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บทนํา
 หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ไดกาํหนดใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรอนัเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัอาทติยที ่๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดตัดสินใจทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย
โดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหผูแทนราษฎรเหลานั้นเขาไปทําหนาที่
เปนตัวแทนประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ สําหรับ
ผูเขียนเองไดเดินทางไปทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดีดวยการไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอน
วันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผานมา เนื่องจากมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันเลือกตั้งทั่วไปได โดยบรรยากาศ
การใชสทิธิเลอืกตัง้ลวงหนานัน้เปนไปอยางคกึคกั มปีระชาชนซึง่ลงทะเบยีนขอใชสทิธเิลอืกตัง้ลวงหนา
ไวที่สํานักงานเขตบางซื่อเดินทางมาใชสิทธิเปนจํานวนมาก ทําใหผูมาใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาตองยืน
เขาแถวยาวเพื่อรอใชสิทธิ ปรากฏการณดังกลาวเปนเครื่องชี้วัดประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
ตื่นตัวในการแสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 หลงัจากการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่วนัอาทติยที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเสรจ็สิน้ลงนัน้ รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการเขาสูตําแหนง
ทางการเมืองและในการปฏิบัติหนาที่ทั้งของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการ
ใชอํานาจตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาไวโดยชัดเจนในหลาย
ประการดวยกนั ดงันัน้ เพือ่ใหทานผูอานไดมคีวามรูความเขาใจในเบือ้งตนเกีย่วกบักระบวนการภายหลัง
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายหลัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป” ดังนี้  
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อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป

ภายหลังการเลือกตั้ง
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๑. การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งวาผูสมัครผูใดเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแลวใหสงผลการเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศรายชื่อใน
ราชกจิจานเุบกษา หลงัจากนัน้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดประกาศรบัรอง
ผลการเลือกตั้งจะเดินทางมารายงานตัว ณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อแสดงตนและ
ในกรณทีีม่เีหตกุารณใด ๆ ทาํใหการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใดมจีาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรไมถงึ ๕๐๐ คน 
แตมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ ๙๕ (๔๗๕ คน) ของจาํนวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทัง้หมด ใหถอืวาสมาชกิ
จาํนวนทีม่าแสดงตนนัน้เปนสภาผูแทนราษฎรสาํหรบัการเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรกนัน้ โดยรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดระยะเวลาในการเรียก
ประชมุรฐัสภาไววาภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ใหมกีารเรยีกประชมุรฐัสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยการเปดประชุมสมัยสามัญทั่วไปครั้งแรกนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง บญัญตัวิา “พระมหากษตัรยิจะเสดจ็พระราชดาํเนนิมา
ทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามญัทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง 
หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทน
พระองค มาทาํรฐัพธิกีไ็ด” เหตผุลทีต่องกาํหนดกรอบระยะเวลาการเรยีกประชมุรฐัสภาเปนครัง้แรกไว
อยางชดัเจนในรฐัธรรมนญูกเ็พือ่ปองกนัมใิหรฐับาลรกัษาการถวงเวลาในการเปนรฐับาลออกไปเรือ่ย  ๆ 
โดยไมดาํเนนิการจดัทาํรางพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภาและนาํขึน้ทลูเกลา ฯ ถวายเพือ่ทรงลง
พระปรมาภไิธย เพราะตราบใดทีย่งัไมมกีารเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรก กระบวนการในการเลอืกประธาน
สภาผูแทนราษฎร (ประธานรัฐสภา) รองประธานสภาผูแทนราษฎร และการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีชุดใหมก็ยงัไมสามารถกระทําได 
 โดยการประชมุรฐัสภานัน้ไมวาจะเปนการประชมุของสภาผูแทนราษฎร การประชมุของวฒุสิภา 
หรือการประชุมรวมกันของรัฐสภา จะตองกระทําภายในระหวางสมัยประชุมของสภาเทานั้น โดยใน
ปหนึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีสมัยประชุม ๒ ประเภท ดังนี้
 ๑) สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีสมัยประชุม
สามัญของรัฐสภา ๒ สมัย ดังน้ี 
  ๑.๑) สมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งเปนสมัยประชุมที่มีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปโดยจะ
ถือวันประชุมครั้งแรกที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งในสมัยประชุม
สามัญทั่วไปนี้รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ก็ได 
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  ๑.๒) สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ในสมัยประชุมนี้รัฐสภาจะดําเนินการประชุมไดเฉพาะ
กรณีที่บัญญัติ ไว ในหมวด  ๒๑ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือรางพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
การรบัฟงคาํชีแ้จงและการใหความเหน็ชอบหนงัสอืสญัญา การเลอืกหรอืการใหความเหน็ชอบใหบคุคล
ดาํรงตาํแหนง การถอดถอนบคุคลออกจากตาํแหนง การตัง้กระทูถาม และการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
เวนแตรฐัสภาจะมมีตใิหพจิารณาเรือ่งอืน่ใดดวยคะแนนเสยีงมากกวากึง่หนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
 วนัเริม่สมัยประชมุสามัญนติบิญัญตันิัน้ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกาํหนด ในกรณทีีก่ารเริม่ประชมุ
ครั้งแรกมีเวลาจนถึงสิ้นปปฏิทินไมถึง ๑๕๐ วัน จะไมมีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้น
ก็ได โดยสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน แตพระมหากษัตริย
จะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปกไ็ด หากจะปดสมัยประชมุสมัยสามัญกอนครบกาํหนด
เวลา ๑๒๐ วัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา
 ๒)  สมัยประชุมวิสามัญ เปนการเปดประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ซึ่งจะสามารถ
กระทําไดใน ๒ กรณี คือ
  ๒.๑) กรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได๒ ในกรณีนี้เปนการขอเปดประชุมของฝายบริหาร โดยนายกรัฐมนตรี
จะเปนผูนํารางพระราชกฤษฎีกาข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
และนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ๒.๒) กรณสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาท้ังสองสภารวมกนั หรอืสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎร มจีาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้สองสภา มสีทิธิ
เขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรยีกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได โดยประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๓

    

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๒ กําหนดใหรัฐสภามีอํานาจประชุมกันในเรื่องดังตอไปนี้
  ๑.  การใหความเห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคท่ีคณะองคมนตรีเสนอในกรณีท่ีพระมหากษัตริย
มิไดทรงแตงผูสําเร็จราชการแทนพระองคไว ( มาตรา ๑๙)
  ๒. การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองค ( มาตรา ๒๑)
  ๓.  การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ( มาตรา ๒๒)
  ๔. การรับทราบการแตงตั้งพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศหรือใหความเห็นชอบองคผูสืบ
ราชสันตติวงศที่คณะองคมนตรีเสนอในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไว (มาตรา ๒๓)
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๘ วรรคสาม
 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙
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๒. การเลือกประธานสภาผูแทนราษฎร (ประธานรัฐสภา) และรองประธานสภาผูแทนราษฎร
 หลังจากมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกแลว ในลําดับตอมาสภาผูแทนราษฎรจะเรียก
ประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อดําเนินการเลือกประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทน
ราษฎร เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย และปฏิบัติ
หนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด โดยในทางปฏิบัติเนื่องจากยังไมมีประธานในที่ประชุม 
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรจะเชญิสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูมอีายสุงูสดุในทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎร
ทาํหนาทีป่ระธานชัว่คราว เมือ่ประธานชัว่คราวกลาวเปดประชมุแลว กจ็ะนาํสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ปฏิญาณตนตอที่ประชุมกอนเขารับหนาท่ีตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ดวยถอยคําดังตอไปนี้ “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน   ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
 อนึ่ง การท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกลาวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรแลวนั้น 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยถือวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขารับหนาที่โดยสมบูรณแลว
 หลงัจากนัน้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแตละคนมสีทิธิเสนอชือ่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรไดหนึง่ชือ่ 
โดยในการเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับรองไมนอยกวา ๒๐ คน๔ ถามีการเสนอ
ชือ่ผูใดเพยีงชือ่เดยีว ใหถอืวาผูถกูเสนอชือ่นัน้เปนผูไดรบัเลอืก ถามกีารเสนอชือ่หลายชือ่ ใหออกเสยีง
ลงคะแนนเปนการลบั๕ เมือ่เลอืกประธานสภาผูแทนราษฎรเสรจ็แลวใหประธานชัว่คราวประกาศชือ่ผูได
รับเลือกตอที่ประชุม หลังจากนั้นก็จะดําเนินการเลือกรองประธานสภาผูแทนราษฎร โดยใชวิธีการ
เชนเดยีวกบัการเลอืกประธานสภาผูแทนราษฎร และในกรณทีีส่ภาผูแทนราษฎรมมีตใิหมรีองประธาน
สภาผูแทนราษฎรสองคน ใหเลอืกรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนทีห่นึง่กอน แลวจึงเลอืกรองประธาน
สภาคนที่สอง
 เมือ่เลอืกประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎรไดแลว ใหเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร
มีหนังสือแจงไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อนําความกราบบังคมทูล๖ และเมื่อพระมหากษัตริยทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตัง้ประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎรแลว ใหเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรสงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบดวย๗ 

 ๔ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
 ๕ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ วรรคสอง
 ๖ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง
 ๗ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ วรรคสอง



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ ๑๔๗จุลนิ

๓. การพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
 เมื่อเลือกประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรเสร็จเรียบรอยแลว           
สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสมควร
ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เปนครัง้แรก๘ โดยการเสนอชือ่บคุคลซ่ึงสมควรไดรบัแตงตัง้เปนนายกรฐัมนตรตีองมสีมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรรบัรองไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของสภาผูแทนราษฎร๙ มตขิอง
สภาผูแทนราษฎรทีเ่หน็ชอบดวยในการแตงตัง้บคุคลใดใหเปนนายกรฐัมนตรตีองมคีะแนนเสยีงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้
ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย๑๐ และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี๑๑ โดยนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
แปดปมิได๑๒ 
 ในกรณทีีพ่นกาํหนด ๓๐ วนันบัแตวนัทีม่กีารเรยีกประชมุรฐัสภาเพือ่ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้น
กราบบงัคมทลูภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัทีพ่นกาํหนดเวลาดงักลาวเพือ่ทรงมพีระบรมราชโองการแตงตัง้
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี๑๓ 
 เมือ่พระมหากษตัรยิทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้นายกรฐัมนตรเีรยีบรอยแลว นายกรฐัมนตรี
ก็จะดําเนินการเลือกสรรผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่สมควรดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีจํานวนไมเกิน ๓๕ คน เพื่อนําขึ้นทูลเกลา ฯ ใหพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตัง้เปนรฐัมนตร ีประกอบเปนคณะรฐัมนตรมีหีนาทีบ่รหิารราชการแผนดนิตามหลกัความรบัผดิชอบ
รวมกัน๑๔ 
 กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 
“ขาพระพทุธเจา (ชือ่ผูปฏิญาณ) ขอถวายสตัยปฏิญาณวา ขาพระพทุธเจาจะจงรกัภกัดตีอพระมหากษตัรยิ 
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”๑๕ 

 ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
 ๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง
 ๑๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม 
 ๑๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคสาม 
 ๑๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่
 ๑๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๓
 ๑๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง
 ๑๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๕
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๔. การแถลงนโยบายตอรัฐสภา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๖ บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามมาตรา ๗๕๑๖ โดยไมมกีารลงมตคิวามไววางใจ ทัง้นี ้ภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัเขารบัหนาที ่และเมือ่
แถลงนโยบายตอรฐัสภาแลวตองจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ เพือ่กาํหนดแนวทางการปฏบิตัิ
ราชการแตละปตามมาตรา ๗๖๑๗ 
 กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภา หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไป
จะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอน
เพียงเทาที่จําเปนก็ได”
 โดยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐันัน้ไดบญัญตัไิวในหมวด ๕ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบับปจจุบัน มีท้ังหมด ๙ แนวนโยบาย คือ ๑) แนวนโยบายดานความม่ันคงของรัฐ ๒) แนวนโยบายดานการ
บรหิารราชการแผนดนิ ๓) แนวนโยบายดานศาสนา สงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา และวฒันธรรม 
๔) แนวนโยบายดานกฎหมายและการยตุธิรรม ๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ ๖) แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกจิ ๗) แนวนโยบายดานทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม ๘) แนวนโยบายดาน
วทิยาศาสตร ทรพัยสนิทางปญญา และพลงังาน และ ๙) แนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชน 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ เพื่อกําหนดเจตจํานงบังคับใหรัฐบาลดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผนดนิใหเปนไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั และตองจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนนิการ รวมทัง้
ปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามและ
ใหขอเสนอแนะ และเพื่อประโยชนในการติดตามผลการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลตาม
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั และเปนการบรหิารราชการแผนดนิทีส่อดคลองกบัหลกัการบรหิารกจิการ
ภาครัฐแนวใหม

 ๑๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด 
ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง”
 ๑๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ บัญญัติวา
 “มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผนดิน”



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ ๑๔๙จุลนิ

 เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 
เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยในการบริหารราชการแผนดิน 
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการ
บริหารราชการแผนดินดวย

๕. การแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน
ราษฎรในขณะแตงตัง้เปนผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร๑๘ ซึง่เปนการใหเกยีรตกิบัฝายเสยีงขางนอย
ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
 ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวดังกลาวมาขางตน 
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมากจากสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก๑๙ โดยใหประธาน
สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร๒๐ 

๖. การตั้งกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎร
 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร 
แลวรายงานตอสภาผูแทนราษฎร๒๑ โดยกรรมาธกิารสามญัซึง่ตัง้จากผูซึง่เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
พรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร๒๒ ซ่ึงตามขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘๒ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นจํานวน 
๓๕ คณะ อยางไรกต็ามหากมคีวามจําเปนสภาผูแทนราษฎรจะตัง้คณะกรรมาธกิารสามญัคณะอืน่เพิม่ขึน้
อกีเมือ่ใดก็ได โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหน่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญไดไมเกิน ๒ คณะ๒๓ 
การเลือกต้ังคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกินจํานวน

 ๑๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง 
 ๑๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๐ วรรคสอง
 ๒๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม
 ๒๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง
  ๒๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคหา
 ๒๓ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ วรรคสอง  



กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔๑๕๐

กรรมาธิการ การเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๕ คน๒๔ การออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมาธิการ ถามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเทากับจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ใหถือวา
ผูถูกเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก ถามีการเสนอชื่อมากกวาจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ใหออกเสียง
ลงคะแนนเปนการลับ๒๕ 

๗. การรองขอใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปของ
คณะรัฐมนตรี
 ในกรณทีีอ่ายขุองสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืมกีารยบุสภาผูแทนราษฎร ภายหลงัการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรอนัเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไป รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภาแลวแตกรณ ี
จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียก
ประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรี
มิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป๒๖ 
 ๗.๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
มีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณาตอไปของสภาผูแทนราษฎร
  เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติตอไป ตามมาตรา ๑๓๖ (๑๑)๒๗ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง๒๘ และมาตรา ๑๕๓๒๙ 

 ๒๔ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๓ วรรคหนึ่ง
 ๒๕ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๓ วรรคสาม 
 ๒๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
 ๒๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๑๓๖ ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
      ฯลฯ   ฯลฯ
  (๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
      ฯลฯ   ฯลฯ”
 ๒๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง บัญญัติวา
      “ฯลฯ   ฯลฯ
 ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนท่ี ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดวยโดยอนุโลม”
 ๒๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือ
บรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายใน
หกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี”



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ ๑๕๑จุลนิ

 ๓๐ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง
 ๓๑ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๘ วรรคสอง
 ๓๒ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๙
 ๓๓ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๔๐
 ๓๔ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๖ วรรคหนึ่ง
 ๓๕ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๖ วรรคสอง
 ๓๖ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๗ 
 

ของรฐัธรรมนญู ถารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตันิัน้คางการพจิารณา
อยูในวาระใดก็ใหพิจารณาตอไปในวาระนั้น และใหประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรือ่งดวน๓๐ การพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตัถิาอยูใน
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นใหม๓๑ 
   ถารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นอยูระหวางการ
พจิารณาของคณะกรรมาธกิารรวมกนั ใหสภาผูแทนราษฎรตัง้กรรมาธกิารรวมกนัฝายสภาผูแทนราษฎร
ขึ้นใหมและใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบ๓๒ 
   การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพจิารณาใหดาํเนนิกระบวนการพจิารณาตอไปตามทีก่าํหนดไวในหมวด ๕ การเสนอและการพจิารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือหมวด ๖ การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
แลวแตกรณี๓๓ 
 ๗.๒  การพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภา
มีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณาตอไปของวุฒิสภา
   เมื่อรัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ถารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคางการพิจารณาอยูในวาระใด ก็ใหวุฒิสภาพิจารณาตอไปใน
วาระนั้น และใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวน๓๔ ในการนับระยะ
เวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณา
อยูในวฒุสิภา ใหเริม่นบัระยะเวลาใหมตามทีก่าํหนดในมาตรา ๑๔๖ ของรฐัธรรมนญู ตัง้แตวนัทีร่ฐัสภา
มีมติเห็นชอบ๓๕ 
   การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพิจารณา ใหดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไปตามที่กําหนดไวในหมวด ๗ วาดวยการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ๓๖ 



กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
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 ๗.๓  การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหพิจารณา
ตอไปของรัฐสภา
   เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอใหรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอไป
ตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เปนเรื่องดวน๓๗ เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบแลว ใหรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอไป
ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา๓๘ 

สรุป
 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่านมาเสรจ็ส้ินลง ประเทศไทยจะมสีภาผูแทนราษฎรซึง่เปนชดุที ่๒๔ อนัประกอบดวย
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจาํนวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชกิซ่ึงมาจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้
เขตละหนึง่คนจาํนวน ๓๗๕ คน และสมาชกิซ่ึงมาจากการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่จาํนวน ๑๒๕ คน๓๙  
อันเปนสภาผูแทนราษฎรของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ในรอบ ๗๙ ป และสภาผูแทนราษฎรชุดนี้จะไดมาประชุมกันเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๘ ของประเทศไทย หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
ก็จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลจํานวนไมเกิน ๓๕ คน เพื่อแตงตั้งเปนรัฐมนตรีประกอบเปน
คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๖๐ เพื่อเขามาทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้นการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จึงถือไดวามีความสําคัญสําหรับการกําหนดอนาคต
ของประเทศไทย    

 ๓๗ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘๓
 ๓๘ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘๔
 ๓๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๙๓




