
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๖) 

พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยขึ้นไวโดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  รัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑ รัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) ของมาตรา ๑๖๐ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

“(๑๕) การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐ 
และมาตรา ๒๑๑ ทศ วรรคสาม 

(๑๖) การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ปณรส วรรคสาม 
(๑๗) การใหความเห็นชอบญัตติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา 

๒๑๑ เอกูนวีสติ” 
 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๑๒ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 

มาตรา ๒๑๑ ทวิ ถึงมาตรา ๒๑๑ เอกูนวีสติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 
พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

                                                 
๑ รก. ๒๕๓๙/๕๓ ก/๑/๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หมวด ๑๒ 
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 

   
 
มาตรา ๒๑๑ ทวิ  ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมตามหมวดนี้ ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้ 
(๑) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๑๑ ฉ ใหได

จังหวัดละหนึ่งคน 
(๒) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณ จํานวน 

ย่ีสิบสามคน ดังตอไปนี ้
(ก) ผูเช่ียวชาญสาขากฎหมายมหาชน จํานวนแปดคน 
(ข) ผูเช่ียวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จํานวนแปดคน 
(ค) ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือการราง

รัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภากําหนด จํานวนเจ็ดคน 
มาตรา ๒๑๑ ตรี  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
มาตรา ๒๑๑ จัตวา  บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) ไดแกบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลซึ่ งมี ลักษณะตองหามมิใหใช สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) และ 
(๑๒) 

(๒) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือขาราชการการเมือง 
(๓) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๔) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถ่ิน 
มาตรา ๒๑๑ เบญจ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒) ตอง

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑๑ ตรี (๑) (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑๑ 
จัตวา (๑) และ (๒) 

มาตรา ๒๑๑ ฉ  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ 
ทวิ (๑) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุแหงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
๒๑๑ ทวิ (๑) ใหย่ืนใบสมัครพรอมดวยหลักฐานตอผูวาราชการจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาหรือ 
ที่ตนเกิด ตามแบบและภายในกําหนดวันและเวลาที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนด
วันรับสมัครใหเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดตรวจคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและเห็นวาถูกตอง
แลว ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งไมเกินสิบคนใหสงรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งไปยังประธาน
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป แตในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเกินสิบคน ใหผูวาราชการจังหวัดจัด
ใหมีการประชุมพรอมกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งกันเองโดยลงคะแนน
ลับ และผูสมัครแตละคนใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูสมัครดวยกันเองไดคนละไมเกินสามคน 

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรายชื่อพรอมดวยเอกสารหลักฐานของผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุด ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหมีจํานวนเกินสิบคน ใหผูวา
ราชการจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนใหม เฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากันนั้น เพ่ือใหไดผูสมัครที่มี
คะแนนสูงสุดจํานวนสิบคน  ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหแลวเสร็จและสงรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหประธานรัฐสภาภายในหาวันนับแตวันที่พนกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ใหประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อที่ไดรับจากผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
โดยแยกเปนรายชื่อของแตละจังหวัด และใหเรียงรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละจังหวัด
ตามลําดับอักษร เพ่ือดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐ 

มาตรา ๒๑๑ สัตต  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญญาในสาขาวิชา
นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตรแตละแหงคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒) ในประเภทตางๆ ตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ 
(๒) (ก) (ข) และ (ค) ประเภทละไมเกินหาคน โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อของแตละประเภท
พรอมทั้งรายละเอียดตามที่ประธานรัฐสภากําหนด และสงใหประธานรัฐสภาภายในหาวันนับแต
วันพนกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งตามมาตรา ๒๑๑ ฉ และใหประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อ
ของบุคคลที่สภาสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สงมาแยกเปนประเภทแตละบัญชีโดยใหเรียงรายชื่อ
ตามลําดับอักษร 

มาตรา ๒๑๑ อัฏฐ  เมื่อประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๑๑ ฉ 
วรรคหก และไดรับบัญชีรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๒๑๑ สัตต แลว ใหจัดใหมีการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อครบถวน 

ใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครจาก
บัญชีรายชื่อจากจังหวัดตางๆ จังหวัดละหนึ่งคน และเลือกตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาสงมาตามจํานวนแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒) 
การลงคะแนนดังกลาวใหกระทําเปนการลับ 

ใหผูไดรับเลือกตั้งจากแตละจังหวัดและผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณซึ่งได
คะแนนสูงสุดตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑๑ ทวิ เปนผูไดรับเลือกตั้งเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหจะมีจํานวนผู
ไดรับคะแนนสูงสุดเกินจํานวนดังกลาว ใหดําเนินการลงคะแนนใหมเฉพาะผูไดรับคะแนนเทากัน
นั้น ถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภาทําการจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ ใหประธานรัฐสภากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อวินิจฉัยปญหา
ดังกลาว 

ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑๑ นว  ในกรณีที่รัฐสภาจะตองดําเนินการใดตามหมวดนี้ในระหวาง
ปดสมัยประชุมรัฐสภา ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญและใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ แตถาอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและมีกรณีที่
รัฐสภาจะตองดําเนินการใดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหมวดนี้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันที่
อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จนถึงวันประชุม
สภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานสภา
ผูแทนราษฎร รวมเขาในระยะเวลาที่รัฐสภาจะตองดําเนินการ 

มาตรา ๒๑๑ ทศ  สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ 
ทวิ (๑) หรือ (๒) เร่ิมตั้งแตวันไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภา 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) หรือ (๒) 
ส้ินสุดลง เมื่อ 

(๑) สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐารส 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑๑ ตรี หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๒๑๑ จัตวา หรือตามมาตรา ๒๑๑ เบญจ แลวแตกรณ ี
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) หรือ (๒) วาง

ลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐารส ใหรัฐสภาดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในกําหนดเวลาสามสิบวันจากบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ประธานรัฐสภาจัดทําตามมาตรา ๒๑๑ ฉ วรรคหก หรือตามมาตรา ๒๑๑ 
สัตต เวนแตระยะเวลาการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ เตรส 
จะเหลือไมถึงเกาสิบวัน 

ในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) ที่รัฐสภาเลือกตั้ง
จากผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดใดวางลงและไมมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นในบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดนั้นแลว หรือในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
๒๑๑ ทวิ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) ประเภทใดประเภทหนึ่งวางลง และไมมีรายชื่อผูเช่ียวชาญหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูมีประสบการณตามบัญชีรายชื่อในประเภทที่วางลงนั้นแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่
ไดตอไปโดยไมตองดําเนินการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น แตทั้งนี้สภารางรัฐธรรมนูญจะตองมี
จํานวนสมาชิกเหลืออยูไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) และ (๒) 

มาตรา ๒๑๑ เอกาทศ  สภารางรัฐธรรมนูญ มีประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
คนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภา
รางรัฐธรรมนูญตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญและใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ 

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามหมวดนี้ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
เมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

เมื่อประธานและรองประธานไมอยู ในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภาราง
รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๒๑๑ ทวาทศ  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ
ประธานและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการที่สภา
รางรัฐธรรมนูญแตงตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๑๑ เตรส  สภารางรัฐธรรมนูญจะตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่มีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครบจํานวนตาม
มาตรา ๒๑๑ ทว ิ

การที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรไมเปนเหตุ
กระทบกระเทือนการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ 

รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐจะกระทํามิได 

ในกรณีที่ รัฐสภาวินิจฉัยวารางรัฐธรรมนูญมี ลักษณะตามวรรคสี่ ใหราง
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไป 

มาตรา ๒๑๑ จตุทศ  วิธีการพิจารณาและจัดทํารางรัฐธรรมนูญ การประชุม การ
ลงมติ การแตงตั้งกรรมาธิการและการดําเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความ
เรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของหมวดนี้ ใหใชขอบังคับการประชุมของ
รัฐสภาโดยอนุโลม ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม
ของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ มาใชกับการประชุมของสภาราง
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ และความคุมกันที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ใหนํามาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๑ ปณรส  เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น
แลวใหนําเสนอตอรัฐสภา 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีสิทธิเขาช้ีแจงประกอบรางรัฐธรรมนูญนั้นในที่
ประชุมรวมกันของรัฐสภาได 

ใหรัฐสภาพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยจะแกไข
เพ่ิมเติมประการใดมิได การลงมติใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนน
เสียงใหความเห็นชอบในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เมื่อรัฐสภาลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแลว ให
ประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในกรณีที่พระมหากษัตริย ไมทรงเห็นชอบดวยกับร าง รัฐธรรมนูญและ
พระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญ
นั้นเปนอันตกไป 

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพ่ือใหประชาชนออกเสียงลงคะแนนวา
จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ 

มาตรา ๒๑๑ โสฬส  ในกรณีที่จะตองดําเนินการใหประชาชนออกเสียงประชามติ 
ตามมาตรา ๒๑๑ ปณรส วรรคหา ใหประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันให
ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศ  ทั้งนี้ วันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวาประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบ

ดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๑๑ สัตตรส แตถาเสียง
ขางมากไมเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือมีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไม
ถึงหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

มาตรา ๒๑๑ สัตตรส  เมื่อมีประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญให
ประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา 
๒๑๑ ปณรส วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 

มาตรา ๒๑๑ อัฏฐารส  สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนสมาชิกเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่ง ตามมาตรา ๒๑๑ 
ทศ วรรคสี่ 

(๒) สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๒๑๑ เตรส วรรคหนึ่ง 

(๓) เมื่อรางรัฐธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับเปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(๔) เมื่อรางรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา ๒๑๑ เตรส วรรคหา มาตรา ๒๑๑ 
ปณรส วรรคสี่ มาตรา ๒๑๑ โสฬส วรรคสี่ หรือมาตรา ๒๑๑ สัตตรส 

ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหดําเนินการจัดใหมี
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามหมวดนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตาม
มาตรา ๒๑๑ เตรส วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ บุคคลผูที่เคยเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมได 

มาตรา ๒๑๑ เอกูนวีสติ  ถารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําข้ึนตามหมวดนี้ตกไป 
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติตอ
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภามีมติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความในหมวดนี้อีกได การออก
เสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบของรัฐสภาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 

เมื่อรัฐสภามีมติอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการเสนอญัตติตาม
วรรคหนึ่งอีกไมได เวนแตจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม” 

 
มาตรา ๕  ในวาระเริ่มแรก ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการรับสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และ
ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๑๑ ฉ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้ 
คือ โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญใน
การปฏิรูปการเมือง โดยใหมีคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยบุคคลจากหลาย
สาขาอาชีพเปนองคกรในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองข้ึนใหมให
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติ
รัฐธรรมนูญโดยการออกเสียงประชามติไดดวย  ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป  จึงจําเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นี้ 
 
 

ญาณี  ปอมคาย/พิมพ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

พงษพิลัย  วรรณราช/ยงยุทธ  ภูประดับกฤต/ตรวจ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
 
 


