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 ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  ณ ปจจุบัน*

   รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
มีผูเสนอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา จำนวน ๓ ฉบับ คือ

    (๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที ่มีนางสาวยิ ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

    (๒) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
เสนอโดยนายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เมื่อวันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

   (๓) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
เสนอโดยนายภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ 
เม่ือวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ และไดรบัการบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

   ในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภาครั้งที ่๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที ่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันเสารที ่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมรวมกันของรัฐสภาได

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕.

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)

พุทธศักราช .... 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (นายสุนัย  จุลพงศธร กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) 
โดยที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พทุธศกัราช .... ทัง้ ๓ ฉบบั และมมีตใิหตัง้คณะกรรมาธกิาร จำนวน  ๔๕ คน เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พทุธศกัราช .... ของคณะรฐัมนตรเีปนหลกัในการพจิารณา และกำหนดการแปรญตัตภิายใน ๓๐ วนั 
ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ 

 เม่ือคณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาเสร็จแลว ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
ตอประธานรฐัสภา และไดบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ท่ี ๓ (สมยัสามญันติิ
บญัญัต)ิ ในวันองัคารท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ และรฐัสภาไดพจิารณารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้ในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา 
โดยเริ่มตนดวย ชื่อราง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบรางในคราวประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ปจจุบันรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
อยูระหวางรอการพิจารณาตอไปในวาระที่ ๓  

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้

 **เนื่องจากมีผูยื่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ วาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีผลทำใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อันเปนการกระทำเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพ่ือใหไดมาซึ่งอำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติใหรับคำรองดังกลาว
ไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๖๔ ประกอบขอกำหนดศาล
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจงึมีคำสั่งใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แจงตอรัฐสภาใหรอการดำเนินการเกี่ยวกับการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ไวกอน จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง 
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(๑) กำหนดใหรัฐสภาประชุมรวมกันในกรณีการใหความเห็นชอบสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาจากการคดัเลอืกโดยท่ีประชุมรฐัสภา และกรณกีารใหความเหน็ชอบญตัตใิหมีการจดัทำรฐัธรรมนูญ
ฉบับใหม (เพิ่ม (๑๗) และ (๑๘) ของมาตรา ๑๓๖) 

(๒) กำหนดใหมสีภารางรัฐธรรมนูญเพือ่ทำหนาทีจ่ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกำหนด
กระบวนการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (เพิ ่มหมวด ๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
มาตรา ๒๙๑/๑ ถึงมาตรา ๒๙๑/๑๗) 

(๓) กำหนดใหมีการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ (มาตรา ๕)

เหตุผล
โดยทีเ่ปนการสมควรกำหนดใหมีวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทัง้ฉบับเพื่อเปนพื้นฐาน

สำคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยใหมีสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยสมาชิกสองประเภท 
ประเภททีห่นึง่มาจากการเลอืกตัง้ในจงัหวดั และประเภททีส่องมาจากรฐัสภาคดัเลอืกบคุคลจากหลาย
สาขาอาชีพ รวมเปนองคกรในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ เพือ่ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึน้ใหม
ใหมเีสถียรภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึน้ ทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญ
โดยการออกเสียงประชามติไดดวย ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไวตลอดไป จึงจำเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป 
  (๑) สภารางรัฐธรรมนูญ
     กำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหนาทีจ่ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๙๙ คน ประกอบดวย 
    (๑) สมาชิกซึง่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน     

จำนวน ๗๗ คน 
     (๒) สมาชิกซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภา จำนวน ๒๒ คน 

ดังตอไปนี้
       (๑) ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จำนวน ๖ คน 
       (๒) ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จำนวน ๖ คน 
       (๓) ผูมีประสบการณดานการเมอืง การบรหิารราชการแผนดนิ เศรษฐกิจ สงัคม 

กฎหมาย หรือการรางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภาประกาศกำหนด จำนวน ๑๐ คน
(มาตรา ๒๙๑/๑) 

  (๒) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

                  ก. คุณสมบติัของบคุคลผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังเปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนูญ 
        (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
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       (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
       (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป
การศึกษาหรือเคยรับราชการ หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป (มาตรา ๒๙๑/๒) 

     ข. ลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ

      (๑) เปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

      (๒) เปนขาราชการซึง่มตีำแหนงหรอืเงนิเดอืนประจำ พนกังานหรอืลกูจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ  

      (๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมือง 
(มาตรา ๒๙๑/๓) 

      สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงมาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมของรัฐสภาตามขอ ๑)
(๒) ตองมีคุณสมบัติตามขอ ก. (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ข. (๑) และ (๓)  
(มาตรา ๒๙๑/๔) 

   (๓) การไดมาซึ่งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
         ๓.๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
           กำหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละ ๑ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ 
ทั้งนี้ กำหนดใหมีการดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่รัฐสภามีมติใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี้ 
ซึ่งตองกำหนดวันเลือกตั้งภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๕๐ วัน แตไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ และตองกำหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

         เม่ือพระราชกฤษฎกีามผีลใชบงัคบัแลว ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศ
กำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ

         สำหรับหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหนำพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่
สมาชกิวุฒสิภา ในสวนทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา เวนแตบทบญัญตัทิีเ่ก่ียวกบัการเสยีสทิธจิาก
การไมไปใชสทิธิเลือกตัง้ การแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้ และบทบญัญตัใินสวนที ่๙ การลงคะแนน
เลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ของหมวด ๑ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามหมวดนี ้ทัง้นี ้บรรดาบทบญัญตัใิด ๆ  
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ท่ีเกี่ยวกบัการเลอืกตั้งสมาชกิวฒุสิภา ถาบทบญัญตัดิงักลาวบญัญตัใิหกระทำการใด ๆ  เกี่ยวกบัการเลอืกตั้ง
สมาชกิวฒุสิภาเปนความผดิ และมีบทกำหนดโทษสำหรบัความผดินั้น ใหนำมาใชบงัคบักบัการกระทำใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวย โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน 

       คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามมาตรา ๙๙ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๐๐ (๑) (๓) และ (๔) และตองมีชื่ออยูในทะเบยีนบาน
ในเขตจังหวัดมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ในกรณีทีม่ีการยายทะเบียนบานออกจาก
เขตจังหวัดหนึ่งไปยังอีกเขตจังหวัดหนึ่ง อันทำใหบุคคลมีชือ่อยูในทะเบียนบานในเขตจังหวัดเปนเวลา
ติดตอกนันอยกวา ๙๐ วนันับถงึวนัเลอืกตัง้ ใหบคุคลน้ันมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั้งในเขตจงัหวดั
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน 

       เมือ่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหคณะกรรมการ
การเลอืกตั้งประกาศรบัรองผลการเลอืกตั้งใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเลอืกตั้ง โดยใหผูสมคัรที่
ไดรับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งแตละจังหวัดเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของ
จังหวัดนั้น

       ท้ังน้ี กอนประกาศรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการ
การเลือกตัง้มอีำนาจสัง่ใหมกีารเลือกตัง้ใหมหากมีหลักฐานอันควรเชือ่ไดวาการเลือกตัง้เปนไปโดย
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย เวนแตการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น
คำรองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

       ในกรณีทีผู่มีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดจะยื่นคำรอง
คดัคานตอคณะกรรมการการเลอืกตั้งวาการเลอืกตั้งในเขตเลอืกตั้งน้ันเปนไปโดยไมถกูตองหรอืไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคำรองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคำรองดังกลาวแลว หากเปนคำรอง
ทีไ่ดรับกอนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเทจ็จรงิใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วันนับแตวันประกาศรบัรองผลการเลอืกต้ัง แตหากเปนคำรองท่ีไดรบั
หลงัประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้สืบสวนสอบสวนเพือ่หาขอเท็จจริง
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคำรองนั้น 

       อนึ่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี ้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการสืบสวนสอบสวน วิธีการยืน่คำรองคัดคาน
และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนการยื่นคำรองตอศาลฎีกา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       ในการพิจารณาและมีคำวินิจฉัย ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ทีป่ระชุมใหญศาลฎีกามีอำนาจออกขอกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหการพิจารณา
เปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตหากระยะเวลาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
เหลือไมถึง ๙๐ วัน ตามมาตรา ๒๙๑/๘ และศาลฎีกายังไมมีคำวินิจฉัย ใหการพิจารณาของศาลฎีกา
เปนอันยุต ิในการนี้อาจกำหนดใหศาลชัน้ตนในเขตจังหวดัน้ันเปนผูรบัคำรองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎกีา
วินิจฉัยหรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐานหรือดำเนินการอื่นที่จำเปนแทนศาลฎีกาได 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

           ในกรณีทีศ่าลฎกีาส่ังใหมกีารเลอืกต้ังใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังของสมาชกิสภา
รางรัฐธรรมนูญผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูนั้นสิ้นสุดลง และใหนำมาตรา ๙๒ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๒๙๑/๕) 

   ๓.๒) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการคัดเลือก 
        กำหนดใหรฐัสภาดำเนินการคัดเลอืกสมาชิกสภารางรฐัธรรมนูญ จำนวน ๒๒ คน     

ใหแลวเสรจ็ภายใน ๗๕ วนันบัแตวนัท่ีพระราชกฤษฎกีากำหนดวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาราง
รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

        ขั้นตอนแรก ใหองคกรดังตอไปนี้ ไดแก สภาของสถาบันอุดมศึกษา 
องคกรภาคเศรษฐกิจสังคม และองคกรภาคเอกชนแตละแหงดำเนินการคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
ที่จะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) (๒) (ก) (ข) และ (ค) ประเภทละไมเกิน ๒ คน 
โดยจัดทำเปนบัญชีรายชื่อของแตละประเภท พรอมทั้งรายละเอียดตามที่ประธานรัฐสภากำหนด 
แลวสงใหประธานรัฐสภาภายใน ๑๕ วันนับแตวันพนกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 

       ขั้นตอนที่สอง ใหประธานรัฐสภาแตงตั้งคณะกรรมการจำนวน ๑๕ คน
ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภากำหนด โดยหลักเกณฑนี้ใหรวมถึงการประชุม การลงมติ 
การดำเนินการของคณะกรรมการเงินและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของกรรมการดวย เพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามผูไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญตามขอ ๑) (๒) (ก) (ข) และ (ค) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน และสงผลการตรวจสอบตอ
ประธานรฐัสภา โดยในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนำบทบญัญตัวิาดวยเอกสทิธิต์ามมาตรา ๑๓๐ 
และความคุมกันตามมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวใหประธานรัฐสภาจัดทำบัญชีรายช่ือ
ของบุคคลท่ีคณะกรรมการสงมาแยกเปนประเภทแตละบญัชโีดยใหเรยีงรายช่ือตามลำดับอักษร และให
ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรฐัสภาภายใน ๑๕ วนั นบัแตไดรบัผลการตรวจสอบดังกลาว เพือ่ใหรฐัสภา
ลงมติคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจำนวน ๒๒ คน โดยใน
การคดัเลือกผูสมควรไดรบัการแตงตัง้เปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูนัน้ ใหเลอืกจากบญัชรีายชือ่ดงักลาว 
โดยการลงคะแนนใหกระทำเปนการลับ 

      ทั้งนี้ ใหผูไดรับคัดเลือกซึ่งไดคะแนนสูงสุดตามลำดับตามจำนวนที่กำหนดไว
ตามขอ ๑) (๒) เปนผูไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แตในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน
ในลำดับใดอันเปนเหตุใหจะมีจำนวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเกินจำนวนดังกลาว ก็ใหดำเนินการลงคะแนนใหม
เฉพาะผูไดรับคะแนนเทากันนั้น ถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภาทำการจับสลากวาผูใด
เปนผูไดรับคัดเลือก 

      อน่ึง ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสมัครรับคัดเลือกและการคัดเลือกสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภากำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อวินิจฉัยปญหาดังกลาว 

      ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๙๑/๖) 
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  (๔) ในกรณีท่ีรัฐสภาจะตองดำเนินการใดตามหมวดน้ีในระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา 
ใหประธานรฐัสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรยีกประชมุรฐัสภาเปนการประชมุ
สมัยวิสามัญและใหประธานรฐัสภาเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ แตถาอายขุองสภาผูแทน
ราษฎรสิน้สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและมีกรณีทีร่ัฐสภาจะตองดำเนินการใดภายในระยะ
เวลาที่กำหนดตามหมวดนี ้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จนถึงวันประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายหลังจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร รวมเขาในระยะเวลาที่รฐัสภาจะตอง
ดำเนินการ (มาตรา ๒๙๑/๗) 

  (๕) การเริ่มตนและการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
     ใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภารางรฐัธรรมนูญเริ่มต้ังแตวันเลอืกตั้งหรอืวันที่รฐัสภา

มีมติ แลวแตกรณี และกำหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อ 
     (๑) สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๙๑/๑๕
     (๒) ตาย 
     (๓) ลาออก
     (๔) ขาดคณุสมบตัติามมาตรา ๒๙๑/๒ หรอืมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๒๙๑/๓ 

ในกรณีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑ (๑)
     (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙๑/๒ (๑) หรือ (๒) หรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๒๙๑/๓ (๑) หรือ (๓) ในกรณีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑ (๒)
     ทัง้นี ้เมื่อตำแหนงสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามขอ ๑)  วางลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากถงึคราวออกตามขอ ๙) ใหคณะกรรมการการเลอืกตั้งหรอืประธานรฐัสภาดำเนนิการเลอืกตั้งหรอื
คดัเลอืกสมาชิกสภารางรฐัธรรมนญูขึน้แทนตำแหนงท่ีวางภายในกำหนดเวลา ๓๐ วนั เวนแตระยะเวลา
การจัดทำรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญจะเหลือไมถึง ๙๐ วัน 

 ในกรณีทีส่มาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) วางลง ใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่
ไดตอไป แตทัง้นีส้ภารางรัฐธรรมนูญจะตองมีจำนวนสมาชิกเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกตามขอ ๑)  (มาตรา ๒๙๑/๘) 

    (๖) การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ
     กำหนดใหมีการประชมุสภารางรฐัธรรมนูญเพื่อใหสมาชกิไดมาประชมุเปนครั้งแรก

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
     ใหสภารางรฐัธรรมนญูมปีระธานสภารางรฐัธรรมนญูคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่ง

หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญตามมติของสภาราง
รัฐธรรมนูญและใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยกำหนดใหประธานสภา
รางรัฐธรรมนูญมอีำนาจหนาทีด่ำเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ และใหรองประธาน
มีอำนาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 
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     อยางไรกต็าม หากประธานและและรองประธานไมอยูในทีป่ระชมุ ใหสมาชกิสภาราง
รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น (มาตรา ๒๙๑/๙) 

  (๗) เงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอืน่ของประธานและรองประธาน
สภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการท่ีสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งให
เปนไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๙๑/๑๐)

  (๘) การจัดทำรางรัฐธรรมนูญ   
     ๘.๑) ระยะเวลาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
             กำหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญจะตองจดัทำรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน

กำหนดเวลา ๒๔๐ วันนับแตวันถัดจากวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
            ๘.๒) หลักการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
             ๑) ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญนั้น สภารางรัฐธรรมนูญอาจนำรัฐธรรมนูญ

ฉบับใดฉบับหนึ่งที่เห็นวามีความเปนประชาธิปไตยสงูมาเปนตนแบบในการยกรางก็ได 
             ๒) ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคดวย 
             ๓) รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐั หรอืเปลีย่นแปลงแกไข
บทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทำมิได ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยวาราง
รัฐธรรมนูญมีลักษณะดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญเปนอันตกไป 

                อนึ่ง การท่ีสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรไมเปน
เหตุกระทบกระเทือนการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญแตอยางใด (มาตรา ๒๙๑/๑๑) 

              ๔) วธิกีารพิจารณาและจัดทำรางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ การแตงตัง้
กรรมาธิการและการดำเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่น
เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติของหมวดนี้ ใหใชขอบังคับการประชุมของรัฐสภาโดยอนุโลม 
นอกจากน้ีใหนำบทบัญญตัมิาตรา ๑๒๖ วรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชกบัการประชุมของ
สภารางรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม และใหนำบทบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๓๐ และความคุมกัน
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการ
โดยอนุโลม (มาตรา ๒๙๑/๑๒) 

    ๘.๓) เมือ่สภารางรฐัธรรมนูญไดจดัทำรางรฐัธรรมนูญเสร็จสิน้แลว ใหนำเสนอตอ
ประธานรัฐสภา และเมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแลว หากเห็นวารางรฐัธรรมนูญนั้นมิไดมี
ลักษณะเปนรางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติใน
หมวดวาดวยพระมหากษัตริย ที่ตองเสนอใหรัฐสภาวินิจฉัย ใหประธานรัฐสภาสงรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญนั้นจากสภาราง
รฐัธรรมนญู เพือ่ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดำเนนิการจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตขิองประชาชน
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วาจะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม (มาตรา ๒๙๑/๑๓) 
     ๘.๔) การจัดทำประชามติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวัน

ออกเสียงประชามติภายในไมเกิน ๖๐ วันแตไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก
ประธานรัฐสภาโดยใหกำหนดวันออกเสียงประชามติเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตเวลา 
๘.๐๐ นาิกา ถงึเวลา ๑๗.๐๐ นากิา สำหรบัหลกัเกณฑและวธิกีารออกเสยีงประชามตใิหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

             ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศรบัรองผลการออกเสยีงประชามติ
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วนันับแตวนัออกเสยีงประชามติ หากประชาชนผูมีสทิธิเลอืกต้ังโดยเสยีงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภานำรางรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกลา ฯ ถวาย และใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม และให
ประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตหากคะแนนการออกเสียงประชามติ
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป โดยใหแจงผลการลงประชามติให
ประธานรัฐสภาทราบดวย (มาตรา ๒๙๑/๑๓ และมาตรา ๒๙๑/๑๔) 

  (๙) การสิ้นสุดของสภารางรัฐธรรมนูญ
     กำหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้ 
       (๑) สภารางรัฐธรรมนูญมีจำนวนสมาชิกเหลืออยูไมถึงก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิก

ท้ังหมด ทั้งนี้ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๙๑/๘ วรรคสาม 
      (๒) สภารางรฐัธรรมนูญจัดทำรางรฐัธรรมนูญไมแลวเสรจ็ภายในกำหนดระยะเวลา 

๒๔๐ วันนับแตวันถัดจากวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
      (๓) เม่ือรางรฐัธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบงัคบัเปนรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย 
      (๔) เมือ่รางรัฐธรรมนูญตกไปเนื่องจากรัฐสภาวินิจฉัยวาเปนรางรัฐธรรมนูญ

ทีม่ีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยหรือ
ตกไปเนื่องจากมีประชามติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้น (มาตรา ๒๙๑/๑๕) 

    (๑๐) การเสนอญัตติเพื่อใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
       ในกรณีท่ีรางรฐัธรรมนญูท่ีจดัทำขึ้นตามหมวดนี้ตกไปตามขอ ๘.๒) (๓) หรอืการจดัทำ

รางรฐัธรรมนญูไมแลวเสรจ็เพราะเหตสุภารางรฐัธรรมนญูสิ้นสดุลงตามขอ ๙) (๑) หรอื (๒) คณะรฐัมนตร ี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภามีมติใหมี
การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความในหมวดนีอ้ีกได การออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตองไดเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ บุคคลที่เคยเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมได 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

       อนึง่ เมือ่รฐัสภามีมตอิยางหน่ึงอยางใดแลว จะมกีารเสนอญตัตดิงักลาวอีกไมได เวนแต
จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม (มาตรา ๒๙๑/๑๖) 

  (๑๑) เลขานุการของสภารางรัฐธรรมนูญ
       ใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการ 

ของสภารางรัฐธรรมนูญ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับงานของสภารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๑/๑๗) 

   (๑๒) การจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ
        ในวาระเริ่มแรกเมื่อรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับแลว ใหจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตาม

หมวด ๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญน้ี โดยใหดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๙๑/๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 
และใหดำเนนิการเพือ่ใหไดมาซึง่สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๒๙๑/๕ (ขอ ๓.๑)) และมาตรา 
๒๙๑/๖ (ขอ ๓.๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ (มาตรา ๕) 

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th

P87-96.indd   96 7/22/2012   4:18:23 PM


