




ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย

4.

3.

1.

2.

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ
(5 ฉบับ)

          - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

          - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511

          - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

          - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สภารางรัฐธรรมนูญ 

(สสร.) (4 ฉบับ)

          - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(1 ฉบับ)

การยึดอำนาจ

1.1 ยกรางขึ้นใหม 

       (8 ฉบับ)

 1.1 ยกรางขึ้นใหม (8 ฉบับ)

1.2 การนำรัฐธรรมนูญ

      ฉบับเดิมมาประกาศ

      ใชใหม (2 ฉบับ)

- พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490

- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

  1.2 การนำรัฐธรรมนูญฉบับเดิมมาประกาศใชใหม (2 ฉบับ)

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495

- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515



ประกาศใช       :  27 มิถุนายน 2475

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  10 ธันวาคม 2475

อายุการใชบังคับ       :  5 เดือน 13 วัน

ที่มา                     :     คณะราษฎรยกราง และนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

                                และประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

                                เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475

จำนวนมาตรา       :  39 มาตรา

ประกาศใช       :  10 ธันวาคม 2475

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  9 พฤษภาคม 2489

อายุการใชบังคับ       :  13 ป 4 เดือน 29 วัน

ที่มา                  :  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบใหตั้งขึ้น

                                เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ เมื่อสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบแลว

                                นำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

                                เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489

จำนวนมาตรา        :    68 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว

พุทธศักราช 2475

1ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม

พุทธศักราช 2475



ประกาศใช       :  9 พฤษภาคม 2489

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  8 พฤศจิกายน 2490

อายุการใชบังคับ       :  1 ป 6 เดือน

ที่มา                      :    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ 2 เสนอญัตติใหสภาผูแทนราษฎร

                                พิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบ และนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรง

                                ลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  ประกาศของคณะรัฐประหาร ภายใตการนำของ พลโท ผิน ชุณหะวัณ 

                                เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490

จำนวนมาตรา       :  96 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2489

ประกาศใช       :  9 พฤศจิกายน 2490

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  23 มีนาคม 2492

อายุการใชบังคับ       :  1 ป 4 เดือน 14 วัน

ที่มา                  :  คณะรัฐประหารภายใตการนำของ พลโท ผิน ชุณหะวัณ นำรางรัฐธรรมนูญ

                                ฉบับนี้ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 

                                เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492

จำนวนมาตรา        :    98 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 4
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)

พุทธศักราช 2490

2ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



ประกาศใช       :  23 มีนาคม 2492

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  29 พฤศจิกายน 2494

อายุการใชบังคับ       :  2 ป 8 เดือน 6 วัน

ที่มา                      :    จัดทำโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

                                ฉบับชั่วคราว แลวนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

                                และประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  คณะรัฐประหารซึ่งเรียกตัวเองวา “คณะบริหารประเทศชั่วคราว” 

                                ภายใตการนำของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494

จำนวนมาตรา       :  189 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 5
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2492

ประกาศใช       :  8 มีนาคม 2495

สิ้นสุดการใชบังคับ     :  20 ตุลาคม 2501

อายุการใชบังคับ       :  6 ป 7 เดือน 12 วัน

ที่มา                  :  คณะรัฐประหารภายใตการนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นำรัฐธรรมนูญ

                                แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 มาใชบังคับใหม โดยให

                                สภาผูแทนราษฎรแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณขึ้น แลวนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

                                เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญฉบับใหม

ยกเลิกโดย        :  คณะรัฐประหารภายใตการนำของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 

                                และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501

จำนวนมาตรา        :   123 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 6
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475

แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

3ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



ประกาศใช       :  28 มกราคม 2502

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  20 มิถุนายน 2511

อายุการใชบังคับ       :  9 ป 4 เดือน 23 วัน

ที่มา                     :    จัดทำขึ้นโดยคณะรัฐประหารภายใตการนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 

                                แลวนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 

                                เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511

จำนวนมาตรา       :  20 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 7
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

พุทธศักราช 2502

ประกาศใช       :  20 มิถุนายน 2511

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  17 พฤศจิกายน 2514

อายุการใชบังคับ      :  3 ป 4 เดือน 28 วัน

ที่มา                  :  สภารางรัฐธรรมนูญเปนผูจัดทำ และนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

                                เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  การรัฐประหารภายใตการนำของจอมพล ถนอม กิตติขจร 

                                เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514

จำนวนมาตรา       :    183 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 8
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2511

4ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



ประกาศใช       :  15 ธันวาคม 2515

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  7 ตุลาคม 2517

อายุการใชบังคับ       :  1 ป 9 เดือน 21 วัน

ที่มา                      :    คณะรัฐประหารภายใตการนำของจอมพล ถนอม กิตติขจร 

                                นำเอาธรรมนูญการปกครองอาณาจักร พุทธศักราช 2502 

                                มาแกไขปรับปรุงใหม แลวประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ยกเลิกโดย       :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

                                เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517

จำนวนมาตรา       :  23 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 9
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

พุทธศักราช 2515

ประกาศใช        :  7 ตุลาคม 2517

สิ้นสุดการใชบังคับ     :  6 ตุลาคม 2519

อายุการใชบังคับ        :  2 ป

ที่มา                   :  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จัดทำขึ้นโดยนำเอารัฐธรรมนูญ

                                แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511 มาเปนแนวทางในการยกราง

                                เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาและใหความเห็นชอบแลว 

                                ไดนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินภายใตการนำของ 

                                พลเรือเอก สงัด ชลออยู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

จำนวนมาตรา        :    238 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 10
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2517

5ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



ประกาศใช       :  22 ตุลาคม 2519

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  21 ตุลาคม 2520

อายุการใชบังคับ       :  1 ป

ที่มา                      :    คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น 

                                แลวนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินภายใตการนำของ

                                พลเรือเอก สงัด ชลออยู เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2520

จำนวนมาตรา       :  29 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 11
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2519

ประกาศใช       :  9 พฤศจิกายน 2520

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  22 ธันวาคม 2521

อายุการใชบังคับ       :  1 ป 1 เดือน 13 วัน

ที่มา                  :  คณะรัฐประหารภายใตการนำของพลเรือเอก สงัด ชลออยู 

                                นำรางธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

                                เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

                                เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521

จำนวนมาตรา        :    32 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 12
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

พุทธศักราช 2520

6ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



 ชใศากะรป 1252 มคาวนัธ 22  :      

บัคงับชใรากดุสนิส 4352 ธนัพาภมุก 32  :    

บัคงับชใรากุยาอ นัว 1 นอืดเ 2 ป 21  :       

ามีท นึขำทดัจญูนมรรธฐัรงารรากิธามรรกะณค    :                      ิตาชงหแิตัญญับิตินาภสหใอนสเะลแ 

ำนดไ วลแบอชน็หเอืมเ าณราจิพ                                งลงรทอืพเยาวถ ฯาลกเลูทนึข

ชใศากะรปะลแยธไิภามรปะรพ                                

ยดโกิลเกย  ).ชสร( ิตาชงหแยอรบยีรเบงสมาวคาษกัระณคงอขราหะรปฐัรราก  :       

พมสงค รทนุส กอเลพงอขำนรากตใยาภ                                4352 ธนัพาภมุก 32 ีทนัวอืมเ ษง

จำนวนมาตรา       :  206 มาตรา

31 ีทบับฉ ญูนมรรธฐัร
ยทไรกัจาณาอชารงหแญูนมรรธฐัร

1252 ชารกัศธทุพ

ประกาศใช 4352 มคานีม 1  :       

บัคงับชใรากดุสนิส 4352 มคาวนัธ 9  :     

บัคงับชใรากุยาอ นัว 8 นอืดเ 9  :        

ามีท  งอขำนรากตใยาภ ).ชสร( ิตาชงหแยอรบยีรเบงสมาวคาษกัระณค  :                  

รรธงารำน ษงพมสงค รทนุส กอเลพ                                  ฯาลกเลูทนึขงอรคกปรากญูนม

ลแยธไิภามรปะรพงลงรทอืพเยาวถ                                 ะกาศใช

ยดโกิลเกย  4352 ชารกัศธทุพ ยทไรกัจาณาอชารงหแญูนมรรธฐัรชใศากะรปราก  :        

4352 มคาวนัธ 9 ีทนัวอืมเ                                

จำนวนมาตรา        :    33 มาตรา

41 ีทบับฉ ญูนมรรธฐัร
รกัจาณาอชารงอรคกปรากญูนมรรธ

4352 ชารกัศธทุพ

7ามีท ..ของ ยทไญูนมรรธฐัร



ประกาศใช       :  9 ธันวาคม 2534

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  11 ตุลาคม 2540

อายุการใชบังคับ       :  5 ป 10 เดือน 2 วัน

ที่มา                      :    คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น และเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ

                                พิจารณา เมื่อใหความเห็นชอบแลว ไดนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

                                เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

                                เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540

จำนวนมาตรา       :  223 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2534

ประกาศใช       :  11 ตุลาคม 2540

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  19 กันยายน 2549

อายุการใชบังคับ       :  8 ป 11 เดือน 9 วัน

ที่มา                  :  สภารางรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น และเสนอใหรัฐสภาพิจารณา 

                                เมื่อใหความเห็นชอบแลว ไดนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

                                เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  การรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                                อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ภายใตการนำของ

                                พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

จำนวนมาตรา        :    336 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 16
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540

8ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



ประกาศใช       :  1 ตุลาคม 2549

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  24 สิงหาคม 2550

อายุการใชบังคับ       :  10 เดือน 24 วัน10 เดือน 24 วัน

ที่มา                      :    คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

                                ทรงเปนประมุข (คปค.) ยกรางขึ้น และนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

                                เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย       :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

จำนวนมาตรา       :  39 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 17
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

พุทธศักราช 2549

ประกาศใช       :  24 ตุลาคม 2550

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  22 พฤษภาคม 2557

อายุการใชบังคับ       :  6 ป 6 เดือน 28 วัน

ที่มา                  :  สภารางรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมาก 

                                ลงประชามติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 จากนั้นไดนำรางรัฐธรรมนูญ

                                ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ภายใตการนำของ

                                พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (สิ้นสุดลงชั่วคราว ยกเวนหมวด 2 ในสวนของ

                                พระมหากษัตริย โดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5)

จำนวนมาตรา        :    309 มาตรา

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 พุทธศักราช 2550

9ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

พุทธศักราช 2557

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560

ประกาศใช       :  22 พฤษภาคม 2557

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  6 เมษายน 2560

อายุการใชบังคับ       :  2 ป 10 เดือน 6 วัน

ที่มา                     :     คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ภายใตการนำของ

                                พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นำรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขึ้นทูลเกลาฯ 

                                ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและกาศใช

ยกเลิกโดย       :  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

จำนวนมาตรา       :  48 มาตรา

ประกาศใช       :  6 เมษายน 2560

สิ้นสุดการใชบังคับ    :  -

อายุการใชบังคับ       :  -

ที่มา                  :  คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

                                โดยเสียงขางมากลงประชามติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 

                                สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ และนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อ

                                ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช

ยกเลิกโดย        :  -

จำนวนมาตรา        :    279 มาตรา

10ที่มา..ของรัฐธรรมนูญไทย



เผยแพร วันที่ 10 ธันวาคม 2563

เผยแพร วันที่ 10 ธันวาคม 2563

กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สำนักวิชาการ

จัดทำโดย
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