู6แทนปวงชนชาวไทย ต6อง

อุทิศตนให6แก�การปฏิบัติหน6าท่ีด6วยความซ่ือสัตย?สุจริต เพ่ือประโยชน?ส�วนรวมของปวงชนชาวไทย 
 
มาตรา ๑๒  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติผู6ใดกระทําการอันเป7นการเสื่อมเสีย

เกียรติศักด์ิของการเป7นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ หรือมีพฤติการณ?อันเป7นการขัดขวางการ
ปฏิบัติหน6าท่ีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติจํานวนไม�น6อยกว�า
ยี่สิบห6าคนมีสิทธิเข6าชื่อร6องขอต�อประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เพ่ือให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติ
มีมติให6ผู6นั้นพ6นจากสมาชิกภาพ 

มติของสภานิติบัญญัติแห�งชาติตามวรรคหนึ่ง ต6องมีคะแนนเสียงไม�น6อยกว�า
สองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติต6องมีสมาชิกมาประชุมไม�น6อยกว�า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเป7นองค?ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สภานิติบัญญัติแห�งชาติมีอํานาจตราข6อบังคับเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน6าท่ี
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณาร�าง
พระราชบัญญัติและร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ 
การต้ังกระทู6ถาม การรักษาระเบียบและความเรียบร6อย และกิจการอ่ืน เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน6าท่ี 

 
มาตรา ๑๔  พระมหากษัตริย?ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
ร�างพระราชบัญญัติจะเสนอได6ก็แต�โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติร�วมกันจํานวน

ไม�น6อยกว�ายี่สิบห6าคน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแห�งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แต�ร�าง
พระราชบัญญัติเก่ียวด6วยการเงินจะเสนอได6ก็แต�โดยคณะรัฐมนตรี 

ร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด6วยการเงินตามวรรคสอง หมายความถึงร�างพระราชบัญญัติ
ท่ีเก่ียวกับการต้ังข้ึน ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก6ไข ผ�อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับภาษี
หรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจ�ายเงินแผ�นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ�ายของแผ�นดิน 
การกู6เงิน การคํ้าประกัน หรือการใช6เงินกู6 หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพย?สินของรัฐ หรือเงินตรา 

ในกรณีเป7นท่ีสงสัยว�าร�างพระราชบัญญัติท่ีเสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติเป7นร�าง
พระราชบัญญัติเก่ียวด6วยการเงินหรือไม� ให6ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติเป7นผู6วินิจฉัย 

ร�างพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติหรือสภาปฏิรูป
แห�งชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก�อนสภานิติบัญญัติแห�งชาติจะรับหลักการก็ได6 

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให6กระทําได6โดยวิธีการท่ีบัญญัติไว6ใน
มาตรานี้ แต�การเสนอร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให6กระทําโดยคณะรัฐมนตรีหรือ
ผู6รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

 
มาตรา ๑๕  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีได6รับ

ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห�งชาติแล6ว ให6นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวาย
ภายในยี่สิบวันนับแต�วันท่ีได6รับร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
จากสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เพ่ือพระมหากษัตริย?ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล6ว ให6ใช6บังคับเป7นกฎหมายได6 

ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย?
ไม�ทรงเห็นชอบด6วยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแห�งชาติ หรือเม่ือพ6นเก6าสิบวันแล6วมิได6
พระราชทานคืนมา สภานิติบัญญัติแห�งชาติจะต6องปรึกษาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม� ถ6าสภานิติบัญญัติแห�งชาติมีมติยืนยันตามเดิมด6วยคะแนนเสียงไม�น6อย
กว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�แล6ว ให6นายกรัฐมนตรีนําร�างพระราชบัญญัติหรือ
ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เ ม่ือ
พระมหากษัตริย? มิได6ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให6นายกรัฐมนตรีนํา
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช6บังคับ
เป7นกฎหมายได6เสมือนหนึ่งว�าพระมหากษัตริย?ได6ทรงลงพระปรมาภิไธยแล6ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๖  ในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู6ถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดอันเก่ียวกับงานในหน6าที่ได6 แต�รัฐมนตรีย�อมมีสิทธิที่จะไม�ตอบเมื่อเห็นว�าเรื่องนั้น
ยังไม�ควรเปJดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน?สําคัญของแผ�นดิน หรือเมื่อเห็นว�า
เป7นกระทู6ท่ีต6องห6ามตามข6อบังคับ ในกรณีนี้สภานิติบัญญัติแห�งชาติจะตราข6อบังคับกําหนดองค?ประชุม
ให6แตกต�างจากท่ีบัญญัติไว6ในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ก็ได6 

เม่ือมีป;ญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติจํานวนไม�น6อยกว�าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมด จะเข6าชื่อเสนอญัตติขอเปJดอภิปรายเพ่ือซักถามข6อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได6 
แต�จะลงมติไว6วางใจหรือไม�ไว6วางใจมิได6 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีมีป;ญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ�นดินท่ี

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟ;งความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจ6ง
ไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติเพ่ือให6มีการเปJดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมของสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติก็ได6 แต�สภานิติบัญญัติแห�งชาติจะลงมติในป;ญหาท่ีอภิปรายมิได6 

 
มาตรา ๑๘  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกผู6ใดจะกล�าวถ6อยคําใด ๆ 

ในทางแถลงข6อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย�อมเป7นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด 
จะนําไปเป7นเหตุฟIองร6องว�ากล�าวผู6นั้นในทางใดมิได6 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง ให6คุ6มครองถึงกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
ผู6พิมพ? ผู6โฆษณารายงานการประชุมตามคําสั่งของสภานิติบัญญัติแห�งชาติหรือคณะกรรมาธิการ 
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให6แถลงข6อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา
นิต ิบ ัญญัต ิแห�งชาติ ตลอดจนผู6 ดําเนินการถ�ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน?หรือทางอ่ืนใดท่ีได6รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ
ด6วย แต�ไม�คุ6มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติผู6กล�าวถ6อยคําในการประชุมท่ีมีการถ�ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน?หรือทางอ่ืนใด หากถ6อยคําท่ีกล�าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และถ6อยคํานั้นมีลักษณะเป7นความผิดอาญา หรือละเมิดสิทธิในทาง
แพ�งต�อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติถูกควบคุมหรือขัง ให6สั่งปล�อยเม่ือ
ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติร6องขอ หรือในกรณีถูกฟIองในคดีอาญา ให6ศาลพิจารณาคดีต�อไปได6 
เว6นแต�ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติร6องขอให6งดการพิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๙  พระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติ

บัญญัติแห�งชาติ และรัฐมนตรีอ่ืนอีกจํานวนไม�เกินสามสิบห6าคนตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
ประกอบเป7นคณะรัฐมนตรีมีหน6าท่ีบริหารราชการแผ�นดิน ดําเนินการให6มีการปฏิรูปในด6านต�าง ๆ 
และส�งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท?ของประชาชนในชาติ 

ก�อนเข6ารับหน6าท่ี รัฐมนตรีต6องถวายสัตย?ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย?ด6วยถ6อยคํา
ดังต�อไปนี้ “ข6าพระพุทธเจ6า (ชื่อผู6ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย?ปฏิญาณว�า ข6าพระพุทธเจ6าจะจงรักภักดีต�อ
พระมหากษัตริย? และจะปฏิบัติหน6าท่ีด6วยความซ่ือสัตย?สุจริต เพ่ือประโยชน?ของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว6และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระมหากษัตริย?ทรงไว6ซ่ึงพระราชอํานาจในการให6นายกรัฐมนตรีพ6นจากตําแหน�ง
ตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติถวายคําแนะนําตามมติของสภานิติบัญญัติแห�งชาติท่ีเสนอโดย
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ และให6รัฐมนตรีพ6นจากตําแหน�งตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

การแต�งต้ังนายกรัฐมนตรีและการให6นายกรัฐมนตรีพ6นจากตําแหน�ง ให6ประธานสภา
นิติบัญญัติแห�งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข6าร�วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
สภานิติบัญญัติแห�งชาติหรือสภาปฏิรูปแห�งชาติ แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให6นําเอกสิทธิ์
ตามมาตรา ๑๘ มาใช6บังคับแก�การชี้แจงแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้
ด6วยโดยอนุโลม 

การถวายสัตย?ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย?ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
พระมหากษัตริย?จะโปรดเกล6าโปรดกระหม�อมให6กระทําต�อพระรัชทายาทซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล6ว หรือ
ต�อผู6แทนพระองค?ก็ได6๔ 

 
มาตรา ๒๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต6องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต6องห6าม 

ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสี่สิบป8 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
(๔) ไม�เป7นหรือเคยเป7นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามป8ก�อนวันท่ีได6รับ

การแต�งต้ังและไม�มีลักษณะต6องห6ามตามมาตรา ๘ 
(๕) ไม�เป7นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติ กรรมาธิการ

ยกร�างรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาท6องถ่ินหรือผู6บริหารท6องถ่ิน 
(๖) ไม�เป7นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู6พิพากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการการ

เลือกต้ังผู6ตรวจการแผ�นดิน กรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ�นดินผู6ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

ความเป7นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต6องห6ามตามวรรคหนึ่ง หรือเม่ือมีกรณีตามมาตรา ๙ (๑) หรือ (๒) 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือมีกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป7นรีบด�วนเพ่ือประโยชน?ในอันท่ีจะรักษา

ความม่ันคงแห�งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ปIองป;ดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเม่ือมีความจําเป7นต6องมีกฎหมายเก่ียวด6วยภาษีอากรหรือเงินตราท่ีต6อง
พิจารณาโดยด�วนและลับ พระมหากษัตริย?ทรงไว6ซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดให6ใช6
บังคับดังเช�นพระราชบัญญัติ 

เม่ือได6ประกาศใช6พระราชกําหนดแล6ว ให6คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นต�อ
สภานิติบัญญัติแห�งชาติโดยไม�ชักช6า ถ6าสภานิติบัญญัติแห�งชาติอนุมัติ ให6พระราชกําหนดนั้นมีผล
ใช6บังคับเป7นพระราชบัญญัติต�อไป ถ6าสภานิติบัญญัติแห�งชาติไม�อนุมัติ ให6พระราชกําหนดนั้นตกไป  
                                                 

๔ มาตรา ๑๙ วรรคหก เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แต�ท้ังนี้ ไม�กระทบกระเทือนกิจการที่ได6เป7นไปในระหว�างที่พระราชกําหนดนั้นใช6บังคับ เว6นแต�
พระราชกําหนดนั้นมีผลเป7นการแก6ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห�งกฎหมายใด ให6บทบัญญัติ
แห�งกฎหมายท่ีมีอยู�ก�อนการแก6ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใช6บังคับต�อไปต้ังแต�วันท่ีพระราชกําหนด
ดังกล�าวตกไป 

การอนุมัติหรือไม�อนุมัติพระราชกําหนดให6ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีท่ี
ไม�อนุมัติให6มีผลต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒  พระมหากษัตริย?ทรงไว6ซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม�ขัดต�อกฎหมาย พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ และพระราชอํานาจในการอ่ืนตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป7นประมุข 

 
มาตรา ๒๓  พระมหากษัตริย?ทรงไว6ซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค?การระหว�างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขต ซ่ึง

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว�างประเทศ 
หรือจะต6องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให6การเป7นไปตามหนังสือสัญญา หรือท่ีกระทบต�อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย�างกว6างขวาง ต6องได6รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ  
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห�งชาติจะต6องพิจารณาให6แล6วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับเรื่อง 

หนังสือสัญญาท่ีกระทบต�อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย�าง
กว6างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเก่ียวกับการค6าเสรี เขตศุลกากรร�วม หรือการให6ใช6
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให6ประเทศต6องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางส�วน 
หรือการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เม่ือมีป;ญหาว�าหนังสือสัญญาใดเป7นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม� 
คณะรัฐมนตรีจะขอให6ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได6  ท้ังนี้ ให6ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให6แล6วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับคําขอ 

 
มาตรา ๒๔  พระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังข6าราชการฝDายทหารและฝDายพลเรือน 

ตําแหน�งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท�า ผู6พิพากษาและตุลาการ ผู6ดํารงตําแหน�งในองค?กรตาม
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข6าราชการฝDายอ่ืน  ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และทรงให6พ6นจากตําแหน�ง เว6นแต�กรณีท่ีพ6นจากตําแหน�งเพราะความตาย 

 
มาตรา ๒๕  บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ 

อันเก่ียวกับราชการแผ�นดิน ต6องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว6นแต�รัฐธรรมนูญนี้
บัญญัติไว6เป7นอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๒๖  ผู6พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใน

พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย?ให6เป7นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๗  ให6มีสภาปฏิรูปแห�งชาติมีหน6าท่ีศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให6เกิดการ
ปฏิรูปในด6านต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

(๑) การเมือง 
(๒) การบริหารราชการแผ�นดิน 
(๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(๔) การปกครองท6องถ่ิน 
(๕) การศึกษา 
(๖) เศรษฐกิจ 
(๗) พลังงาน 
(๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม 
(๙) สื่อสารมวลชน 
(๑๐) สังคม 
(๑๑) อ่ืน ๆ 
ท้ังนี้ เพ่ือให6การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป7นประมุข

มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเป7นธรรม มีกลไกปIองกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ําและสร6างความเป7นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน ทําให6กลไกของรัฐสามารถให6บริการประชาชนได6อย�าง
ท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช6กฎหมายอย�างเคร�งครัดและเป7นธรรม 

 
มาตรา ๒๘  ให6สภาปฏิรูปแห�งชาติประกอบด6วยสมาชิกจํานวนไม�เกินสองร6อยห6าสิบ

คน ซ่ึงพระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังจากผู6มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบห6าป8 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติถวายคําแนะนํา 

พระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติเป7นประธานสภาปฏิรูป
แห�งชาติคนหนึ่ง และเป7นรองประธานสภาปฏิรูปแห�งชาติไม�เกินสองคน ตามมติของสภาปฏิรูป
แห�งชาติ 

ให6หัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ัง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติ และประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห�งชาติ 

 
มาตรา ๒๙  สมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติต6องไม�มีลักษณะต6องห6ามตามมาตรา ๘ (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และให6นําความในมาตรา ๙ มาใช6บังคับแก�การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติโดยอนุโลม แต�การวินิจฉัยตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให6เป7นอํานาจของ
สภาปฏิรูปแห�งชาติ 

 
มาตรา ๓๐  ให6คณะรักษาความสงบแห�งชาติดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควร

ได6รับการแต�งต้ังเป7นสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติตามหลักเกณฑ? ดังต�อไปนี้ 
(๑) จัดให6มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด6านต�าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว6ในมาตรา ๒๗ 

ด6านละหนึ่งคณะ และให6มีคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดแต�ละจังหวัดเพ่ือสรรหาจากบุคคลซ่ึงมี
ภูมิลําเนาในจังหวัดนั้น ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ให6คณะรักษาความสงบแห�งชาติแต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาแต�ละด6านจาก
ผู6ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู6และประสบการณ?เป7นท่ียอมรับของบุคคลในด6านนั้น ๆ 

(๓) ให6คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ 
ไม�มีลักษณะต6องห6ามตามมาตรา ๒๙ และมีความรู6ความสามารถเป7นท่ีประจักษ?ในแต�ละด6าน แล6ว
จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอต�อคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อ
ตนเองมิได6 

(๔) การสรรหาบุคคลตาม (๓) ให6คํานึงถึงความหลากหลายของบุคคลจากกลุ�มต�าง ๆ 
ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืนท่ีจะเป7นประโยชน?ต�อการ
ปฏิบัติหน6าท่ีของสภาปฏิรูปแห�งชาติ การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท�าเทียมกันทางเพศ 
รวมท้ังผู6ด6อยโอกาส 

(๕) ให6คณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดประกอบด6วยบุคคลตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

(๖) ให6คณะรักษาความสงบแห�งชาติคัดเลือกบุคคลท่ีเห็นสมควรได6รับการแต�งต้ังเป7น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) เสนอ ไม�เกินสองร6อย
ห6าสิบคน โดยในจํานวนนี้ให6คัดเลือกจากบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดเสนอ จังหวัดละ
หนึ่งคน  

จํานวนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาแต�ละคณะ วิธีการสรรหา กําหนดเวลาใน
การสรรหาจํานวนบุคคลท่ีจะต6องสรรหา และการอ่ืนท่ีจําเป7น ให6เป7นไปตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๑  สภาปฏิรูปแห�งชาติมีอํานาจหน6าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห? และจัดทํา แนวทางและข6อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปด6านต�าง ๆ 

ตามมาตรา ๒๗ เสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห�งชาติ และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

(๒) เสนอความเห็นหรือข6อเสนอแนะต�อคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ประโยชน?ในการจัดทําร�างรัฐธรรมนูญ 

(๓) พิจารณาและให6ความเห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการยกร�าง
รัฐธรรมนูญจัดทําข้ึน 

ในการดําเนินการตาม (๑) หากเห็นว�ากรณีใดจําเป7นต6องตราพระราชบัญญัติหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนใช6บังคับ ให6สภาปฏิรูปแห�งชาติจัดทําร�างพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวเสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติเพ่ือพิจารณาต�อไป ในกรณีท่ีเป7นร�างพระราชบัญญัติเก่ียว
ด6วยการเงินหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให6จัดทําเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ดําเนินการต�อไป 

ให6สภาปฏิรูปแห�งชาติเสนอความเห็นหรือข6อเสนอแนะตาม (๒) ต�อคณะกรรมาธิการ
ยกร�างรัฐธรรมนูญภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีมีการประชุมสภาปฏิรูปแห�งชาติครั้งแรก 

ให6นําความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ มาใช6บังคับแก�การปฏิบัติหน6าท่ีของสภา
ปฏิรูปแห�งชาติด6วยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๒  ให6มีคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือจัดทําร�าง
รัฐธรรมนูญประกอบด6วยกรรมาธิการจํานวนสามสิบหกคน ซ่ึงประธานสภาปฏิรูปแห�งชาติแต�งต้ังจาก
บุคคล ดังต�อไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมาธิการตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติเสนอ 
(๒) ผู6ซ่ึงสภาปฏิรูปแห�งชาติเสนอ จํานวนยี่สิบคน 
(๓) ผู6ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห�งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห�งชาติ

เสนอฝDายละห6าคน 
การแต�งต้ังคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต6องดําเนินการให6แล6ว

เสร็จภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีมีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแห�งชาติเป7นครั้งแรก 
ในกรณีท่ีกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญพ6นจากตําแหน�งไม�ว�าด6วยเหตุใด ให6

คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน6าท่ีต�อไปได6 โดยให6ถือว�าคณะกรรมาธิการยก
ร�างรัฐธรรมนูญประกอบด6วยกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเท�าท่ีเหลืออยู� แต�ให6ประธานสภาปฏิรูป
แห�งชาติแต�งต้ังกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน�งท่ีว�างตามหลักเกณฑ?ท่ีกําหนดไว6ในวรรคหนึ่ง 
ภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญพ6นจากตําแหน�ง 

ให6นําความในมาตรา ๑๘ มาใช6บังคับแก�การปฏิบัติหน6าท่ีของคณะกรรมาธิการยก
ร�างรัฐธรรมนูญด6วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  กรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญต6องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุ

ไม�ตํ่ากว�าสี่สิบป8และไม�มีลักษณะต6องห6าม ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป7นผู6ดํารงตําแหน�งทางการเมือง เว6นแต�เป7นผู6ดํารงตําแหน�งในคณะรักษาความ

สงบแห�งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติ 
(๒) เป7นหรือเคยเป7นสมาชิกหรือดํารงตําแหน�งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา

สามป8ก�อนวันท่ีได6รับการแต�งต้ัง 
(๓) มีลักษณะต6องห6ามตามมาตรา ๒๙ 
(๔) เป7นผู6พิพากษาหรือตุลาการ หรือผู6ดํารงตําแหน�งในองค?กรตามรัฐธรรมนูญตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เพ่ือประโยชน?แห�งการขจัดส�วนได6เสีย ห6ามมิให6กรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญดํารง

ตําแหน�งทางการเมืองภายในสองป8นับแต�วันท่ีพ6นจากตําแหน�งกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๓๔  ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญจัดทําร�างรัฐธรรมนูญให6แล6ว

เสร็จภายในหนึ่งร6อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีได6รับความเห็นหรือข6อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห�งชาติตาม
มาตรา ๓๑ (๒) แล6วเสนอต�อสภาปฏิรูปแห�งชาติเพ่ือพิจารณา 

ในการจัดทําร�างรัฐธรรมนูญ ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญนําความเห็นหรือ
ข6อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห�งชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห�งชาติ และความเห็นของประชาชนรวมท้ังหน�วยงานท่ี
เก่ียวข6องมาประกอบการพิจารณาด6วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๕  คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญต6องจัดทําร�างรัฐธรรมนูญให6
ครอบคลุมเรื่องดังต�อไปนี้ด6วย 

(๑) การรับรองความเป7นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ�งแยกมิได6 
(๒) การให6มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป7นประมุข

ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย 
(๓) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปIองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังกลไกในการกํากับและควบคุมให6การใช6อํานาจรัฐ
เป7นไปเพ่ือประโยชน?ส�วนรวมของประเทศชาติและประชาชน 

(๔) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปIองกันและตรวจสอบมิให6ผู6เคยต6องคําพิพากษา
หรือคําสั่งท่ีชอบด6วยกฎหมายว�ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทําการอันทําให6
การเลือกต้ังไม�สุจริตหรือเท่ียงธรรม เข6าดํารงตําแหน�งทางการเมืองอย�างเด็ดขาด 

(๕) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทําให6เจ6าหน6าท่ีของรัฐโดยเฉพาะผู6ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน6าท่ีหรือดําเนินกิจกรรมได6โดยอิสระ ปราศจากการ
ครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม�ชอบด6วยกฎหมาย 

(๖) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสร6างเสริมความเข6มแข็งของหลักนิติธรรม และการ
สร6างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส�วนและทุกระดับ 

(๗) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร6างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือให6เกิดความเป7นธรรมอย�างยั่งยืน และปIองกันการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมุ�งสร6างความ
นิยมทางการเมืองท่ีอาจก�อให6เกิดความเสียหายต�อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

(๘) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใช6จ�ายเงินของรัฐให6เป7นไปอย�างคุ6มค�า และ
ตอบสนองต�อประโยชน?ส�วนรวมของประชาชนโดยสอดคล6องกับสถานะทางการเงินการคลังของ
ประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปJดเผยการใช6จ�ายเงินของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๙) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปIองกันมิให6มีการทําลายหลักการสําคัญท่ี
รัฐธรรมนูญจะได6วางไว6 

(๑๐) กลไกท่ีจะผลักดันให6มีการปฏิรูปเรื่องสําคัญต�าง ๆ ให6สมบูรณ?ต�อไป 
ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเป7นและความคุ6มค�าท่ี

ต6องมีองค?กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค?กรท่ีก�อต้ังข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ี
จําเป7นต6องมี ให6พิจารณามาตรการท่ีจะให6การดําเนินงานขององค?กรดังกล�าวเป7นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด6วย 

 
มาตรา ๓๖  ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเสนอร�างรัฐธรรมนูญท่ีจัดทํา

เสร็จต�อประธานสภาปฏิรูปแห�งชาติ และให6ประธานสภาปฏิรูปแห�งชาติจัดให6สภาปฏิรูปแห�งชาติ
ประชุมกันเพ่ือพิจารณาเสนอแนะ หรือให6ความเห็นให6แล6วเสร็จภายในสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับร�าง
รัฐธรรมนูญ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติอาจขอแก6ไขเพ่ิมเติมร�างรัฐธรรมนูญได6ภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีสภาปฏิรูปแห�งชาติเสร็จสิ้นการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คําขอแก6ไขเพ่ิมเติมของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห�งชาติต6องมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติลงชื่อรับรองไม�น6อยกว�าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สภาปฏิรูปแห�งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติท่ียื่นคําขอหรือท่ีให6คํารับรองคําขอของสมาชิกอ่ืน
แล6ว จะยื่นคําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอ่ืนอีกมิได6 

ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญส�งร�างรัฐธรรมนูญให6คณะรัฐมนตรีและคณะ
รักษาความสงบแห�งชาติด6วย และคณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบแห�งชาติจะเสนอความ
คิดเห็นหรือยื่นคําขอแก6ไขเพ่ิมเติมได6ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับร�างรัฐธรรมนูญ 

คําขอแก6ไขเพ่ิมเติมให6ยื่นต�อประธานกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๓๗๕  ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแก6ไขเพิ่มเติม

ให6แล6วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดยื่นคําขอแก6ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
ในการนี้คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญอาจแก6ไขเพิ่มเติมร�างรัฐธรรมนูญได6ตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีท่ีคําขอแก6ไขเพ่ิมเติมมีประเด็นท่ีต6องพิจารณาเป7นจํานวนมากหรืออาจมีผลกระทบต�อ
โครงสร6างของร�างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเห็นว�าไม�อาจพิจารณาให6แล6ว
เสร็จได6ภายในกําหนดเวลาดังกล�าว คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญจะมีมติให6ขยายระยะเวลา
พิจารณาคําขอแก6ไขเพ่ิมเติมออกไปได6อีกครั้งหนึ่งซ่ึงต6องไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ6นกําหนดเวลา
พิจารณาคําขอแก6ไขเพ่ิมเติมดังกล�าว และให6แจ6งมติขยายระยะเวลาพร6อมเหตุผลให6สภาปฏิรูป
แห�งชาติทราบก�อนครบกําหนดเวลานั้นด6วย 

เมื่อคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญได6แก6ไขเพิ่มเติมร�างรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่งแล6ว ให6เสนอร�างรัฐธรรมนูญต�อสภาปฏิรูปแห�งชาติ แล6วให6สภาปฏิรูปแห�งชาติรอไว6สิบห6าวัน
นับแต�วันท่ีได6รับร�างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ เม่ือพ6นกําหนดนี้แล6ว ให6สภา
ปฏิรูปแห�งชาติประชุมเพ่ือลงมติให6ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญนั้นท้ังฉบับภายใน
สามวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดดังกล�าว ในการนี้จะมีการแก6ไขเ พ่ิมเ ติมใด ๆ มิได6  เว6นแต�
คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเป7นผู6แก6ไขเฉพาะในกรณีพบเห็นข6อผิดพลาดท่ีมิใช�สาระสําคัญ
และจําเป7นต6องแก6ไขให6ถูกต6องครบถ6วน 

เม่ือสภาปฏิรูปแห�งชาติมีมติเห็นชอบด6วยกับร�างรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ให6แจ6ง
คณะรัฐมนตรีทราบและให6คณะรัฐมนตรีแจ6งคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยเร็ว โดยให6เป7น
หน6าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการให6มีการออกเสียงประชามติตามหลักเกณฑ? 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้ ให6นําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด6วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส�วนท่ีเก่ียวกับความผิดและบทกําหนดโทษมาใช6บังคับ
แก�การดําเนินการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญนี้ด6วย 

การจัดให6มีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญนี้ ให6ออกเสียงประชามติว�าจะให6
ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญนั้นท้ังฉบับ โดยต6องกระทําในวันเดียวกันท่ัว
ราชอาณาจักร ในการนี้สภาปฏิรูปแห�งชาติหรือสภานิติบัญญัติแห�งชาติจะมีมติเสนอประเด็นอ่ืนใดท่ี
สมควรให6คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให6มีการออกเสียงประชามติเพ่ิมเติมพร6อมไปในคราวเดียวกัน
ด6วย สภาละไม�เกินหนึ่งประเด็น ก็ได6 ในกรณีเช�นนั้น ให6ประธานสภาปฏิรูปแห�งชาติหรือประธานสภา
นิติบัญญัติแห�งชาติเสนอประเด็นดังกล�าวต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
                                                 

๕ มาตรา ๓๗ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ด6วยกับประเด็นใด ให6แจ6งคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีได6รับมติของ
สภาปฏิรูปแห�งชาติหรือสภานิติบัญญัติแห�งชาติและให6คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการให6มีการ
ออกเสียงประชามติสําหรับประเด็นนั้นในคราวเดียวกันกับการจัดให6มีการออกเสียงประชามติร�าง
รัฐธรรมนูญ โดยในกรณีดังกล�าวนี้ให6ถือเอาเสียงข6างมากเป7นเกณฑ? 

การมีมติเสนอประเด็นตามวรรคสี่ ให6สภาปฏิรูปแห�งชาติกระทําในวันเดียวกับการมี
มติให6ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญ และให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติมีมติภายในสามวัน
นับแต�วันท่ีสภาปฏิรูปแห�งชาติมีมติให6ความเห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญ 

ให6คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติตามวรรคสี่
ซึ่งต6องไม�เร็วกว�าสามสิบวันแต�ไม�ช6ากว�าสี่สิบห6าวันนับแต�วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังส�งร�าง
รัฐธรรมนูญให6แก�ผู6มีสิทธิออกเสียงประชามติได6ไม�น6อยกว�าร6อยละแปดสิบของครัวเรือนท้ังหมดท่ีผู6มี
สิทธิออกเสียงประชามติมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ6าน 

ในการออกเสียงประชามติ ผู6มีสิทธิออกเสียงประชามติต6องมีคุณสมบัติและไม�มี
ลักษณะต6องห6ามเช�นเดียวกับผู6มีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งสุดท6ายก�อนวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช6
บังคับ และภายใต6บังคับมาตรา ๓๗/๑ ถ6าผู6มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข6างมากเห็นชอบด6วย
กับร�างรัฐธรรมนูญ ให6นายกรัฐมนตรีนําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวายภายในสามสิบ
วันนับแต�วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ และเม่ือทรงลงพระปรมาภิไธยแล6ว ให6ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและใช6บังคับได6โดยให6นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย?ไม�ทรงเห็นชอบด6วยกับร�างรัฐธรรมนูญและพระราชทาน
คืนมาหรือเม่ือพ6นกําหนดเก6าสิบวันแล6วมิได6พระราชทานคืนมา ให6ร�างรัฐธรรมนูญนั้นเป7นอันตกไป 

 
มาตรา ๓๗/๑๖  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให6มีการออกเสียงประชามติใน

ประเด็นเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ และเสียงข6างมากของผู6ออกเสียงประชามติเห็นชอบด6วยกับ
ประเด็นดังกล�าวและมีผลให6บทบัญญัติของร�างรัฐธรรมนูญไม�สอดคล6องกับผลการออกเสียงประชามติ 
ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญดําเนินการแก6ไขร�างรัฐธรรมนูญในส�วนท่ีเก่ียวข6องให6สอดคล6อง
กับผลการออกเสียงประชามติให6แล6วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการออกเสียง
ประชามติ แล6วส�งร�างรัฐธรรมนูญดังกล�าวให6ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว�าเป7นการชอบด6วยกับผลการ
ออกเสียงประชามติแล6วหรือไม� ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญต6องพิจารณาให6แล6วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได6รับร�างรัฐธรรมนูญหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว�าได6มีการแก6ไขให6สอดคล6องกับผลการออกเสียง
ประชามติแล6วหรือในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว�าบทบัญญัติใดยังไม�สอดคล6องกับผลการออกเสียง
ประชามติและได6ส� งร� างรั ฐธรรมนูญคืนให6แก�คณะกรรมาธิการยกร� างรั ฐธรรมนูญ และ
คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญได6ดําเนินการแก6ไขตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล6วซ่ึงต6องทําให6
แล6วเสร็จภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ให6นายกรัฐมนตรีนําร�างรัฐธรรมนูญ
ข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวายต�อไปตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด โดยให6นับแต�วันท่ีนายกรัฐมนตรีได6รับ
ร�างรัฐธรรมนูญท่ีแก6ไขเพ่ิมเติมสมบูรณ?แล6ว 

 

                                                 
๖ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๘๗  ให6สภาปฏิรูปแห�งชาติเป7นอันสิ้นสุดลงในกรณีดังต�อไปนี้ 
(๑) สภาปฏิรูปแห�งชาติพิจารณาร�างรัฐธรรมนูญไม�แล6วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๒) สภาปฏิรูปแห�งชาติพิจารณาร�างรัฐธรรมนูญแล6วเสร็จตามมาตรา ๓๗ ไม�ว�าจะมี

มติเห็นชอบหรือไม�ให6ความเห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญก็ตาม 
เม่ือคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญยกร�างรัฐธรรมนูญไม�แล6วเสร็จภายใน

ระยะเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือเม่ือมีกรณีตาม (๑) หรือเม่ือสภาปฏิรูปแห�งชาติมีมติไม�ให6ความเห็น
ชอบร�างรัฐธรรมนูญให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเป7นอันสิ้นสุดลงด6วย แต�มิให6นํามาตรา ๓๓ 
วรรคสอง มาใช6บังคับแก�กรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญท่ีพ6นจากตําแหน�งเพราะเหตุดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๙๘  ในกรณีท่ีสภาปฏิรูปแห�งชาติสิ้นสุดลงโดยคณะกรรมาธิการยกร�าง

รัฐธรรมนูญยังไม�สิ้นสุดลง ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน6าท่ีต�อไปเว6นแต�จะมี
ประชามติไม�ให6ความเห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญ ในกรณีเช�นนั้น ให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงนับแต�วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ แต�ในกรณีท่ีมีประชามติให6ความเห็นชอบร�าง
รัฐธรรมนูญให6คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน6าท่ีต�อไปเพ่ือจัดทําร�างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนท่ีจําเป7นเสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และเม่ือมีการ
ประกาศใช6รัฐธรรมนูญแล6วการปฏิบัติหน6าท่ีของคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญให6เป7นไปตาม
รัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช6นั้น 

ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห�งชาติสิ้นสุดลงโดยคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญยัง
ไม�สิ ้นสุดลง หากกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญพ6นจากตําแหน�งในระหว�างนั้นไม�ว�าด6วยเหตุใด ให6
คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน6าท่ีต�อไปได6 โดยให6ถือว�าคณะกรรมาธิการยก
ร�างรัฐธรรมนูญประกอบด6วยกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญเท�าท่ีเหลืออยู� และให6หัวหน6าคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติแต�งต้ังกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน�งท่ีว�างโดยเร็ว โดยมิให6นํามาตรา 
๓๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช6บังคับ 

 
มาตรา  ๓๙/๑๙  ภายในสามสิบวั นนับแต� วั น ท่ี สภาปฏิ รูปแห� งชา ติและ

คณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือนับแต�วันท่ีคณะกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๙ หรือนับแต�วันท่ีร�างรัฐธรรมนูญเป7นอันตกไปตามมาตรา ๓๗ วรรคแปด 
แล6วแต�กรณี ให6คณะรักษาความสงบแห�งชาติแต�งต้ังคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบด6วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกไม�เกินยี่สิบคน เพ่ือทําหน6าท่ีร�าง
รัฐธรรมนูญให6แล6วเสร็จภายในหนึ่งร6อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับแต�งต้ัง โดยให6นํามาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๕ มาใช6บังคับโดยอนุโลม 

                                                 
๗ มาตรา ๓๘ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๓๙ แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
๙ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในระหว�างการจัดทําร�างรัฐธรรมนูญ ให6คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญรับฟ;งความ
คิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห�งชาติ และประชาชน 
ประกอบด6วย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ? วิธีการ และภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ
กําหนด 

เ ม่ือคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญจัดทําร�างรัฐธรรมนูญเสร็จแล6ว  ให6แจ6 ง
คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห�งชาติทราบ และให6คณะรัฐมนตรีแจ6งคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการจัดให6มีการออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ และให6คณะกรรมการร�าง
รัฐธรรมนูญจัดทําคําอธิบายสาระสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะท่ีประชาชนจะสามารถ
เข6าใจเนื้อหาสําคัญ ๆ ของร�างรัฐธรรมนูญได6โดยสะดวก และส�งให6คณะกรรมการการเลือกต้ังภายใน
สิบห6าวันนับแต�วันถัดจากวันท่ีแจ6งคณะรัฐมนตรี๑๐ 

ให6เป7นหน6าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการจัดให6มีการออกเสียง
ประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ และจัดพิมพ?ร�างรัฐธรรมนูญและคําอธิบาย
สาระสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญตามวรรคสามเพ่ือเผยแพร�ด6วยวิธีการใด ๆ ให6ประชาชนทราบได6
โดยสะดวกและเป7นการท่ัวไป๑๑ 

หลักเกณฑ? วิธีการ และกําหนดเวลาในการจัดให6มีการออกเสียงประชามติ 
คุณสมบัติและลักษณะต6องห6ามของผู6มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญและ
คําอธิบายสาระสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติ การนับคะแนน บัตรเสีย และการ
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ ให6เป7นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ๑๒ 

คุณสมบัติและลักษณะต6องห6ามของผู6มีสิทธิออกเสียงประชามติต6องใกล6เคียงกับ
คุณสมบัติและลักษณะต6องห6ามของผู6 มีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งสุดท6ายก�อนวันท่ี
รัฐธรรมนูญนี้ใช6บังคับ ยกเว6นในส�วนท่ีเก่ียวกับอายุ ให6ผู6มีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดป8ในวันออกเสียง
ประชามติเป7นผู6มีสิทธิออกเสียงประชามติ๑๓ 

การจัดให6มีการออกเสียงประชามติ ให6ออกเสียงประชามติว�าจะให6ความเห็นชอบ
หรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญนั้นท้ังฉบับ โดยต6องกระทําในวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร ในการนี้ 
สภานิติบัญญัติแห�งชาติจะมีมติเสนอประเด็นอ่ืนใดไม�เกินหนึ่งประเด็นท่ีสมควรให6คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดให6มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว�าจะให6ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบพร6อมไป
ในคราวเดียวกันด6วยก็ได6  แต�ท้ังนี้ ต6องเสนอภายในสิบวันนับแต�วันถัดจากวันท่ีได6รับแจ6งจาก
คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญตามวรรคสาม  เพื่อประโยชน?แห�งการนี้ ให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติ
รับฟ;งความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบการพิจารณาด6วย๑๔ 
                                                 

๑๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๑ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสี่  เ พ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๒ มาตรา ๓๙/๑ วรรคห6า เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๓ มาตรา ๓๙/๑ วรรคหก เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๔ มาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให6คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ ซ่ึงต6องไม�เร็ว
กว�าเก6าสิบวัน แต�ไม�ช6ากว�าหนึ่งร6อยยี่สิบวันนับแต�วันถัดจากวันท่ีคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญส�ง
คําอธิบายสาระสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญให6คณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคสาม๑๕ 

ภายใต6บังคับวรรคสิบสอง ในการออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ ถ6าผลการออก
เสียงประชามติ มีคะแนนเสียงเห็นชอบด6วยกับร�างรัฐธรรมนูญมากกว�าคะแนนเสียงไม�เห็นชอบ ให6
นายกรัฐมนตรีนําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวายภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผล
การออกเสียงประชามติ และเม่ือทรงลงพระปรมาภิไธยแล6ว ให6ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช6
บังคับได6 โดยให6นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๑๖ 

ก�อนนายกรัฐมนตรีนําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวายตามวรรคเก6า 
ให6คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงคําปรารภของร�างรัฐธรรมนูญให6สมบูรณ?และ
สอดคล6องกับผลการลงประชามติ๑๗ 

ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย?ไม�ทรงเห็นชอบด6วยกับร�างรัฐธรรมนูญและพระราชทาน
คืนมา หรือเม่ือพ6นกําหนดเก6าสิบวันแล6วมิได6พระราชทานคืนมา ให6ร�างรัฐธรรมนูญนั้นเป7นอันตกไป๑๘ 

ให6นํามาตรา ๓๙ มาใช6บังคับแก�การปฏิบัติหน6าท่ีของคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ
ด6วยโดยอนุโลม และในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห�งชาติเสนอประเด็นเพ่ิมเติม ให6นํามาตรา ๓๗/๑ มาใช6
บังคับโดยอนุโลม แต�ให6ถือคะแนนเสียงข6างมากระหว�างคะแนนเสียงเห็นชอบกับไม�เห็นชอบเป7น
เกณฑ? และไม�ต6องให6คณะรัฐมนตรีให6ความเห็นชอบ โดยให6อํานาจหน6าท่ีของคณะกรรมาธิการยกร�าง
รัฐธรรมนูญเป7นอํานาจหน6าท่ีของคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ๑๙ 

 
มาตรา ๓๙/๒๒๐  เม่ือสภาปฏิรูปแห�งชาติสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ มิให6มีสภาปฏิรูป

แห�งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก และให6มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศข้ึนแทนสภาปฏิรูปแห�งชาติ
เพ่ือดําเนินการให6เกิดการปฏิรูปด6านต�าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต�อจากสภาปฏิรูปแห�งชาติ โดยให6
คํานึงถึงความสําคัญเร�งด�วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาท่ีเหลืออยู� และให6นํา
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง มาใช6บังคับโดยอนุโลม 

ให6สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด6วยสมาชิกจํานวนไม�เกินสองร6อยคน
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู6มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบห6าป8 โดยให6แต�งต้ัง
ให6แล6วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีสภาปฏิรูปแห�งชาติสิ้นสุดลง 
                                                 

๑๕ มาตรา ๓๙/๑ วรรคแปด เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๖ มาตรา ๓๙/๑ วรรคเก6า เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๗ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบ เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๘ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๑๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๒๐ มาตรา ๓๙/๒ เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให6นายกรัฐมนตรีแต�งต้ังสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป7นประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนหนึ่งและเป7นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไม�เกิน
สองคน  ท้ังนี้ ตามมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ให6นํามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๙ มาใช6บังคับแก�สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยอนุโลม แต�การวินิจฉัยตามมาตรา ๙ 
วรรคสอง ให6เป7นอํานาจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 
มาตรา ๓๙/๓๒๑  ให6นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช6บังคับแก�ประธาน 

รองประธานและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานและกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ
ด6วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน?ตอบแทนอ่ืนของ

ประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูป
แห�งชาติ ผู6ดํารงตําแหน�งในคณะรักษาความสงบแห�งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ สมาชิกสภา
ปฏิรูปแห�งชาติ และกรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ ให6เป7นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ

ต6องห6ามในการดํารงตําแหน�งทางการเมือง มิให6นําบทบัญญัติแห�งกฎหมายนั้นมาใช6บังคับแก�ผู6ซ่ึงได6รับ
การแต�งต้ังเป7นผู6ดํารงตําแหน�งในคณะรักษาความสงบแห�งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติ กรรมาธิการยกร�างรัฐธรรมนูญ ข6าราชการการเมืองตามกฎหมายว�าด6วย
ระเบียบข6าราชการการเมือง และข6าราชการรัฐสภาฝDายการเมืองตามกฎหมายว�าด6วยระเบียบ
ข6าราชการรัฐสภา 

 
มาตรา ๔๒  ให6คณะรักษาความสงบแห�งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห�งชาติ ฉบับท่ี ๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป7นคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติต�อไป และมีอํานาจหน6าท่ีปฏิบัติการตามท่ีบัญญัติไว6ในรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีจําเป7นเพ่ือประโยชน?ในการปฏิบัติหน6าท่ี หัวหน6าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ จะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู6ดํารงตําแหน�งใดในคณะรักษาความสงบแห�งชาติก็ได6 แต�ใน
กรณีเพ่ิมเติมเม่ือรวมกันแล6วต6องไม�เกินสิบห6าคน และจะกําหนดให6หน�วยงานใดทําหน6าท่ีเป7นหน�วย
ธุรการของคณะรักษาความสงบแห�งชาติก็ได6ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติเห็นว�าคณะรัฐมนตรีควรดําเนินการตาม
อํานาจหน6าท่ีท่ีกําหนดไว6ในมาตรา ๑๙ ในเรื่องใด ให6คณะรักษาความสงบแห�งชาติแจ6งให6
คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน6าท่ีต�อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร หัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติหรือนายกรัฐมนตรี อาจ
ขอให6มีการประชุมร�วมกันของคณะรักษาความสงบแห�งชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือร�วมพิจารณาหรือ

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๙/๓ เพ่ิมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แก6ไขป;ญหาใด ๆ อันเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร6อยหรือความม่ันคงของชาติ รวมตลอดท้ังการ
ปรึกษาหารือเป7นครั้งคราวในเรื่องอ่ืนใดก็ได6 

 
มาตรา ๔๓  ในระหว�างท่ียังไม�มีสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติ

ให6การดําเนินการเรื่องใดต6องได6รับความเห็นชอบหรือรับทราบจากสภาผู6แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
รัฐสภา ให6เป7นอํานาจของหัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติในการให6ความเห็นชอบหรือรับทราบ
แทนสภาผู6แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 

ก�อนท่ีคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข6ารับหน6าท่ี ให6บรรดาอํานาจหน6าท่ีของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป7นอํานาจหน6าท่ีของหัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีหัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติเห็นเป7นการจําเป7นเพ่ือ

ประโยชน?ในการปฏิรูปในด6านต�าง ๆ การส�งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท?ของประชาชนใน
ชาติ หรือเพ่ือปIองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเป7นการบ�อนทําลายความสงบเรียบร6อย 
หรือความม่ันคงของชาติ ราชบัลลังก? เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ�นดิน ไม�ว�าจะเกิดข้ึน
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให6หัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห�งชาติมีอํานาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได6 ไม�ว�าการกระทํานั้น
จะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให6ถือว�าคําสั่งหรือการกระทํา 
รวมท้ังการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล�าว เป7นคําสั่งหรือการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีชอบด6วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญนี้ และเป7นท่ีสุด  ท้ังนี้ เม่ือได6ดําเนินการดังกล�าวแล6ว ให6รายงานประธานสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๕  ภายใต6บังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ให6ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยป;ญหาว�ากฎหมายใดขัดหรือแย6งต�อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม� และตามท่ีกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด6วยผู6ตรวจการแผ�นดินและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด6วยพรรคการเมือง
กําหนดให6เป7นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต�สําหรับผู6ตรวจการแผ�นดิน ให6มีอํานาจเสนอเรื่องให6ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได6เฉพาะเม่ือมีกรณีท่ีเห็นว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมายใดมีป;ญหาเก่ียวกับความชอบ
ด6วยรัฐธรรมนูญนี้ 

การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให6เป7นไปตามกฎหมายว�า
ด6วยการนั้น ในระหว�างท่ียังไม�มีกฎหมายดังกล�าว ให6เป7นไปตามข6อกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญว�าด6วย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยท่ีใช6บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช6บังคับ  ท้ังนี้ เพียงเท�าท่ี
ไม�ขัดหรือแย6งต�อวรรคหนึ่ง หรือรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีเห็นเป7นการจําเป7นและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษา

ความสงบแห�งชาติ จะมีมติร�วมกันให6แก6ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได6 โดยจัดทําเป7นร�างรัฐธรรมนูญ
แก6ไขเพ่ิมเติมเสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติเพ่ือให6ความเห็นชอบ 

ให6สภานิติบัญญัติแห�งชาติพิจารณาให6ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญ
แก6ไขเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งภายในสิบห6าวันนับแต�วันท่ีได6รับร�างรัฐธรรมนูญแก6ไขเพ่ิมเติม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการพิจารณาให6ความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแห�งชาติจะแก6ไขเพ่ิมเติมร�าง
รัฐธรรมนูญแก6ไขเพ่ิมเติมนั้นมิได6 เว6นแต�คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห�งชาติจะเห็นชอบ
ด6วย 

มติให6ความเห็นชอบต6องมีคะแนนเสียงไม�น6อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห�งชาติท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 

เม่ือสภานิติบัญญัติแห�งชาติให6ความเห็นชอบร�างรัฐธรรมนูญแก6ไขเพ่ิมเติมแล6ว ให6
นายกรัฐมนตรีนําร�างรัฐธรรมนูญแก6ไขเพ่ิมเติมข้ึนทูลเกล6าทูลกระหม�อมถวายภายในสิบห6าวันนับแต�
วันท่ีสภานิติบัญญัติแห�งชาติมีมติเพ่ือพระมหากษัตริย?ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล6วให6ใช6บังคับได6โดยให6นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และให6นํา
มาตรา ๓๗ วรรคแปด มาใช6บังคับโดยอนุโลม๒๒ 

 
มาตรา ๔๗  บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือคําสั่ง

ของหัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ีได6ประกาศหรือสั่งในระหว�างวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรีเข6ารับหน6าท่ีตามรัฐธรรมนูญนี้ ไม�ว�าประกาศหรือสั่งให6มี
ผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให6ประกาศหรือ
คําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้น ไม�ว�าจะกระทําก�อนหรือหลังวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้
ใช6บังคับ เป7นประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติท่ีชอบด6วยกฎหมายและชอบด6วยรัฐธรรมนูญและเป7น
ท่ีสุด และให6ประกาศหรือคําสั่งดังกล�าวท่ียังมีผลใช6บังคับอยู�ในวันก�อนวันประกาศใช6รัฐธรรมนูญนี้มี
ผลใช6บังคับต�อไปจนกว�าจะมีกฎหมาย กฎ ข6อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แล6วแต�กรณี แก6ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

ในกรณีท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติได6มีคําสั่งให6บุคคลใดดํารงตําแหน�งหรือพ6น
จากตําแหน�งใดท่ีระบุไว6ในมาตรา ๒๔ ก�อนวันท่ีรัฐธรรมนูญนี้ใช6บังคับ ให6นายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังให6บุคคลนั้นดํารงตําแหน�งนั้น หรือทรงให6บุคคลนั้นพ6นจากตําแหน�งนั้นด6วย 

 
มาตรา ๔๘  บรรดาการกระทําท้ังหลายซ่ึงได6กระทําเนื่องในการยึดและควบคุม

อํานาจการปกครองแผ�นดิน เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน6าและคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ รวมท้ังการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําดังกล�าวหรือของผู6ซ่ึงได6รับมอบหมาย
จากหัวหน6าหรือคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือของผู6ซ่ึงได6รับคําสั่งจากผู6ได6รับมอบหมายจาก
หัวหน6าหรือคณะรักษาความสงบแห�งชาติ อันได6กระทําไปเพ่ือการดังกล�าวข6างต6นนั้น การกระทํา
ดังกล�าวมาท้ังหมดนี้ ไม�ว�าจะเป7นการกระทําเพ่ือให6มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ 
ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมท้ังการลงโทษและการกระทําอันเป7นการบริหารราชการอย�าง
อ่ืน ไม�ว�ากระทําในฐานะตัวการ ผู6สนับสนุน ผู6ใช6ให6กระทํา หรือผู6ถูกใช6ให6กระทํา และไม�ว�ากระทําใน
วันท่ีกล�าวนั้นหรือก�อนหรือหลังวันท่ีกล�าวนั้น หากการกระทํานั้นผิดต�อกฎหมาย ให6ผู6กระทําพ6นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง 

 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๔๖ วรรคห6า แก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู6รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ?  จันทร?โอชา 

หัวหน6าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘๒๓ 

 
มาตรา ๒  รัฐธรรมนูญนี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป7นต6นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป7นการสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือกําหนดวิธีการจัดทําประชามติร�างรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติ
อ่ืนให6เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป7นต6องตรารัฐธรรมนูญนี้ 
 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๙๒๔ 
 

มาตรา ๒  รัฐธรรมนูญนี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป7นต6นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป7นการสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก6ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ เก่ียวกับการออก
เสียงประชามติร�างรัฐธรรมนูญให6เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป7นต6องตรารัฐธรรมนูญนี้ 

 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๙๒๕ 
 

มาตรา ๒  รัฐธรรมนูญนี้ให6ใช6บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป7นต6นไป 
 

มาตรา ๔  ให6สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวัน
ประกาศใช6รัฐธรรมนูญนี้ เป7นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงแก6ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก6ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป7นการสมควรแก6ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
                                                 

๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๔ ก/หน6า ๑/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน6า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๗ ก/หน6า ๑/๑ กันยายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เก่ียวกับจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เพ่ือให6การปฏิบัติ
หน6าท่ีของสภานิติบัญญัติแห�งชาติและการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตลอดจน
ร�างกฎหมายท่ีจะต6องตราข้ึนตามร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยท่ีได6รับความเห็นชอบในการ
ประชามติเม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป7นไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป7นต6องตรา
รัฐธรรมนูญนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย?/จัดทํา 
ป;ญญา/ตรวจ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

กัญฑรัตน?/เพ่ิมเติม 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ป;ญญา/ตรวจ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วิชพงษ?/ปรับปรุง 
๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


