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นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร ส�านักกฎหมาย

 ๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 
เก้าสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที ่๖๘ ก หน้า ๔๐ ลงวนัที ่๑๒ กนัยายน 
๒๕๖๑) จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
 ๒พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มผีลใช้บังคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) จึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.
 ๓พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วันถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๙๓ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐)  
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐.   
  ๔พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) จึงมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐.
  ๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

บทน�ำ
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๘ ได้บัญญัติให้ด�าเนินการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕๐ วันนับแต่วันท่ี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑)๑  (๒)๒  (๓)๓  และ (๔)๔  มีผลใช้บังคับแล้ว 
ดังนั้น จึงต้องด�ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๙ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๒๕ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ ได้ก�าหนดให้ 
ภายใน ๕ วันนบัแต่วันทีพ่ระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปใช้บงัคับ ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับก�าหนดวันเลือกตั้ง ก�าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

เลือกตั้ง จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ�านวนเขต
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และก�าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายช่ือ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ    
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก�าหนดวันเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
และสถานทีท่ีพ่รรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่๖ 

โดยมีสาระส�าคัญ คือ ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอำทิตย์ท่ี 
๒๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกต้ังใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
รับเลือกต้ังต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  
ถงึวนัศกุร์ที ่๘ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๒ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถงึเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ สถานที่ 
ที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งก�าหนด          
  เมื่อพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ได้ออกใบรบัใบสมคัรรบัเลอืกตัง้แล้ว ประสงค์จะส่งผูส้มคัร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานและค่าธรรมเนียมในการสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ตัง้แต่วนัจนัทร์ที ่๔ กมุภำพันธ์ ๒๕๖๒ ถงึวนัศกุร์ที ่๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๒ 
ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ๒๐๒ และ ๒๐๓ ชั้น ๒  
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ อาคารรฐัประศาสนภักด ีศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ ถนนแจ้งวฒันะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
  ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไป คอลัมน์คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอน�าเสนอเรื่อง “กระบวนกำร
ภำยหลังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปตำมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” ดังนี้

   ๑. กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
    เมือ่มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้เมื่อตรวจสอบ 
เบือ้งต้นแล้วมเีหตุอนัควรเชือ่ว่า ผลการเลอืกต้ังเป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ 
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
    ส�าหรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่นัน้ ในกรณทีีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ 
ครบทุกเขตเลือกต้ังแล้ว การค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ 
แต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค�านวณตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน 

 ๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.
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พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘๗  
แต่ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจ�านวนถึงร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้ง 
ทั้งหมดแล้ว ให้ด�าเนินการค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙๘       

 ๗พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่า
          “มาตรา ๑๒๘ ในกรณทีีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ครบทกุเขตเลอืกตัง้แล้ว การค�านวณหาจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
แบบบญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืงทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่จะพงึได้รบั ให้ค�านวณตามวธิกีารดงัต่อไปนี ้โดยในกรณทีีม่เีศษ 
ให้ใช้ทศนิยมสี่ต�าแหน่ง
  (๑) น�าคะแนนรวมทัง้ประเทศทีพ่รรคการเมอืงทกุพรรคทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่ได้รับจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
หารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
   (๒) น�าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ�านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทกุเขต จ�านวนทีไ่ด้รบัให้ถอืเป็นจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีพ่รรคการเมอืงนัน้จะพงึมไีด้เบือ้งต้น และเมือ่ได้ 
ค�านวณตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่าเป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
   (๓) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดทีพ่รรคการเมืองนัน้ได้รบัเลอืกตัง้ในทกุเขตเลอืกตัง้ ผลลพัธ์คือจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น
   (๔) ภายใต้บงัคบั (๕) ให้จดัสรรจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงจะได้รบัให้ครบหนึง่ร้อยห้าสบิคน 
โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ�านวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมือง 
ท่ีมีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามล�าดับจนครบ
จ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด�าเนินการตาม (๖)
  (๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู ้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเท่ากับหรือสูงกว่าจ�านวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ�านวนที่ได้รับ
จากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และไม่มสีทิธิได้รบัการจดัสรรสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ และให้น�าจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต�่ากว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใด 
ดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ�านวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)
   (๖) ในการจดัสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายงัจดัสรรจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ไม่ครบหนึง่ร้อยห้าสิบคน  
ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน 
ตามล�าดับจนครบจ�านวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน กรณีที่เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท�าให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้น�าค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ�านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรทีพึ่งมีหน่ึงคนมาพิจารณา โดยหากพรรคการเมอืงใดมค่ีาเฉล่ียคะแนนของพรรคการเมอืงต่อจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ทีพ่งึมหีนึง่คนมากกว่าพรรคการเมอืงอืน่ ให้พรรคการเมอืงนัน้มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่เพิม่อกี
หนึ่งคน และหากยังมีจ�านวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
   (๗) ในกรณทีีเ่มือ่ค�านวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมอืงทกุพรรคได้รบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่ 
รวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้ด�าเนินการค�านวณปรับจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค�านวณ 
ตามอตัราส่วนทีท่กุพรรคจะได้รบัการจดัสรรจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายช่ือซึง่เมือ่รวมแล้วไม่เกนิหน่ึงร้อยห้าสิบคน  
โดยให้น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ หารด้วยผลบวก 
ของหนึง่ร้อยห้าสิบกบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ทีเ่กนิจ�านวนหนึง่ร้อยห้าสบิ และให้น�า (๔) มาใช้ในการค�านวณ
ด้วยโดยอนุโลม
   (๘) เมือ่ได้จ�านวนผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังแบบบญัชีรายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืงแล้ว ให้ผูส้มคัรตามล�าดบัหมายเลขในบญัชรีายชือ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  
ให้น�าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ มาค�านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย
  ทั้งนี้ การด�าเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด”.
 ๘พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙ บัญญัติว่า
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

	 	 ๒.	การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
    รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๖๙ ก�าหนดว่า ให้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๕๐ คน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ และให้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติน�ารายชือ่บคุคลซึง่ได้รบั 
การคดัเลอืกจ�านวน ๒๕๐ คน ดงักล่าว ขึน้กราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้  
โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

        	 ๓.	การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก	
    ส�าหรบัการเรยีกประชุมรฐัสภาครัง้แรกน้ัน รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๑ 
ก�าหนดว่าภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัประกาศผลการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอันเป็นการเลอืกตัง้ 
ทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยในการประชุมรัฐสภา 
คร้ังแรกนั้น จะมี “รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา” ซ่ึงพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง 
ท�ารฐัพธิเีปิดประชมุสมยัประชมุสามญัประจ�าปีครัง้แรกด้วยพระองค์เอง หรอืจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้พระรัชทายาทซึง่ทรงบรรลนุติภิาวะแล้วหรอืผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูแ้ทนพระองค์มาท�ารฐัพธิกีไ็ด้ โดยรฐัพธิ ี
เปิดประชุมรัฐสภาถือเป็นประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ ทัง้นี ้ เพือ่ให้สมาชกิรฐัสภาได้รบัฟังพระราชด�ารสัเปิดประชมุรฐัสภา และน้อมน�ามาใช้ 
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
กฎหมายต่อไป
    ในการเรียกประชุมรัฐสภานั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๔ ได้ก�าหนด
จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะสามารถเรยีกประชมุรัฐสภาไว้ว่า ในการเลอืกตัง้ทัว่ไป เมือ่มีสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ	๙๕	 ของจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว	 

 “มาตรา ๑๒๙ ในกรณทีีม่กีารประกาศผลการเลอืกตัง้ยงัไม่ครบทุกเขต แต่มจี�านวนถงึร้อยละเก้าสบิห้าของเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดแล้ว  
ให้ด�าเนินการค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
   (๑) น�าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีจ่ะประกาศผลการเลอืกตัง้หารด้วยสามร้อยห้าสบิอนัเป็นจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด
   (๒)  น�าผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ผลลัพธ์ท่ีได้คือจ�านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ�านวนเต็ม
   (๓)  น�าผลลพัธ์ตาม (๒) มาหกัออกด้วยจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีจ่ะประกาศผลการเลอืกตัง้ ผลลพัธ์ 
ที่ได้คือจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง
  เมื่อได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้น�ามาค�านวณตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ เพื่อจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๒๘ (๗) จ�านวนหนึ่งร้อยห้าสิบ ให้เปลี่ยนเป็นจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
  เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น ให้ด�าเนินการค�านวณตามวิธีตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหม่ และจัดสรรจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องตรงตามผลการค�านวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่
จะพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป
  ในกรณีท่ีการค�านวณใหม่ตามมาตราน้ีท�าให้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�าดับท้ายตามล�าดับพ้นจากต�าแหน่ง
  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงผูใ้ดต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคสี ่ให้ถอืว่าผูน้ัน้ยงัคงเป็นผูส้มคัร
ตามล�าดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น”.
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กล่าวคอืจะต้องมีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๔๗๕	คน	หากมคีวามจ�าเป็นจะต้องเรยีกประชมุ
รัฐสภาก็ให้ด�าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
เท่าที่มีอยู่แต่ต้องด�าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ�านวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว  
กล่าวคอืจ�านวน ๕๐๐ คน ในกรณเีช่นนี ้ให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรดงักล่าวอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าอายุ 
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่   
   ข้อสังเกต	บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ก�าหนดให้	“สภานิตบัิญญตัแิห่งชาติ”	และ	“สมาชกิสภานติิบญัญัติแห่งชาติ” สิน้สดุลงในวนัก่อนวนั
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้  

 	 	 ๔.	การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกประธานวุฒิสภา
   เม่ือมรีฐัพธิเีปิดประชุมรฐัสภาแล้ว รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๑๕ ก�าหนดว่า 
ก่อนเข้ารบัหน้าที	่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชวิฒุสิภาต้องปฏญิาณตนในท่ีประชมุแห่งสภา 
ที่ตนเป็นสมาชิก	 ด้วยถ้อยค�า	 ดังต่อไปนี้	 “ข้าพเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอปฏิญาณว่า	 ข้าพเจ้า 
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน	 ท้ังจะรักษาไว้ 
และปฏิบัตติามซึง่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุประการ” เมือ่ปฏญิาณตนในท่ีประชมุแห่งสภา 
ที่ตนเป็นสมาชิกแล้ว ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์  
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ ซึ่งในการประชุมของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้น จะต้องมีประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมและด�าเนินการประชุม 
ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูและข้อบงัคบัการประชมุของแต่ละสภา ดงันัน้ สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภาจึงต้องประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา รวมทั้งเลือก 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานวุฒิสภาเพื่อช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่ 
และอ�านาจของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติหน้าที ่
แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

  	 ๕.	การพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลซึง่สมควรได้รบัการแต่งตัง้แต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรี
    ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๒๗๒ ได้ก�าหนดให้การให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้ด�าเนินการตามมาตรา ๑๕๙๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา	๑๕๙	วรรคหนึ่ง	 
ให้กระท�าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตร ี
ตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

 ๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ บญัญตัว่ิา
   “มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลซึง่สมควรได้รบัการแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรจีากบุคคลซึง่มี
คณุสมบติัและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผูม้ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบญัชี
รายชือ่ของพรรคการเมอืงทีส่มาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมอียูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร
   การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงต้องมสีมาชกิรบัรองไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีมี่อยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร
    มตขิองสภาผู้แทนราษฎรทีเ่ห็นชอบการแต่งต้ังบคุคลใดให้เป็นนายกรฐัมนตรต้ีองกระท�าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมคีะแนน
เสยีงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร”. 
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

ของทั้งสองสภา และในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ หากมีกรณีที่ 
ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๑๐ 

ไม่ว่าด้วยเหตใุด และสมาชกิของทัง้สองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด 
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อ 
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนี้  
ให้ประธานรฐัสภาจดัให้มกีารประชมุร่วมกนัของรฐัสภาโดยพลนั และในกรณทีีร่ฐัสภามมีตด้ิวยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ทีป่ระชมุร่วมกนั 
ของรฐัสภาพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลซ่ึงสมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอไป โดยในการ 
เสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งน้ีน้ัน จะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้ และมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น 
นายกรฐัมนตรีนัน้ต้องมคีะแนนเสยีงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา 
  	 ข้อสงัเกต	สมาชกิวฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลน้ันมสิีทธเิพียงพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคล 
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่จะไม่มีสิทธิเสนอ 
ชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอ�านาจดังกล่าวเป็นอ�านาจของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น และในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือ 
ทีพ่รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตใุด ผูมี้สทิธเิสนอขอยกเว้นการเสนอชือ่นายกรฐัมนตรี 
จากผู้อยู ่ในบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๘๘ ต่อประธานรัฐสภา คือ สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  
อันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
   เม่ือรฐัสภาให้ความเห็นชอบบคุคลใดเป็นนายกรฐัมนตรแีล้ว ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะน�า 
รายชื่อบุคคลดังกล่าวข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
   เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
พิจารณาเลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน และให้นายกรัฐมนตรีน�ารายชื่อรัฐมนตรี
ข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี
  โดยก่อนเข้ารบัหน้าทีร่ฐัมนตรต้ีองถวายสตัย์ปฏญิาณต่อพระมหากษัตรย์ิด้วยถ้อยค�า ดงัต่อไปน้ี  
“ข้าพระพุทธเจ้า	 (ชื่อผู้ปฏิญาณ)	 ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์	 และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อประโยชน์ของประเทศ 
และประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”	 

 ๑๐รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บญัญตัว่ิา 
    “มาตรา ๘๘ ในการเลือกตัง้ทัว่ไป ให้พรรคการเมอืงทีส่่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แจ้งรายชือ่บคุคลซึง่พรรคการเมอืงนัน้มมีตว่ิาจะเสนอให้
สภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรไีม่เกินสามรายชือ่ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก่อนปิดการรบัสมคัร
รบัเลอืกตัง้ และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศรายชือ่บคุคลดงักล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น�าความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม
   พรรคการเมอืงจะไม่เสนอรายช่ือบคุคลตามวรรคหนึง่กไ็ด้”.
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แต่ในกรณทีีโ่ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรฐัมนตรปีฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนทีจ่ะถวายสตัย์ปฏญิาณ  
ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด�าเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้๑๑  ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะรัฐมนตร ี
ตามมาตรา ๑๖๘ (๑)๑๒  พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว
  	 ข้อสังเกต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๔ บัญญัต ิ
ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรี 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และมาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

  	 ๖.	การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบาย  
โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
       ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน  
ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าท่ี 
จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้

  	 ๗.	การแต่งตั้งผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๖ ก�าหนดให้ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี 
เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ�านวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู ้น�าฝ่ายค้าน    
ในสภาผู้แทนราษฎร
  ในการนี ้เพือ่ให้เข้าใจกระบวนการภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโปรดดูแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 ๑๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บญัญตัว่ิา
  “มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีทีจ่ะเข้าบริหารราชการแผ่นดนิต้องแถลงนโยบายต่อรฐัสภา ซึง่ต้องสอดคล้องกบัหน้าทีข่องรฐั แนวนโยบาย
แห่งรฐั และยทุธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจงแหล่งทีม่าของรายได้ทีจ่ะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนินโยบาย โดยไม่มกีารลงมติความไว้วางใจ  ทัง้นี้ 
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัเข้ารับหน้าที่
  ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึง่ หากมกีรณทีีส่�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึง่หากปล่อยให้เนิน่ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส�าคญัของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีทีเ่ข้ารับหน้าทีจ่ะด�าเนนิการไปพลางก่อนเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นกไ็ด้”.
   ๑๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ บญัญตัว่ิา
    “มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีทีพ้่นจากต�าแหน่งอยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปภายใต้เงือ่นไข ดงัต่อไปนี้
  (๑) ในกรณพ้ีนจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรอื (๓) ให้อยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ข้ึนใหม่จะเข้ารบั
หน้าที ่เว้นแต่ในกรณีทีน่ายกรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตขุาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
หรอืมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยูป่ฏิบตัหิน้าทีต่่อไปมไิด้
                                                                 ฯลฯ    ฯลฯ”.
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กระบวนการภายหลงัการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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บทสรุป
   กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดังที่ได้กล่าวมา 
โดยล�าดบั เป็นการสะท้อนให้เห็นถงึรากฐานของระบบรฐัสภาในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข โดยก�าหนดให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยเลือกผู้แทนของตนให้เข้าไป
ใช้อ�านาจรัฐ และสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจรัฐผ่านการก�าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซ่ึงเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐด้านนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตร ี
ซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐด้านบริหาร ซ่ึงตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้มีสิทธิ 
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็จะท�าหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบการท�างานของคณะรฐัมนตรีว่าเป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่ 
  อย่างไรกต็าม เพือ่ให้การปฏริปูประเทศในระยะเปลีย่นผ่านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย จงึมีบทบญัญตัเิฉพาะทีก่�าหนดให้วฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลให้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และให้มีหน้าที่ 
และอ�านาจส�าคัญในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ โดยให ้
ความส�าคญักบัหลักการพ้ืนฐานในระบอบประชาธปิไตยมากกว่ารปูแบบและวธิกีาร และสร้างการเมือง
การปกครองให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมอืงและกาลสมยั เพือ่พฒันาประเทศชาติให้เจรญิก้าวหน้า 
และสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป 
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