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ตารางเปรียบเทยีบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘  และรา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ในเรื่องการออกเสยีงประชามติ (เฉพาะประเด็นมาตราที่มีการแก้ไข)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมาธิการยกรา่ง

รัฐธรรมนูญพิจารณาค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตว่ันท่ีครบก าหดยื่นค าขอ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง  ในการน้ี 
คณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างรัฐธรรมนูญไดต้ามที่เหน็สมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อคณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนูญได้แก้ไข

เพ่ิมเติมร่างรฐัธรรมนูญตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้เสนอ 
ร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏริูปแห่งชาติเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เหน็ชอบร่างรัฐธรรมนูญน้ัน 
ทั้งฉบับ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาตติ้องมีมติภายในสิบหา้
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการ

มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญพิจารณาค าขอแก้ไขเพ่ิมเตมิให้แลว้เสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตว่ันทีค่รบก าหนดยืน่ค าขอ 
แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ในการนี้
คณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนูญอาจแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
ร่างรฐัธรรมนูญไดต้ามที่เหน็สมควร ในกรณีที่ค าขอแกไ้ข
เพิ่มเติมมีประเด็นทีต่้องพิจารณาเปน็จ านวนมาก 
หรืออาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของร่างรัฐธรรมนญู 
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเหน็ว่าไม่อาจ
พิจารณาให้แลว้เสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
คณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนูญจะมีมติให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมออกไปได้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งต้องไม่เกนิสามสบิวนันบัแตว่ันที่พ้นก าหนดเวลา
พิจารณาค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังกลา่ว และให้แจง้มติขยาย
ระยะเวลาพร้อมเหตุผลให้สภาปฏิรูปแห่งชาติทราบ 
ก่อนครบก าหนดเวลานั้นด้วย 

เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนญูตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ แล้วให้สภาปฏิรปู
แห่งชาตริอไว้สิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รับร่างรัฐธรรมนญู 
จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมือ่พ้นก าหนด 
นี้แลว้ ให้สภาปฏิรูปแหง่ชาติประชุมเพื่อลงมติให้ความ

- 



๒ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ยกรา่งรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี สภาปฏิรูปแห่งชาติจะแก้ไข
เพ่ิมเติมเน้ือความของร่างรฐัธรรมนูญน้ันมิได้ เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระส าคัญ และคณะกรรมาธิการ
ยกรา่งรัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน 
หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเหน็
ว่าจ าเป็นต้องแกไ้ขเพ่ิมเตมิเพื่อให้สมบูรณข์ึ้น 

เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบด้วยกับรา่ง
รัฐธรรมนูญตามวรรคสองแล้ว ให้ประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติน าร่างรฐัธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
มีมติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและใช้บงัคับได ้โดยให้ประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาตลิงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทัง้ฉบับ
ภายในสามวนันบัแต่วนัที่ครบก าหนดดังกล่าว ในการนี้ 
จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได ้เว้นแตค่ณะกรรมาธกิาร
ยกร่างรัฐธรรมนญูเปน็ผู้แก้ไขเฉพาะในกรณีพบเหน็
ข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระส าคญัและจ าเปน็ตอ้งแก้ไข 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

เมื่อสภาปฏิรปูแห่งชาติมมีตเิห็นชอบด้วยกบัร่าง
รัฐธรรมนูญตามวรรคสอง ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ 
และใหค้ณะรฐัมนตรีแจง้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว โดยให้เปน็หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการด าเนินการใหม้ีการออกเสียงประชามตติาม
หลักเกณฑ ์วธิีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาตแิละประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ทั้งนี้ ให้น าพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวกบั
ความผดิและบทก าหนดโทษมาใช้บังคบัแก่การด าเนนิการ
ออกเสียงประชามติตามรฐัธรรมนูญนี้ดว้ย 

การจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนญูนัน้ทั้งฉบบั โดยต้องกระท า 
ในวันเดียวกันทัว่ราชอาณาจักร ในการนี้สภาปฏิรปู
แห่งชาตหิรือสภานติิบัญญตัแิห่งชาติจะมมีติเสนอประเดน็



๓ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื่นใดที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตัง้จัดให้ 
มีการออกเสียงประชามติเพิม่เตมิพร้อมไปในคราว
เดียวกันด้วย สภาละไม่เกนิหนึ่งประเดน็ ก็ได้  
ในกรณีเชน่นัน้ ใหป้ระธานสภาปฏิรูปแห่งชาตหิรือ
ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติเสนอประเด็นดังกล่าว 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ด้วยกบัประเด็นใด ใหแ้จ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบภายในสบิห้าวันนับแตว่ันทีไ่ดร้ับมติของสภาปฏิรปู
แหง่ชาตหิรือสภานติิบญัญตัแิหง่ชาตแิละใหค้ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ด าเนนิการให้มกีารออกเสียงประชามติ
ส าหรบัประเด็นนั้นในคราวเดียวกนักบัการจดัใหม้ีการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยในกรณดีังกล่าวนี้
ให้ถือเอาเสียงขา้งมากเปน็เกณฑ ์

การมมีติเสนอประเดน็ตามวรรคสี ่ให้สภาปฏิรปู
แห่งชาตกิระท าในวันเดียวกบัการมีมติให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างรฐัธรรมนูญ และให้สภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตมิีมติภายในสามวันนับแตว่ันที่สภาปฏิรูปแหง่ชาติ
มีมติใหค้วามเห็นชอบร่างรฐัธรรมนญู 

ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนดวนั
ออกเสียงประชามติตามวรรคสี่ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวัน
แตไ่ม่ช้ากว่าสี่สบิหา้วนันับแต่วนัที่คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ส่งรา่งรฐัธรรมนญูให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง



๔ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่พระมหากษัตรยิ์ไม่ทรงเห็นชอบดว้ยกับ

ร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้น
ก าหนดเกา้สิบวันแล้วมิไดพ้ระราชทานคืนมา ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญน้ันเป็นอันตกไป 

ประชามติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของครัวเรือนทั้งหมด
ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น 

ในการออกเสียงประชามต ิผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามตติ้องมีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้าย
ก่อนวันที่รฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคับ และภายใตบ้ังคบั 
มาตรา ๓๗/๑ ถ้าผูม้ีสิทธิออกเสียงประชามตโิดยเสียงข้าง
มากเห็นชอบดว้ยกบัร่างรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรี 
น าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
สามสิบวันนับแตว่ันประกาศผลการออกเสียงประชามติ 
และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว้ ให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและใช้บงัคับได้โดยให้นายกรฐัมนตรี 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไมท่รงเห็นชอบดว้ยกับ
ร่างรฐัธรรมนูญและพระราชทานคนืมาหรือเมื่อพ้น
ก าหนดเก้าสิบวันแลว้มิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 

- มาตรา ๓๗/๑  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้
มีการออกเสียงประชามติในประเด็นเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๗ 
วรรคสี ่และเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติ
เห็นชอบด้วยกบัประเด็นดังกล่าวและมีผลให้บทบัญญตัิ
ของรา่งรฐัธรรมนูญไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียง
ประชามต ิให้คณะกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนูญ

- 



๕ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ด าเนินการแก้ไขร่างรฐัธรรมนูญในสว่นทีเ่กี่ยวข้อง 
ให้สอดคลอ้งกบัผลการออกเสียงประชามติใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตว่ันประกาศผลการออกเสียง
ประชามต ิแลว้สง่รา่งรัฐธรรมนูญดงักลา่วใหศ้าลรฐัธรรมนญู
พิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติ
แล้วหรือไม ่ซึ่งศาลรฐัธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็
ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ได้รบัร่างรฐัธรรมนูญ 
หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกบั
ผลการออกเสียงประชามติแล้วหรอืในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญเหน็ว่าบทบญัญตัิใดยังไม่สอดคล้องกับผลการ
ออกเสียงประชามติและได้สง่ร่างรัฐธรรมนญูคนืให้แก่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนญูได้ด าเนนิการแก้ไขตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว้ซึ่งตอ้งท าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวันนับแตว่ันทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคี าวนิิจฉัย  
ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายต่อไปตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด  
โดยใหน้ับแตว่ันทีน่ายกรัฐมนตรไีด้รับร่างรัฐธรรมนญู 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมสมบูรณแ์ลว้ 

มาตรา ๓๙  เมื่อจัดท ารา่งรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว 
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธกิารยกร่าง
รัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพ่ือประโยชน์ 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติสิน้สุดลง
โดยคณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนูญยงัไม่สิน้สดุลง  
ให้คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญปฏบิัตหิน้าทีต่่อไป
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ในการจัดให้มีรา่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นที่จ าเป็น  ในการน้ี สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
อาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย
ทีจ่ าเป็นก็ได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้ว  
การปฏิบตัิหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
คณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้น้ัน 

เว้นแต่จะมปีระชามติไม่ให้ความเห็นชอบรา่งรฐัธรรมนูญ 
ในกรณีเชน่นัน้ ใหค้ณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู
สิ้นสุดลงนับแต่วนัประกาศผลการออกเสียงประชามติ  
แต่ในกรณีทีม่ีประชามติใหค้วามเห็นชอบรา่งรฐัธรรมนูญ
ให้คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูญยังคงปฏิบตัหิน้าที่
ต่อไปเพื่อจัดท าร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญหรือ
กฎหมายอืน่ที่จ าเป็นเสนอตอ่สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
และเมื่อมีการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแลว้การปฏิบตัิหนา้ที่
ของคณะกรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนูญให้เปน็ไปตาม
รัฐธรรมนูญทีป่ระกาศใชน้ั้น 

ในกรณีที่สภาปฏริูปแห่งชาติสิ้นสดุลงโดย
คณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนูญยังไม่สิน้สุดลง  
หากกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหนง่ 
ในระหว่างนัน้ไมว่่าด้วยเหตุใด ใหค้ณะกรรมาธกิารยกร่าง
รัฐธรรมนูญทีเ่หลืออยู่ปฏิบตัิหน้าทีต่่อไปได้ โดยให้ถอืวา่
คณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนูญประกอบด้วย
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเทา่ที่เหลอือยู่ และให้
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติแต่งตั้งกรรมาธกิาร
ยกร่างรัฐธรรมนญูแทนต าแหน่งทีว่่างโดยเรว็ โดยมิใหน้ า
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับ   

- มาตรา ๓๙/๑  ภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่สภา
ปฏิรูปแห่งชาตแิละคณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนญู

มาตรา ๓๙/๑  ภายในสามสิบวันนับแตว่นัที่สภา
ปฏิรูปแห่งชาตแิละคณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนญู



๗ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
สิ้นสุดลง หรือนบัแตว่ันที่คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญสิน้สดุลงตามมาตรา ๓๙ หรือนบัแต่วนัที่รา่ง
รัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามาตรา ๓๗ วรรคแปด  
แล้วแตก่รณ ีให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตแิตง่ตั้ง
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูขึ้นคณะหนึง่ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิ 
ยี่สิบคน เพื่อท าหน้าทีร่่างรัฐธรรมนญูให้แลว้เสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตั้ง โดยใหน้ า
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ  
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเหน็ 
ของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิคณะรัฐมนตร ี 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิและประชาชนประกอบดว้ย  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในก าหนดเวลา 
ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่าง
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ  
และให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบโดยเร็ว โดยใหเ้ป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในกาด าเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ
ตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
การเลอืกตั้งประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา

สิ้นสุดลง หรือนบัแตว่ันที่คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญสิน้สดุลงตามมาตรา ๓๙ หรือนบัแต่วนัที่รา่ง
รัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามาตรา ๓๗ วรรคแปด  
แล้วแตก่รณ ีให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตแิตง่ตัง้
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูขึ้นคณะหนึง่ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิ 
ยี่สิบคน เพื่อท าหน้าทีร่่างรัฐธรรมนญูให้แลว้เสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตั้ง โดยใหน้ า
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ  
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเหน็ 
ของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิคณะรัฐมนตร ี 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิและประชาชนประกอบดว้ย  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในก าหนดเวลา 
ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญูจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจง้คณะรัฐมนตรีและสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาตทิราบ และให้คณะรัฐมนตรแีจ้ง
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนนิการ
จัดให้มีการออกเสียงประชามตติามมาตรานี ้และให้
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูจัดท าค าอธิบายสาระส าคญั
ของรา่งรฐัธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชน 



๘ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
นิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้น ามาตรา ๓๗ วรรคสี่ วรรคหา้ วรรคหก  
วรรคเจ็ด และวรรคแปด มาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๓๙ 
วรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

จะสามารถเข้าใจเนือ้หาส าคญั ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญได้
โดยสะดวก และสง่ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ภายใน
สิบห้าวันนับแตว่ันถัดจากวนัที่แจง้คณะรัฐมนตรี 

ให้เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ในการ
ด าเนินการจดัให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผล
การออกเสียงประชามติ และจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและ
ค าอธบิายสาระส าคญัของรา่งรัฐธรรมนญูตามวรรคสาม
เพื่อเผยแพร่ดว้ยวธิีการใด ๆ ให้ประชาชนทราบได้
โดยสะดวกและเปน็การทั่วไป 

หลักเกณฑ ์วธิีการ และก าหนดเวลาในการจดัให้มี
การออกเสียงประชามติ คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม
ของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
และค าอธบิายสาระส าคญัของร่างรัฐธรรมนญู การออก
เสียงประชามต ิการนบัคะแนน บตัรเสีย และการประกาศผล
การออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติต้องใกล้เคียงกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสดุท้าย 
ก่อนวนัที่รฐัธรรมนูญนี้ใชบ้ังคับ ยกเวน้ในสว่นทีเ่กี่ยวกบัอายุ 
ให้ผู้มีอายุไม่ต่ ากวา่สิบแปดปีในวนัออกเสียงประชามติ
เป็นผู้มีสทิธิออกเสียงประชามต ิ



๙ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
การจดัให้มีการออกเสียงประชามติ ใหอ้อกเสียง

ประชามตวิ่าจะให้ความเหน็ชอบหรือไม่เหน็ชอบร่าง
รัฐธรรมนูญนั้นทัง้ฉบับ โดยต้องกระท าในวนัเดียวกนั 
ทั่วราชอาณาจักร ในการนี้สภานิติบญัญตัแิห่งชาติจะมมีติ
เสนอประเด็นอื่นใดไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้
คณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัให้มีการออกเสียงประชามติ
เพิ่มเติมว่าจะให้ความเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบพร้อมไป 
ในคราวเดียวกันด้วยก็ได้ แตท่ั้งนี้ ต้องเสนอภายในสิบห้าวัน
นับแตว่ันถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้งจากคณะกรรมการรา่ง
รัฐธรรมนูญตามวรรคสาม 

ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนด 
วันออกเสียงประชามติ ซึ่งตอ้งไมเ่ร็วกวา่เก้าสบิวนั 
แตไ่ม่ช้ากว่าหนึง่ร้อยย่ีสิบวนันับแต่วันถดัจากวันที่
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูส่งค าอธิบายสาระส าคญั
ของรา่งรฐัธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามวรรคสาม 

ภายใต้บังคับวรรคสิบสอง ในการออกเสียงประชามติ 
ถ้าคะแนนเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติเหน็ชอบ
ด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสามสิบวันนับแต ่
วันประกาศผลการออกเสียงประชามต ิและเมือ่ทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว้ ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๑๐ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
และใช้บงัคับได ้โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ 

ก่อนนายกรฐัมนตรนี าร่างรัฐธรรมนญูขึน้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้า ให้คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญด าเนินการปรบัปรุงค าปรารภของรา่งรัฐธรรมนญู
ให้สมบูรณแ์ละสอดคล้องกบัผลการลงประชามติ 

ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไมท่รงเห็นชอบดว้ยกับ
ร่างรฐัธรรมนูญและพระราชทานคนืมา หรือเมื่อพ้น
ก าหนดเก้าสิบวันแลว้มิได้พระราชทานคืนมา ใหร้่าง
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 

ให้น าความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาใชบ้ังคบัแก่
การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญดว้ย
โดยอนุโลม และในกรณีที่สภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิสนอ
ประเด็นเพ่ิมเติม ให้น ามาตรา ๓๗/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
แต่ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ออกเสียงประชามติ
เป็นเกณฑ์และไมต่้องให้คณะรัฐมนตรีใหค้วามเหน็ชอบ 
และให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญ 

ส านักการประชมุ 
๔ มนีาคม ๒๕๕๙ 

 



แนวทางและวิธีการการพิจารณาร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิ
ไดเ้สนอร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ต่อสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ  โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติมภายในสบิห้าวนั 
นับแต่วนัที่ได้รบัร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติม ซึ่งสภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้รบั 
ร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิฉบบัดงักล่าว เมื่อวนัศุกร์ที่ ๔ มนีาคม ๒๕๕๙ และ 
จะครบกําหนดเวลาในวนัศุกร์ที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๙ นอกจากน้ีรฐัธรรมนูญยงัได้
วางกรอบการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิวว้่า ในการพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตจิะแกไ้ขเพิม่เตมิร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมินัน้
มไิด ้เวน้แต่คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิะเหน็ชอบดว้ย ซึ่งมติ
ใหค้วามเหน็ชอบต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชกิสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตทิัง้หมดเท่าทีม่อียู ่ซึง่เป็นไปตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔๖ วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี ่ดว้ยเงือ่นไขเรือ่งการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและระยะเวลา
การพจิารณาที่จํากดั การประชุมพจิารณาให้ความเหน็ชอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิม่เติมของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติจงึได้เรยีนเชญิคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบอํานาจจากคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาตเิขา้ร่วมประชมุพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิกบัสภานิติ
บญัญตัแิหง่ชาตใินครัง้น้ีดว้ย 
  แต่เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศกัราช ๒๕๕๗ และขอ้บงัคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ 
มไิดก้ําหนดกระบวนการหรอืขัน้ตอนการพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิไว้
โดยครบถว้น เพื่อใหก้ารพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นไปโดยถูกต้อง
ด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย  จึงจํา เ ป็นต้องอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  
ของรฐัธรรมนูญทีบ่ญัญตัวิ่า เมื่อไม่มบีทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด 
ใหก้ระทาํการนัน้ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตย



๒ 

 

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการวนิิจฉยักรณีใด
ตามความดงักล่าวเกดิขึน้ในวงงานของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิใหส้ภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาตเิป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขเกี่ยวกบั
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มายดึถือเป็นประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ เน่ืองจาก
มาตรา ๔๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 
๒๕๕๗ มิได้กําหนดการพิจารณาร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไว้โดยชดัแจ้ง  
จงึเหน็ควรกาํหนดแนวทางการพจิารณารา่งรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิในครัง้น้ี ดงัน้ี 

๑.  การพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิใหก้ระทาํเป็นสามวาระ
ตามลาํดบั 

๒.  การพจิารณาในวาระที ่๑ 
๒.๑  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ ๑  

ใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาและลงมตวิ่าจะรบัหลกัการหรอืไม่รบัหลกัการ
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

๒.๒  การออกเสยีงลงคะแนนวาระที่ ๑ ขัน้รบัหลกัการ ให้ใช้วธิี
เรยีกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยเลขาธกิารวุฒสิภา ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิาร
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิจะเป็นผูอ้่านรายชื่อสมาชกิตามลําดบัอกัษรใหอ้อกเสยีง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

  สมาชิกท่านใดเห็นควรรบัหลกัการแห่งร่างรฐัธรรมนูญ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ใหท้า่นสมาชกิยนืขึน้และกลา่วคาํวา่ “รบัหลกัการ” 

  สมาชกิท่านใดไม่เหน็ควรรบัหลกัการแห่งร่างรฐัธรรมนูญ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ใหท้า่นสมาชกิยนืขึน้และกลา่วคาํวา่ “ไม่รบัหลกัการ” 

 สมาชกิท่านใดประสงคง์ดออกเสียง ใหท้่านสมาชกิยนืขึน้
และกลา่วคาํวา่ “งดออกเสียง” 



๓ 

 

๒.๓  มตเิหน็ชอบใหร้บัหลกัการแห่งร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิ
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภา 

๒.๔  ในกรณีที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติในวาระ 
ที่หน่ึงรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้พิจารณาลําดับต่อไป 
เป็นวาระที ่๒ 

๓.  การพจิารณาในวาระที ่๒ 
๓.๑  การพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยกรรมาธิการเต็มสภา  
(เน่ืองจากมาตรา ๔๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว)  
พุทธศกัราช ๒๕๕๗ กําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิภายใน ๑๕ วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิ นอกจากนัน้ การแกไ้ขเพิม่เตมิร่างรฐัธรรมนูญ
แกไ้ขเพิม่เตมิจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ หากสภานิติบญัญตัิแห่งชาติจะพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติม 
ในวาระที่ ๒ โดยการตัง้คณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณา จะไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องมาตรา ๔๖ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
พทุธศกัราช  ๒๕๕๗ และอาจไมเ่สรจ็ทนัภายในเวลา ๑๕ วนัตามทีก่าํหนดไว)้   

๓.๒  การพจิารณาโดยกรรมาธกิารเต็มสภา ให้ถอืว่าสมาชกิทุก
คนในทีป่ระชุมประกอบกนัเป็นคณะกรรมาธกิาร และประธานของทีป่ระชุมมฐีานะ
เป็นประธานกรรมาธกิารดว้ย 

๓.๓  การพจิารณาโดยกรรมาธกิารเตม็สภา เป็นทัง้การพจิารณา
ขัน้คณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภานิติบญัญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒  
เรยีงตามลาํดบัมาตรารวมกนัไป 

๓.๔  สภานิติบญัญัติแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรฐัธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่เติมนัน้มไิด้ เว้นแต่คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแห่งชาติจะ
เห็นชอบด้วย เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือการแก้ไข
เพิม่เตมิของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิจงึไดเ้รยีนเชญิคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิหรอืผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบอํานาจจากคณะรฐัมนตรแีละ



๔ 

 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิขา้ร่วมประชุมพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิ
กบัสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตใินครัง้น้ีดว้ย 

๓.๕  การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่๒ ขัน้พจิารณาเรยีงลําดบั
มาตรา ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นประมาณ โดยใชเ้ครือ่งออกเสยีงลงคะแนน 

๓.๖  เมื่อไดพ้จิารณาเรยีงตามลําดบัมาตราจนจบร่างแลว้ ใหส้ภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณาทัง้รา่งเป็นการสรุปอกีครัง้หน่ึง และในการพจิารณาครัง้
น้ีสมาชกิอาจขอแก้ไขเพิม่เตมิถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิม่เตมิเน้ือความใดมไิด้ 
นอกจากเน้ือความที่เหน็ว่ายงัขดัแยง้กนัอยู่ ทัง้น้ี ยงัอยู่ภายใต้บงัคบัที่ต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ

๓.๗  เมื่อได้พจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติมในวาระที่ ๒
เสรจ็แลว้ใหส้ภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณาต่อไปในวาระที ่๓ 

๔.  การพจิารณาในวาระที ่๓ 
๔.๑  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ ๓  

ไม่มกีารอภปิรายและใหท้ีป่ระชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตลิงมตวิ่าเหน็ชอบหรอืไม่
เหน็ชอบดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ป็นรฐัธรรมนูญ 

๔.๒  การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ขัน้สุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรยีกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยเลขาธกิารวุฒสิภา ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิาร
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิจะเป็นผูอ้่านรายชื่อสมาชกิตามลําดบัอกัษรใหอ้อกเสยีง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

สมาชิกท่ านใด เห็นชอบด้วยในการที่ จ ะ ให้ออกใช ้
เป็นรฐัธรรมนูญใหท้า่นสมาชกิยนืขึน้และกลา่วคาํวา่ “เหน็ชอบ” 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช ้
เป็นรฐัธรรมนูญใหท้า่นสมาชกิยนืขึน้และกลา่วคาํวา่ “ไม่เหน็ชอบ” 

สมาชกิท่านใดประสงคง์ดออกเสียง ใหท้่านสมาชกิยนืขึน้
และกลา่วคาํวา่ “งดออกเสียง” 

๔.๓  มติให้ความเห็นชอบร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องมี
คะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ป็นรฐัธรรมนูญไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภา 



๕ 

 

๕.  ในกรณีทีส่ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตลิงมตใินวาระที ่๑ ไม่รบัหลกัการ
แห่งร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม เติม  หรือลงมติในวาระที่ ๓  ไม่ เห็นชอบ  
รา่งรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมินัน้เป็นอนัตกไป 

แนวทางและวิธีการพิจารณาร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ
ดังกล่าว  เ ป็นวิธีการที่ ให้นําประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข เช่น วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ซึ่งตามมาตรา ๕ วรรคสองของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศกัราช ๒๕๕๗ กาํหนดว่า ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการวนิิจฉยักรณีทีเ่กดิขึน้
ในวงงานของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติและไม่มบีทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญน้ีบงัคบั  
ให้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด จึงจําเป็นต้องขอคําวินิจฉัยชี้ขาด 
ด้วยการขอมติจากที่ประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แนวทางและวธิกีารพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่ดาํเนินการตามมาตรา 
๔๖ ประกอบประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขตามมาตรา ๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๑๑ การเสนอและการพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ข
เพิม่เตมิ ยกเวน้ขอ้ ๑๗๗   

 
------------------------------------------------ 

  
 
 
 
 
 

สาํนกัการประชุม 
สาํนกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

ปฏบิตัหิน้าทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
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