รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
ที่มา

เกิดจากคณะราษฎรซึ่งประกอบดวยขาราชการสายทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน
จํานวน ๙๙ นาย โดยมีนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เปนหัวหนาสายทหารบก
นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย เปนหัวหนาสายทหารเรือ และอํามาตยตรี หลวง
ประดิษฐมนูธรรม เปนหัวหนาสายพลเรือน ไดรวมกันยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๔๗๕ คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว ซึ่ง
ไดรางเตรียมไวแลวขึ้นทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว เพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย และในวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว ซึ่งไดรางเตรียมไวแลวขึ้นทูลเกลาฯ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย และในวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๔๗๕ ไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลวพระราชทานแกคณะราษฎร นับวาเปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ "สภาผูแ ทนราษฎร" มีอํานาจออกกฎหมาย ควบคุมการบริหารประเทศ
และมีอํานาจถอดถอนกรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผูหนึง่ ผูใดก็ได ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑ นี้
สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจมากกวาสถาบันทางการเมืองอืน่ ๆ ทั้งหมดสําหรับที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหแบงออกเปน ๓ สมัย คือ
สมัยที่ ๑ วาระแรกใหคณะราษฎรซึ่งมีคณะผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูใชอํานาจแทน
จัดตั้งผูแทนราษฎรชั่วคราวขึน้ เปนจํานวน ๗๐ คน เปนสมาชิกในสภา
สมัยที่ ๒ ภายในเวลา ๖ เดือน หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ หรือจนกวาการจัดประเทศ
เปนปกติเรียบรอยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ไดแก ผูที่
ราษฎรเลือกตั้งขึ้นจังหวัดละ ๑ คน ถาจังหวัดใด มีราษฎรเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน ใหเลือกสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน ทุก ๆ ๑๐๐,๐๐๐ คน เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ คน ถาเกินกวาครึ่งหนึง่ ให
นับเพิม่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อีก ๑ คน ประเภทที่ ๒ ไดแก สมาชิกที่มีอยูแลวในสมัยที่ ๑ (๗๐ คน) และ
ตองมีจาํ นวนเทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภท ๑ ถาจํานวนเกินใหเลือกกันเองวาผูใดจะคงเปนสมาชิก
ตอไป ถาจํานวนขาดใหผูทเี่ ปนสมาชิกอยูเ ลือกบุคคลใด ๆ เขาแทนจนครบ

-๒สมัยที่ ๓ เมื่อจํานวนราษฎรทั่วประเทศสอบไลวิชาประถมศึกษาไดเปนจํานวนเกินกวาครึ่ง
และอยางชาตองไมเกิน ๑๐ ป สมาชิกในสภาจะตองเปนผูที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นเองทัง้ สิ้น และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ประเภท ๒ เปนอันหมดไป การเลือกตั้งใหเลือกตั้ง "ทางออม"
คณะกรรมการราษฎร (คณะรัฐมนตรี) ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการราษฎร
(นายกรัฐมนตรี) และกรรมการราษฎร (รัฐมนตรี) จํานวน ๑๕ คน ซึง่ ทุกคนจะตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีอาํ นาจและหนาที่ดาํ เนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาผูแทนราษฎร ซึง่ สภาผูแ ทนราษฎร
เปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเปนผูเลือกรัฐมนตรี ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาผูแทนราษฎรดวย
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจถอดถอนกรรมการ
ราษฎรแตคณะกรรมการราษฎรไมมีอํานาจยุบสภา
จํานวนมาตรา

๓๙ มาตรา

ประกาศใช

๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๕

ยกเลิก

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

รวมระยะเวลา

๕ เดือน ๑๓ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕

-๓รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
ที่มา

สภาผูแทนราษฎรมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรขึ้นประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑. พระยามโนปกรณนิติธาดา
๒. พระยาเทพวิทุร
๓. พระยามานวราชเสวี
๔. พระยานิติศาสตรไพศาลย
๕. พระยาปรีดานฤเบศร
๖. หลวงประดิษฐมนูธรรม
๗. นายพันตรี หลวงสินาดโยธารักษ
๘. พระยาศรีวิสารวาจา
๙. นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน
เมื่อคณะอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญทําการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ไดเสนอให
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ และสภาผูแทนราษฎรได
ลงมติเห็นชอบ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๗๕
เจาพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผูแทนราษฎรขณะนั้น ไดนํารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช ๒๔๗๕ ขึ้นทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว และไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของประเทศไทย และถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ฉบับแรกที่มีระยะเวลาใชบังคับนานกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับ

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ "สภาผูแทนราษฎร" ประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท คือ สมาชิก
ประเภทที่ ๑ และสมาชิกประเภทที่ ๒ มีจํานวนเทากันและวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
สมาชิกประเภทที่ ๑ ไดแก ผูที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยถือจํานวนราษฎร ๒๐๐,๐๐๐ คน
ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน ระยะเริ่มแรกใชวิธีการเลือกตั้ง "ทางออม" โดยราษฎรเลือกผูแทน
ตําบลกอน แลวผูแทนตําบลเปนผูเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกตอหนึ่ง
สมาชิกประเภทที่ ๒ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่ ๑
นับจากวันประกาศรัฐธรรมนูญ (๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕) จนกระทั่งมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ ๑ เสร็จ
บทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๗๐ คนที่มีอยูแลว ทําหนาที่สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตอไปอีก และอยางชาไมเกิน ๑๐ ป นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมดจะตองมาจากการเลือกตั้งของราษฎร ผลจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การเลือกตั้งทั่วไป
มีรวม ๔ ครั้ง ครั้งแรกใชวิธีการเลือกตั้งทางออม ครั้งที่ ๒ ถึง ๔ ใชวิธีการเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรง

-๔คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก ๑๔ ถึง ๒๔ คน นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอีก ๑๔ คน ตองเลือกมาจากสมาชิกของสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีนอกจากนั้นจะเลือกมาจาก
บุคคลภายนอกก็ได ในการบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความไววางใจของ
สภา รัฐมนตรีตองรับผิดชอบหนาที่ของตนในกระทรวงที่ไดรับแตงตั้ง และจะตองรับผิดชอบรวมกันใน
นโยบายทั่วไปของรัฐบาลดวย
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
สภามีสิทธิที่จะลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีรายบุคคลหรือทั้งคณะไดและในทางกลับกันนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริย
ทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหมได
จํานวนมาตรา

๖๘ มาตรา

ประกาศใช

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

ยกเลิก
รวมระยะเวลา

๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
๑๓ ป ๔ เดือน ๒๙ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙

-๕รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๓
รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
ที่มา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ ๒ จํานวน ๖ คน ซึ่งประกอบดวย
๑. พระยามานวราชเสวี
๒. นายทองเย็น หลีละเมียร
๓. พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
๔. ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
๕. นายยล สมานนท
๖. นายดิเรก ชัยนาม
ไดรวมกันเสนอญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม โดยใหเหตุผลวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไดใชมานานแลว สมควร
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสถานการณ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดรับหลักการ และพิจารณา
ร างรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๔๘๙ เสร็ จเรี ยบร อย ลงมติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๘๙ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานันทมหิดล
ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๔ นับเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่สามของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภา คือ พฤฒสภาหรือวุฒิสภาในปจจุบัน และสภาผูแทน
พฤฒสภา ประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรออกเสียงเลือกตั้งโดยทางออม มีจํานวน ๘๐ คน
มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๖ ป ในวาระเริ่มแรกใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อยูในตําแหนงกอนวันใช
รัฐธรรมนูญทําหนาที่เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพฤฒสภา พฤฒสภาทําหนาที่กลั่นกรองยับยั้งราง
พระราชบัญญัติของสภาผูแทนและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี กรณีมีการประชุม
รวมกันของรัฐสภา ใหประธานพฤฒสภาเปนประธานของที่ประชุม และใหประธานสภาผูแทนเปน
รองประธาน
สภาผูแทน ประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรออกเสียงเลือกตั้งโดยตรง โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง
เขตละ ๑ คน ในอัตราสวนราษฎร ๑๐๐,๐๐๐ คนตอผูแ ทน ๑ คน และถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา ๑๐๐,๐๐
คนตอผูแทน ๑ คน ทุก ๆ ๑๐๐,๐๐๐ คน เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ คน ถาเกินวาครึ่งใหนับเพิ่มอีก ๑ คน วาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ในระยะเริ่มแรกใหผูแทนที่อยูในตําแหนงกอนวันใชรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๔๘๙ จํานวน ๙๖ คน ทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนตอไป ตอมามีการเลือกตั้งเพิ่มอีก
๘๒ คน สภาผูแทนจึงมีสมาชิกทั้งหมด ๑๗๘ คน การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๓ ที่กําหนดอัตรา
ราษฎร ๑๐๐,๐๐๐ คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คนนี้ ไดใชเฉพาะการเลือกตั้งเพิ่มครั้งเดียวดังกลาว
มาแลวเทานั้น ยังไมไดนํามาใชกับการเลือกตั้งทั่วไปแตอยางใด ก็มาถูกยกเลิกเสียกอน

-๖คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๐ ถึง ๑๘ คน ประธาน
พฤฒสภาและประธานสภาผูแทนเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีตอ ง
ไมเปนขาราชการประจํารัฐมนตรีไดรับแตงตั้งใหวาการกระทรวงตองรับผิดชอบในหนาที่ของตนตอรัฐสภาและ
ตองรับผิดชอบรวมกันในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรีดวย
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. ในการดําเนินนโยบายบริหารราชแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองไดรับความไววางใจของ
รัฐสภา
๒. สมาชิกสภาผูแทนมีสิทธิเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
รายบุคคลหรือทั้งคณะได
๓. นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา
เพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไป
ประกาศใช

๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙

ยกเลิก

๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

รวมระยะเวลา

๑ ป ๕ เดือน ๓๐ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด คณะรัฐประหารนําโดย พลโท ผิน ชุณหะวัณ ทํารัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๘๙

-๗รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐
ที่มา

คณะรัฐประหารภายใตการนําของพลโท ผิน ชุณหะวัณ ไดยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศ เมื่อ วัน ที่ ๘ พฤศจิก ายน ๒๔๙๐ และประกาศยกเลิก รัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ และไดนํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ซึ่ง พลโท หลวงกาจ สงคราม (กาจ เกงระดมยิง)
เปน ผูรา งเสนอตอ ผูสํา เร็จ ราชการแทนพระองคล งนาม และประกาศใชวัน ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๔๙๐ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่สี่ของประเทศ มีฉายาเรียกกันวา
"รัฐธรรมนูญใตตุม" เนื่องจากนําไปซอนไวใตตุมน้ํา เพราะเกรงวาความจะแตก
ถาหากมีคนมาเห็นเสียกอน

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทน
วุฒิสภา (ถูกนํามาใชเปนครั้งแรก แทนคําวา "พฤฒสภา") มาจากการแตงตั้งจํานวนเทากับ
สมาชิกสภาผูแทนมีกําหนดวาระ ๖ ป ในกรณีมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหประธานวุฒิสภาเปนประธาน
รัฐสภาและใหประธานสภาผูแทนเปนรองประธานรัฐสภา
สภาผูแทน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบรวมเขตจังหวัด มีกําหนดวาระ ๔ ป ในอัตรา
ราษฎร ๒๐๐,๐๐๐ คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๔๙๑ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๙๙ คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๕ ถึง ๒๕ คน รัฐมนตรีผูไดรบั
การแตงตั้งใหวาการกระทรวงตองรับผิดชอบในหนาที่ของตนตอรัฐสภา และตองรับผิดชอบรวมกันใน
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรีดวย
ความสัมพันธระหวางภากับคณะรัฐมนตรี
๑.ในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองไดรับความไววางใจของ
รัฐสภา
๒. รัฐมนตรีทั้งคณะตองออกจากตําแหนง เมื่อสภา ผูแทนลงมติไมไววางใจ
๓. นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไป

-๘ประกาศใช

๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

ยกเลิก

๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒

รวมระยะเวลา

๑ ป ๔ เดือน ๑๔ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒

-๙รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
ที่มา

สภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๑ ประกอบดวย สมาชิกวุฒิสภา
๑๐ คน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑๐ คน และจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
รางรั ฐธรรมนูญที่ มีคุ ณสมบัติ ตามที่กํ าหนดไว ๔ ประเภท ประเภทละ ๕ คน ดังนี้
ประเภทที่ ๑ เปนผูมีคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนตามบท
เฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญนี้ ประเภทที่ ๒ เปนผูมีคุณสมบัติดังกลาวในประเภทที่ ๑
และเปนผูดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือเทียบเทา ประเภทที่ ๓
เปนผูมีคุณสมบัติดังกลาวในประเภทที่ ๑ และเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกพฤฒสภา หรือดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ประเภทที่ ๔ เปนผูมีคุณสมบัติดังกลาวในประเภทที่ ๑ และเปนผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศเปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
ไดดําเนินการรางรัฐธรรมนูญจนเสร็จเสนอตอรัฐสภา ที่ประชุมรัฐสภาใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๒ และเสนอตอคณะอภิรัฐมนตรีซึ่งทําหนาที่คณะผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลงนามประกาศใช
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๕ ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา มาจากการแตงตั้งจํานวน ๑๐๐ คน มีกําหนดวาระ ๖ ป ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งอยูในตําแหนงกอนแลวคงดํารงตําแหนงตอไป
สภาผู แ ทน มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง แบบรวมเขตจั ง หวั ด มี กํ า หนดวาระ ๔ ป
ในอัตราสวนราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เริ่มแรกใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๙๙ คน ซึ่งอยูในตําแหนงกอนแลวคงดํารงตําแหนงตอไป และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๙๒ มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่ม ใน ๑๙ จังหวัด ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๑ คน รวมเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ๑๒๐ คน ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีการ "เลือกตั้งทั่วไป" เพราะเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
ไดเกิดรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสีย
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๕ ถึง ๒๕ คน ประธาน
รัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทุกคนจะไดรับการแตงตั้ง
ใหวาการกระทรวงหรือไมก็ตาม ตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

- ๑๐ ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. คณะรัฐมนตรีกอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดินจะตองแถลงนโยบายตอสภาผูแทนและ
ตอวุฒิสภาตามลําดับและตองไดรับความไววางใจจากสภาผูแทนกอน จึงจะเขาบริหารราชการแผนดินได
๒. สมาชิกสภาผูแทนมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได
๓. นายกรัฐมนตรีมีสิทธทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตั้ง
ทั่วไป
ประกาศใช

๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒

ยกเลิก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔

รวมระยะเวลา

๒ ป ๘ เดือน ๖ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด คณะบริหารประเทศชัว่ คราวภายใตการนําของ พลเอก ผิน ชุณหะวัน ทําการ
รัฐประหาร ยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒

- ๑๑ รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕
ที่มา

จากการทํ ารั ฐประหารภายใต การนํ าของ พลเอก ผิ น ชุ ณหะวั ณ เมื่ อวั นที่ ๒๙
พฤศจิก ายน ๒๔๙๔ และไดประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ และใหนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
มาใชบังคับไปพลางกอน พรอมทั้งกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประชุมปรึกษาเพื่อแกไข
รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ ใหสมบูร ณ เพื่ อใชเ ป น
รัฐธรรมนูญถาวรตอไป ซึ่งตอมาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๕ ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ตอสภาผูแทนราษฎร และที่
ประชุมสภามีมติรับหลักการ และสภาผูแทนพิจารณาเสร็จเรียบรอย มีมติเห็นชอบ นําขึน้
ทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใช
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖ ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียวคือ "สภาผูแทนราษฎร" ประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท ไดแก สมาชิก
ประเภทที่ ๑ และสมาชิกประเภทที่ ๒
สมาชิกประเภทที่ ๑ หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงถือจํานวน
ราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยูในวาระ ๕ ป วาระ
เริ่มแรกที่ใชรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๔๙๕ จํานวน ๑๒๓ คน ดํารงตําแหนงตอไปและตอมามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีก ๒ ครั้ง
สมาชิกประเภทที่ ๒ มาจากการแตงตั้ง ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล ใหสมาชิก
ประเภทที่ ๒ ซึ่งโปรดเกลาฯ แตงตั้งไวแลวจํานวน ๑๒๓ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ คงดํารง
ตําแหนงตอไป
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๔ ถึง ๒๘ คน ประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี สภามีสิทธิที่จะลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปน
รายบุคคลหรือทั้งคณะได และในทางกลับกันนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตรา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาเพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไป

- ๑๒ ตอมาระหวางใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจ และอีก ๒ วันตอมา ไดมีประกาศพระบรมราชโองการเรื่อง "การใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย" โดยใหคงบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับเดิมตอไป ภายใตเงื่อนไขบางประการ ซึ่งมีผลทําให
๑. คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
๒. แตงตั้งสมาชิกประเภทที่ ๒ ขึ้นใหม จํานวน ๑๒๑ คน ใหทําหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร
ไปพลางกอน
๓. ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ ๑ ภายใน ๙๐ วัน
และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัติยึดอํานาจการ
ปกครองอีกเปนครั้งที่สอง และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสีย
ประกาศใช

๘ มีนาคม ๒๔๙๕

ยกเลิก

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑

รวมระยะเวลา

๖ ป ๗ เดือน ๑๒ วัน

สาเหตุการสิ้นสุด คณะรัฐประหารภายใตก ารนํา ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการรัฐ ประหาร
ยึดอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ และประกาศยกเลิก
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศั กราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๔๙๕

- ๑๓ รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๗
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒
ที่มา

คณะปฏิวัตินําโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดปฏิวัติยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ และยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
แกไขเพิ่มเติม ๒๔๙๕ โดยอางเหตุผลสําคัญ คือ เพื่อปองกันภัยจากคอมมิวนิสต และ
รักษาไวซึ่งระบอบที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญฉบับเกาไมรัดกุมพอที่จะ
แกไขสถานการณได จําตองรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น คือ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ มาใชเปนแนวทางในการปกครองประเทศเปนการ
ชั่วคราว และประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ โดยมี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
เปน ผู ล งนามรับ สนองพระบรมราชโองการ ซึ ่ง นับ เปน รัฐ ธรรมนู ญฉบั บที่ ๗
ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ สภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการแตงตัง้ จํานวน
๒๔๐ คน ทําหนาที่รา งรัฐธรรมนูญ และทําหนาทีน่ ิติบัญญัติ
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจํานวนตามสมควรประกอบเปน
คณะรัฐมนตรีมีหนาทีบ่ ริหารราชการแผนดิน
ประกาศใช

๒๘ มกราคม ๒๕๐๒

ยกเลิก

๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๑๑

รวมระยะเวลา

๙ ป ๔ เดือน ๒๓ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑

- ๑๔ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๘
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
ที่มา

สภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวยสมาชิก ๒๔๐ คน ตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยใชเวลา
รางนานถึง ๙ ป จึงไดนําขึ้นทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๑ และไดประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๑๑ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๘ ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทน ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา
ประธานสภาผูแ ทนเปนรองประธานรัฐสภา
วุฒิสภา มาจากการแตงตั้งมีจํานวนสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทน
มีวาระคราวละ ๖ ป
สภาผูแทน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบ "รวมเขตจังหวัด" ราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน
ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน มีวาระคราวละ ๔ ป
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก ๑๕ ถึง ๓๐ คน ทําหนาที่บริหาร
ราชการแผนดิน ประธานรัฐสภาเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
ในการบริหารราชการแผนดิน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูไดรับแตงตั้งใหวาการกระทรวง
ตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในหนาที่ของตน และรัฐมนตรีทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบาย
ทั่วไปของคณะรัฐมนตรีดวย
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. สมาชิกรัฐสภามีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได
๒. นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ประกาศใช

๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๑๔

ยกเลิก

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

- ๑๕ รวมระยะเวลา

๓ ป ๔ เดือน ๒๘ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด เกิดการปฏิวัตภิ ายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๑๔ และไดยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑

- ๑๖ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๕๑๕
ที่มา

คณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ และไดนําเอาธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจัก ร พุท ธศัก ราช ๒๕๑๕ ซึ่ง แกไ ขปรับปรุง จากธรรมนูญ การปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ มาประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๑๕ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เกาของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ "สภานิติบัญญัติแหงชาติ" ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง
จํานวน ๒๙๙ คน ทําหนาที่นิติบัญญัติและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญ ตามที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจํานวนตามสมควรประกอบเปน
คณะรัฐมนตรี มีหนาทีบ่ ริหารราชการแผนดิน
ประกาศใช

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕

ยกเลิก

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗

รวมระยะเวลา

๑ ป ๙ เดือน ๒ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗

- ๑๗ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
ที่มา

หลังเกิดเหตุการณวันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จอมพล ถนอม กิตติขจร
ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๘ คน ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการชุดนี้ได
นําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาเปนแนวทางในการ
ยกรางพรอมกับรับฟงความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการไดยกรางเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสนอใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา และลงมติใหความเห็นชอบ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๐
ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภา คือ วุฒสิ ภาและสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน ประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา
วุฒิสภา มาจากการแตงตัง้ จํานวน ๑๐๐ คน มีวาระ ๖ ป
สภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบผสมระหวางรวมเขตจังหวัดและ
แบงเขต ๆ ละ ๑ คน เปนแบบผสมเขตละไมเกิน ๓ คน จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๒๔๐ คน
แตไมเกิน ๓๐๐ คน มีวาระ ๔ ป อัตราจํานวนราษฎรตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง
คณะรัฐมนตรี
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกไมเกิน ๓๐ คน ทําหนาที่
บริหารราชการแผนดินนายกรัฐมนตรีจะตองเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งจะตองเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํามิได ประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. คณะรัฐมนตรีจะตองแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎรและไดรับมติใหความไววางใจ
กอน จึงจะเขาบริหารราชการแผนดินได
๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได

- ๑๘ ๓. นายกรัฐมนตรีมีสทิ ธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา
เพื่อใหมกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ประกาศใช

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗

ยกเลิก

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

รวมระยะเวลา

๒ ป

สาเหตุการสิ้นสุด คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน นําโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู ยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗

- ๑๙ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๑
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
ที่มา

คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินนําโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู เขายึดอํานาจการ
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และไดทําการรางรัฐธรรมนู ญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขึ้น เมื่อรางเสร็จเรียบรอยนําขึ้นทูลเกลาฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ใหประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ "สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน" ประกอบดวย สมาชิกมาจากการ
แตงตั้ง จํานวน ๓๐๐ ถึง ๔๐๐ คน อยูในตําแหนง ๔ ป เพื่อทําหนาที่นิติบัญญัติ
ตอมาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ โปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน จํานวน ๓๔๐ คน
อนึ่ง กอนที่ยังไมมีสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ระหวาง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ ถึง
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดให "สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" ซึ่งมาจากการ
แตงตั้ง ๒๔ คน ทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินไปพลางกอน
และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบัญญัติยอนหลังใหคุมครองคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไว
ดังนี้
บรรดาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ตลอดจน
การกระทําของผูปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นกอนวันใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาเปนการกระทํา ประกาศ
หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกไมเกิน ๒๐ คน ทําหนาที่
บริหารราชการแผนดิน
ประกาศใช

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙

ยกเลิก

๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

รวมระยะเวลา

๑๑ เดือน ๒๘ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติภายใตการนําของพลเรือเอก สงัด ชลอยู

- ๒๐ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๒
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
ที่มา

คณะปฏิวัตินําโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู ไดทําการยึดอํานาจการปกครองจาก
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ ประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๑๙ และประกาศใชธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ โดย
พลเรือเอก สงัด ชลออยู หัวหนาคณะปฏิวัติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๒ ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียวคือ "สภานิติบัญญัติแหงชาติ" มีหนาที่
๑. จัดทํารัฐธรรมนูญ
๒. พิจารณารางพระราชบัญญัติ การจัดทํารัฐธรรมนูญ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คํานึงถึงการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะมีขึ้นภายในป ๒๕๒๑ แตถาไมอาจจัดใหมีไดทัน ใหขยายกําหนดเวลาการ
จัดใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วัน นับแตวันสิ้นป ๒๕๒๑
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสมาชิก ๓๐๐ ถึง ๔๐๐ คน เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ โปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวน ๓๖๐ คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรี
กราบบังคมทูลมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
ประกาศใช

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

ยกเลิก

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑

รวมระยะเวลา

๑ ป ๑ เดือน ๑๓ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

- ๒๑ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ เปนรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นเพื่อ
ใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยสภานิติบัญญัติ
แห งชาติ ที่ มติ เห็ นชอบ เมื่ อวั นที่ ๑๘ ธั นวาคม ๒๕๒๑ และนํ าขึ้ นทู ลเกล าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๒๑ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๓ ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนรองประธานรัฐสภา
วุฒิสภา มาจากการแตงตั้ง จํานวนไมเกินสามในสี่ของจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีวาระ ๖ ป
สภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (เมื่อแกไขเพิ่มเติมแลว)
การเลือกตั้งทั่วไปมีทั้งหมด ๔ ครั้ง เปนการเลือกตั้งโดยตรงแบผสม
(เขตละไมเกิน ๓ คน)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยูในวาระ ๔ ป ใชเกณฑราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองสังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับ
เลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดยกเวนชวงใชบทเฉพาะกาล และมีการ
เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓๐๑ คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไมเกิน ๔๔ คน ทําหนาที่บริหาร
ราชการแผนดิน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดวาจะตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแตอยางใด
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. กอนเขาบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยไมมี
การลงมติใหความไววางใจ
๒.สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิ์เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม
ไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได
๓. นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฏีกายุบสภา
เพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไป

- ๒๒ ประกาศใช

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑

ยกเลิก

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔

รวมระยะเวลา

๑๒ ป ๒ เดือน ๑ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช..) นําโดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ
ไดยึดอํานาจการปกครองประเทศ และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔

- ๒๓ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๔
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔

ที่มา

หลังจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) นําโดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ
ไดยึดอํานาจการปกครองและประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญแหงราช-อาณาจักรไทย
พุ ทธศั กราช ๒๕๒๑ เมื่ อวั นที่ ๒๓ กุ มภาพันธ ๒๕๓๔ แล ว ไดนํ าร างธรรมนู ญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ขึ้นทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่ อทรงลงพระปรมาภิ ไธย และประกาศใช เมื่ อวั นที่ ๑ มี นาคม ๒๕๓๔ นั บเป น
รัฐธรรมนูญฉบับที่สิบสี่ของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ "สภานิติบัญญัติแหงชาติ" มีหนาที่
๑. จัดทํารัฐธรรมนูญ
๒. พิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติคํานึงถึงการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะมีขึ้น
ภายในป ๒๕๓๔ ถาไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งไดภายในป ๒๕๓๔ ใหขยายกําหนดเวลาการจัดใหมีการ
เลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วัน นับแตวันสิ้นป ๒๕๓๔ (วันเลือกตั้งทั่วไปสามารถจัดไดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕)
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรี
กราบบังคมทูลเปนคณะรัฐมนตรี ทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน
ประกาศใช

๑ มีนาคม ๒๕๓๔

ยกเลิก

๙ ธันวาคม ๒๕๓๔

รวมระยะเวลา

๘ เดือน ๘ วัน

สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

- ๒๔ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ที่มา

สภานิติบัญญัติแหงชาติอันประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๒๙๒ คน ซึ่งพระมหากษัตริยท รง
แตงตั้งตามคํากราบบังคมทูลของประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.
ส.ช.) ไดตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เมื่อจัดทําเสร็จสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาและใหความเห็นชอบแลว ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินําขึ้น
ทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชเมื่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่สิบหาของประเทศไทย

สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนรองประธานรัฐสภา และตอมามีการแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) พุทธศักราช ๒๕๓๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ แกประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา
วุฒิสภา เดิมรัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน ๒๗๐ คน พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๖ ป เมื่อครบ ๓ ปแรก ใหจับฉลากออกครึ่งหนึ่ง และ
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกจํานวนเทาที่ออกไปมาแทนที่ และเมื่อครบกําหนด ๖ ป สมาชิกวุฒิสภา
สวนที่เหลือจากการจับฉลากตองพนจากตําแหนง และมีการแตงตั้งเขามาแทนที่ทุก ๓ ป
ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๓๘ แกจํานวนสมาชิกวุฒิสภาใหมีจํานวน ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถามี
เศษใหปดทิ้ง และแกไขวาระดํารงตําแหนงเหลือคราวละ ๔ ป อยางไรก็ดีในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญได
กําหนดใหสมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงเปนสมาชิกวุฒิสภาอยูตอไป
จนกวาจะครบวาระสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๕) ตามมาตรา
๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังคงเปนขาราชการประจําได
สภาผู แ ทนราษฎร เดิ ม รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให ส ภาผู แ ทนราษฎรประกอบด ว ย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๓๖๐ คน ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ เปลี่ยนแปลงเปนใชเกณฑราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน
ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองสังกัดพรรคการเมืองและ

- ๒๕ พรรคการเมืองนั้นตองสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมด เชน ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด
๓๙๓ คน พรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๙ คน เปนตน
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไมเกิน ๔๘ คน ทําหนาที่บริหาร
ราชการแผนดิน ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
จากการแกไขเพิ่มเติม โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
มิได กลาวคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะเปนรัฐมนตรีได
ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน
รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. กอนเขาบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยไมมีการลง
มติความไววางใจ
๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได
๓. นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฏีกา
ยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ประกาศใช ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
ยกเลิก

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

รวมระยะเวลา๕ ป ๑๐ เดือน ๒ วัน
สาเหตุการสิน้ สุด ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

- ๒๖ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๖
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ที่มา

นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปทางการเมือง
(คปก.) ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ และ คปก. ไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๑๑ เพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งหมด ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดวย ตอมาวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๓๙ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖ ) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปนการนําไปสูการปฏิรูปการเมือง โดยเพิ่มความ
ในหมวด ๑๒ ตั้งแตมาตรา ๒๑๑ ทวิ จนถึงมาตรา ๒๑๑ เอกูนวีสติ เพื่อใหมีสภาราง
รัฐธรรมนูญทําหนาที่รางและจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น และเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง
โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป
สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๙๙ คน มาจากที่ประชุมรัฐสภา
เลื อกตั้งจากผู สมัครรับเลือกตั้งจากจังหวัดต าง ๆ ๗๖ คน จากผู เชี่ ยวชาญและมี
ประสบการณ ๒๓ คน สภารางรัฐธรรมนูญไดแตตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะตาง ๆ
รวม ๗ คณะ ทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม และเมื่อ
จัดทํ าเสร็ จแล วในวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๔๐ สภาร า งรัฐ ธรรมนูญ ลงมติใ ห ค วาม
เห็นชอบ พรอมทั้งสงมอบใหประธานรัฐสภาในวันเดียวกัน
รัฐสภาไดประชุมเพื่ออภิปรายรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว
และลงมติใหความเปนชอบเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๐
ประธานรัฐสภาไดนําความกราบบังคมทูลและนํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร-ไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปรมินทร- มหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช เมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๔๐ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ ของประเทศไทย

- ๒๗ สาระสําคัญ
สภา มี ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรงจํานวน ๒๐๐ คน การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง วาระดํารงตําแหนงคราวละ ๖ ป เริ่มนับตั้งแต วันเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อจํานวน ๑๐๐ คน และมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๔๐๐ คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไมเกิน
บัญชีละ ๑๐๐ คน โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียวและใหถือเขตประเทศเปน
เขตเลือกตั้ง
สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละ ๑ คน และการคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน ใหคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๔๐๐ คน
จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน ๑ คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขต
เลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิน ๑ คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขต
เลือกตั้งมีจํานวนเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี
จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง แตละเขต
ใหติดตอกัน และตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน ๓๕ คน ทําหนาที่
บริหารราชการแผนดิน นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบ "บัญชีรายชื่อ" หรือแบบ "แบงเขตเลือกตั้ง" ก็ได และเมื่อไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลวใหพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีจ ะเปน สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร หรือ สมาชิก วุฒิส ภาใน
ขณะเดียวกันมิได

- ๒๘ ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมมี
การลงมติความไววางใจ
๒. สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีสทิ ธิเขาชือ่ เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได
๓. สมาชิกวุฒสิ ภามีสทิ ธิเขาชือ่ ขอเปดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒสิ ภาโดยไมมกี ารลงมติได
๔. นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอใหพระมหากษัตริยท รงตราพระกฤษฎีกา
ยุบสภา เพื่อใหมกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไป
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๕. ศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
๖. คณะกรรมการปองกันและ
๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๗. ศาลปกครอง
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปการเมืองตอไปดวย
ประกาศใช
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
ยกเลิก

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

รวมระยะเวลา
สาเหตุการสิน้ สุด

คณะทหารกลุม หนึง่ ซึ่งเรียกวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดทําการรัฐประหารและไดประกาศให
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไป

- ๒๙ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๗
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

ที่มา

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ซึ่งมี พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน เปนหัวหนา ไดทําการยึดอํานาจการปกครอง
แผนดินจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และ
ไดประกาศใหยกเลิ กรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ ไปพลางกอน เปนการชั่วคราว

สาระสําคัญ
สภา มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวน
ไมเกิน ๒๕๐ คน ทําหนาทีส่ ภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน ๓๕ คน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
สภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิกมาจากการแตงตั้ง ซึ่งมีจํานวน ๑๐๐ คน
โดยมีหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดยเมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเผยแพรใหประชาชน
ทราบ แลวจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
ประกาศใช

๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

ยกเลิก

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

รวมระยะเวลา
สาเหตุการสิน้ สุด

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

- ๓๐ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๗
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติ
ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และ เมื่อจัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จ สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดให
มีการออกเสียงประชามติ เพื่อใหความเห็นชอบแกรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ ในวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และไดประกาศใชในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

สาระสําคัญ
เปนประธานรัฐสภา

สภา มี ๒ สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาผูแทนราษฎร

วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึง่ รอยหาสิบคณะ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ในแตละจังหวัด ๆ ละ ๑ คน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนขางตน หักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง (๗๖ จังหวัด)
สภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก จํานวน ๔๘๐ คน
โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึง่ มาจากการ
เลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน ๘๐ คน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต (น. ๗๑ ม. ๙๔ (๔) (๕)
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน (น. ๗๕ ม. ๙๖ (๑) (๒)
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไมเกิน ๓๕ คน มีหนาที่
บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน โดยนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
กวา ๘ ป มิได และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูรบั สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
ความสัมพันธระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี
๑. นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขณะที่รัฐมนตรีอื่น ๆ
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติบังคับไว และถากรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรี สมาชิกภาพ
ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไมสิ้นสุดลง
๒. คณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา
โดยไมมีการลงมติความไววางใจ และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ตองจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อแสดงมาตรการรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการ

- ๓๑ แผนดิน ซึง่ จะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ และในการบริหารแผนดิน คณะรัฐมนตรีตอง
จัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จาํ เปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบงเปน
๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดแก
- คณะกรรมการการเลือกตัง้
- ผูตรวจการแผนดิน
- คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ประเภทที่ ๒ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
- องคกรอัยการ
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประกาศใช

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

