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๑. รัฐธรรมนูญ: กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ

 โดยที่ รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง “กฎหมายอันเปนรากฐานของประเทศ ซึ่งกอตั้ง
สถาบันทางการเมือง กําหนดขอบเขตการใชอํานาจอธิปไตย ตลอดจนกําหนดหลักการประกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน”๒ นั้น ภายใตความหมายขางตน รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงเปน
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มีศักดิ์และฐานะสูงกวากฎหมายอื่น ๆ  เพราะไดมี
การกําหนดองคกร กระบวนการและรูปแบบของกฎหมายอื่น ๆ ในระบบกฎหมายท้ังหมด๓ เปนผลให
กฎหมายตาง ๆ  ในระบบกฎหมายจะขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมไิด และมผีลประการสาํคญัให การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยอมกระทําไดยากและกระทําไดก็แตโดยองคกร หรือดวยวิธีการพิเศษ
ยิ่งกวาการแกไขกฎหมายอื่น ๆ โดยท่ัวไป ซึ่งเราเรียกสภาพนี้วาความเปนกฎหมายสูงสุดท่ีมั่นคง
ของรัฐธรรมนูญ (la rigidite constitutionell)๔

๒. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีความหมายอยางไร?

 การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึง “ การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ ไมวาโดยการแกไข
ถอยคาํหรอืขอความเดิมทีม่อียูแลวหรอืโดยเพ่ิมเตมิความใหมเขาไป”๕  ทัง้นี ้การท่ีใหมกีารแกไขเพ่ิมเตมิ
รัฐธรรมนูญได นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายอื่นโดยทั่วไปที่อาจ
ลาสมัย หรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองไดและดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
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 ๑นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร), รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ), รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
 ๒ดู Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,9th Edition, (2009), p.353. 
 ๓สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา,” ใน คูมือสมาชิกวุฒิสภา เลมที่ ๑, 
(กรุงเทพ : ส. เจริญการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๘๒.
 ๔เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน
 ๕วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพ: แสวงสุทธิการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๗๓๓.

“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม” 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

          พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามบท
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ของประเทศอนัเปนแมบทของกฎหมายทัง้ปวง การแกไขเพิม่เตมิ จงึยอมกระทาํไดกแ็ตโดยหลกัเกณฑ
และวิธีการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึ่งแตกตางจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในประการที่วา 
การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูจะกระทาํไดยากกวาการแกไขเพิม่เติมพระราชบญัญตั ิเพือ่ใหรฐัธรรมนญู
มั่นคงถาวรมีเสถียรภาพ๖ นั่นเอง

๓. รัฐธรรมนูญไทยแกไขเพิ่มเติมยากเพียงใด ?

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกระบวนการพิเศษแตกตางไปจากกระบวนการตรากฎหมาย
โดยทั่วไป รัฐธรรมนูญของแตละประเทศมีระดับความยากงายในการแกไขแตกตางกันไปตามแต
จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ซึ่งอาจแยกพิจารณาได ๒ ลักษณะ ไดแก๗

 ๓.๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําไดยาก 
       รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีลักษณะแกไขเพิ่มเติมไดยาก จะกําหนดใหขั้นตอนสุดทายของ
การประชุมรัฐสภาที่จะลงมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตองอาศัยคะแนนเสียงของสมาชิก
รัฐสภาสนับสนุนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา เพื่อควบคุมมิใหพรรคการเมืองที่ได
เปนรฐับาลโดยมเีสียงขางมากในสภา แกไขรฐัธรรมนูญใหเปนไปตามทีพ่รรคการเมืองน้ันตองการไดโดยงาย

 ๓.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําไดงาย 
 รัฐธรรมนูญของประเทศที่กําหนดใหรัฐธรรมนูญแกไขไดงายน้ัน จะกําหนดใหขั้นตอนสุดทาย
ของการประชุมรัฐสภาที่จะลงมติใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตองอาศัยคะแนนเสียงสมาชิกรัฐสภา
สนับสนุนเพียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (รอยละ ๕๐) ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาเทานั้น เพื่อใหสามารถ
แกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสภาวะของบานเมืองที่เปลี่ยนไป
 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน จัดเปนรัฐธรรมนูญที่
แกไขเพิ่มเติมไดงาย เพราะไดกําหนดใหใชคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมเพียงกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาก็มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได 

๔. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกระบวนการอยางไร ?

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน มีกระบวนการอันมีที่มาจากกฎเกณฑสําคัญ ๒ ประการ 
อันประกอบดวย 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติม
   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑  และ
   ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดท่ี ๗ การเสนอและการพิจารณา
   รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

 ๖มานติ จมุปา, ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), พมิพครัง้ที ่๑, (กรงุเทพ: ว ีพริน้ท 
(๑๙๙๑) , ๒๕๕๑), หนา ๔๐๙.
 ๗ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.

P43-49.indd   44P43-49.indd   44 18/9/2555   9:11:2918/9/2555   9:11:29



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๔๕

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

 ๔.๑ การเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

 การเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญตองเสนอเปน “ญตัตขิอแกไขเพ่ิมเติม” โดยผูมสีทิธเิสนอ๘

กลุมหนึ่งกลุมใด ดังนี้
  คณะรัฐมนตรี หรือ
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
  ของสภาผูแทนราษฎร หรือ
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมกันเสนอ มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ 
  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ
  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน๙ 

 ทัง้นี ้ภายใตขอกาํหนดเครงครดัทีว่า ญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทีม่ผีลเปนการเปลีย่นแปลง
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐั 
จะเสนอมิได๑๐

 ประธานรัฐสภาจะบรรจุรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ภายใน ๑๕ วันในสมัยประชุม นับแตวันที่ไดรับญัตตินั้น หรือนับแตวันที่ตรวจสอบเอกสารถูกตอง
ครบถวนหากเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง๑๑ เพื่อเขาสู
การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา อันประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตอไป๑๒ เปน ๓ วาระตามลําดับ๑๓ ไดแก 

 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
 วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  และ
 วาระที่สาม การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ใหมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 สําหรับรายละเอียดจะกลาวตอไปโดยลําดับ

 ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง.
 ๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีบทบัญญัติใหประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอแกไขรัฐธรรมนูญได
เปนครั้งแรก (โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ, 
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๘๔-๒๘๕.).
 ๑๐รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง และขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ขอ ๘๗.
 ๑๑ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๑.
 ๑๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๑๓๖ (๑๖).
 ๑๓รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๒) และขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๒.
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 ๔.๒ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง: ขั้นรับหลักการ๑๔

 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในวาระท่ีหนึง่ รฐัสภาจะพิจารณาและลงมติวา “จะรบั
หลักการ หรือไมรับหลักการ” แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมน้ัน โดยท่ีประชุมรัฐสภาจะต้ัง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณากอนรับหลักการก็ได เพื่อประโยชนในการพิจารณา

 ในกรณีทีม่กีารเสนอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิหลายฉบบัมาในคราวเดยีวกนั และทีป่ระชุม
รัฐสภามีมติใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหลายฉบับรวมกันแลวนั้น รัฐสภาจะลงมติรับ
หลักการหรือไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับหรือท้ังหมดรวมกัน
ก็ได ในกรณีนี้ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติรับหลักการแลว จะลงมติตอมาวา จะใชรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมฉบับใดเปน “หลักในการพิจารณา” ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการตอไป 

 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งน้ีจะใชวิธี “เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย” และ 
หากผลปรากฏวา มคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเตมินัน้ ไมนอยกวากึง่หนึง่ (รอยละ ๕๐)
ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้ ๒ สภา ยอมถอืวา รฐัสภามมีตริบัหลกัการรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติมแลว๑๕ ในทางกลับกัน หากที่ประชุมรัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแลว 
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นยอมเปนอันตกไป๑๖ 

 ในทางปฏบิตั ิเมือ่ท่ีประชุมมีมติรบัหลกัการแลว ทีป่ระชุมรัฐสภาจะมมีตติัง้ “คณะกรรมาธิการ” 
ขึน้คณะหนึง่ เพือ่เปนสวนหนึง่ของการพจิารณาในวาระทีส่อง จากสมาชกิรฐัสภามจีาํนวนไมเกิน ๔๕ คน 
ตามหลักเกณฑทีก่าํหนด๑๗  จากนัน้จะเขาสูขัน้ตอนในการพจิารณาวาระทีส่อง ขัน้พจิารณาเรยีงตาม
ลําดับมาตรา ตอไป

 ๔.๓ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่สอง

 การพิจารณาในวาระที่สองจะพิจารณาเปน ๒ ขั้นตอน๑๘ ไดแก           
  การพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ 
  การพิจารณาขั้นเรียงตามลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา

 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  ๔.๓.๑ การพจิารณาข้ันคณะกรรมาธิการ: เพือ่เปนการเปดโอกาสใหสมาชกิรฐัสภาสามารถทีจ่ะ
เสนอคําแปรญัตติขอแกไขเพิ่มเติมได 

 การพจิารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิขัน้คณะกรรมาธกิารนี ้ หากสมาชกิรฐัสภาผูใดประสงค
จะแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญในขอความหรือประเด็นใด ขอบังคับการประชุมรัฐสภาไดเปดโอกาส

 ๑๔รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๓) และขอบงัคับการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๓ 
และขอ ๙๔.
 ๑๕ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๓ วรรคสอง.
 ๑๖ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๕.
 ๑๗โปรดดูเพิ่มเติม ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๕.
 ๑๘สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อางแลว, หนา ๘๔.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ใหสมาชิกรฐัสภาเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมได ดงัทีเ่รยีกวา การเสนอ “คาํแปรญตัต”ิ ซึง่ตองกระทําลวงหนา
เปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดเวลา ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันที่รัฐสภา
รับหลักการ เวนแตรัฐสภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตตินั้นไวเปนอยางอื่น๑๙

 “การแปรญัตติ” นั้น โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา๒๐ ทั้งนี้ การแกไขเพ่ิมเติมมาตรา
ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับหลักการ หากจะเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขขอความของมาตรา
ที่มีอยูแลว จะกระทําไดเมื่อไมขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ใชเปนหลักในการ
พิจารณา๒๑ 

 นอกจากนี้ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
คณะกรรมาธิการจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเสนอพรอมท้ังรายงานการรับฟง
ความคิดเห็นตอรัฐสภาดวย๒๒

 และเม่ือคณะกรรมาธิการไดพิจารณาเสร็จแลว จะรายงานตอประธานรัฐสภา ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้๒๓

  รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมซึ่งแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม และ
  รายงานของคณะกรรมาธกิาร ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบั การแกไขเพิม่เตมิขอความในแตละ
  มาตรา และ มตขิองคณะกรรมาธิการเกีย่วดวยคาํแปรญตัต ิ(หากม)ี ตลอดจน การไมเหน็ดวย
  กับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด ๆ ในรูปแบบของ “การสงวนคําแปรญัตติ” 
  โดยผูแปรญัตติ๒๔ หรือ ในรูปแบบของ “การสงวนความเห็น” โดยกรรมาธิการ๒๕ ทั้งนี้ 
  เพื่อขอใหรัฐสภาวินิจฉัยในขอนั้นตอไป
  การรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ซึง่ไดเสนอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิ๒๖

 และเมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวแลว จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ภายใน ๑๕ วันในสมัยประชุม๒๗ เพื่อเขาสู
ขั้นตอนการพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ตอไป

 ๔.๓.๒ การพิจารณาข้ันเรียงตามลําดบัมาตรา โดยท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา : การพจิารณารางฯ 
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว๒๘

 เมื่อการพิจารณาข้ันคณะกรรมาธิการไดเสร็จสิ้นลงและรายงานตอประธานรัฐสภาเพ่ือบรรจุ
ระเบยีบวาระการประชุมแลว  จะเขาสูขัน้ตอนการพิจารณารางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิทีค่ณะกรรมาธิการ
 ๑๙ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๖ วรรคหนึ่ง.
 ๒๐ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๖ วรรคสอง.
 ๒๑ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๖ วรรคสาม.
 ๒๒รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคหนึง่ และขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๑๐๐.
 ๒๓ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๗.
 ๒๔ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๗๑.
 ๒๕ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๗๒.
 ๒๖ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๐.
 ๒๗ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๘.
 ๒๘ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๙๙.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๔๘

“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

จุลนิติ

พิจารณาเสร็จแลว โดยที่ประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาเริ่มตนดวย ชื่อราง คําปรารภ 
แลวพิจารณาเน้ือหาในแตละมาตราเรียงตามลําดับ และ ในขั้นตอนนี้ สมาชิกรัฐสภาจะอภิปราย
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม โดยเฉพาะในสวนของถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม 
หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ
เปนอยางอื่น

 ในการประชุมรัฐสภาขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตราน้ี เฉพาะแตคณะกรรมาธิการหรือบุคคล
ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ และประธานรัฐสภาอนุญาตเทานั้น ที่จะมีสิทธิแถลง 
ตอบชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมความในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นตอที่ประชุมได๒๙ ซึ่งอาจเปน
การตอบช้ีแจงในประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาในฐานะผูเสนอคําแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติของตนไว 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น

 และเม่ือการอภปิรายสิน้สดุลงในแตละมาตรา ทีป่ระชมุรฐัสภาจะออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่อง 
ขัน้พจิารณาเรียงลําดบัมาตรา โดยถอืเอาเสยีงขางมากเปนประมาณ”๓๐ ซึง่เมือ่ไดพจิารณาเรยีงตามลาํดบั
มาตราจนจบรางแลว ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณา
ครั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําและเนื้อความได เฉพาะที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู๓๑ 

 เมือ่พจิารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในวาระท่ีสองเสร็จสิน้แลว รฐัธรรมนูญไดกาํหนดให
รอระยะเวลาไวมกีาํหนด ๑๕ วนั โดยเม่ือไดพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  รฐัสภาจะพิจารณา
ในวาระที่สาม๓๒ เปนลําดับตอไป

 ๔.๔ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระท่ีสาม: การเห็นชอบใหมผีลเปนการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ
 การพจิารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิในวาระทีส่ามนัน้ จะไมมกีารอภปิรายแสดงความคดิเหน็ใด ๆ
โดยทีป่ระชมุรฐัสภาจะลงมตเิพยีงวา “เห็นชอบ” หรอื “ไมเห็นชอบ” ในการท่ีจะใหออกใชและมีผล
เปนการแกใขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู๓๓ เทานั้น

 ๔.๔.๑ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม : ขั้นสุดทายของที่ประชุม

 การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ามขัน้สดุทาย จะใชวธิเีรยีกชือ่และลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรฐัธรรมนูญมากกวาก่ึงหน่ึง (มากกวารอยละ ๕๐) 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง ๒ สภา๓๔ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบ 
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นยอมตกไป๓๕

 ๒๙โปรดด ูขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๗๓ วรรคสอง.
 ๓๐รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคสอง และขอบงัคับการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๑๐๑.
 ๓๑ขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๒.
 ๓๒รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๕) และขอบงัคับการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๓.
 ๓๓ขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๔ วรรคหนึง่.
 ๓๔รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๖) และขอบงัคับการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๔ 
วรรคสอง.
 ๓๕ขอบงัคบัการประชุมรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๐๕.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๔๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๔.๔.๒ การมีผลใชบังคับ

 ในขัน้ตอนหลงัจากทีร่ฐัสภามมีตเิหน็ชอบดวยกับรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิแลว ประธานรฐัสภา
จะดําเนินการสงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ตอไป๓๖ ภายใน ๒๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมินัน้จากรฐัสภา เพือ่พระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวยอมใชบงัคบัเปนกฎหมาย๓๗ ตอไป 
อนัมผีลเปนการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ และมีเน้ือความปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

๕ . ความสงทาย
 หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีไดนําเสนอน้ี เปนการใชอาํนาจแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญทีก่ระทําโดย
รฐัสภา ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ และขอบงัคบัการประชมุ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึง่มกีระบวนวธิกีารพเิศษ ตามหลกัการทีว่า การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูยอมกระทาํ
ไดยาก และตองกระทาํโดยองคกรหรอืดวยวธิกีารพเิศษยิง่กวาการแกไขกฎหมายอ่ืน ๆ   อนัเปนสวนหนึง่
ของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดท่ีมั่นคงของรัฐธรรมนูญ (la rigidite constitutionell) 

 ๓๖รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐   มาตรา ๒๙๑ (๗) และขอบงัคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๖.
 ๓๗รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๑๕๐ โดยผลของ มาตรา ๒๙๑ (๗).
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