๓๘๔

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
พุทธศักราช ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙”
มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๕) (๑๖) และ (๑๗) ของมาตรา ๑๖๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
“(๑๕) การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐ
และมาตรา ๒๑๑ ทศ วรรคสาม
(๑๖) การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ปณรส วรรคสาม
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(๑๗) การใหความเห็นชอบญัตติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา
๒๑๑ เอกูนวีสติ”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๑๒ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาตรา ๒๑๑ ทวิ ถึงมาตรา ๒๑๑ เอกูนวีสติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๓๔ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๓๘
“หมวด ๑๒
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม

มาตรา ๒๑๑ ทวิ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมตามหมวดนี้ ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๑๑ ฉ
ใหไดจังหวัดละหนึ่งคน
(๒) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ
จํานวนยี่สิบสามคน ดังตอไปนี้
(ก) ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จํานวนแปดคน
(ข) ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จํานวน
แปดคน
(ค) ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน
หรือการรางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภากําหนด จํานวนเจ็ดคน
มาตรา ๒๑๑ ตรี บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
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มาตรา ๒๑๑ จัตวา บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) ไดแกบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) และ (๑๒)
(๒) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือขาราชการ
การเมือง
(๓) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๔) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๑๑ เบญจ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒) ตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๑๑ ตรี (๑) (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑๑ จัตวา
(๑) และ (๒)
มาตรา ๒๑๑ ฉ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ
(๑) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุแหงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี้
ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑
ทวิ (๑) ใหยื่นใบสมัครพรอมดวยหลักฐานตอผูวาราชการจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาหรือที่ตนเกิด ตาม
แบบและภายในกําหนดวันและเวลาที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวันรับสมัครให
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เมื่อผูวาราชการจังหวัดตรวจคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและเห็นวาถูกตอง
แลว ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งไมเกินสิบคนใหสงรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งไปยังประธาน
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป แตในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเกินสิบคน ใหผูวาราชการจังหวัดจัด
ใหมีการประชุมพรอมกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกันเองโดยลงคะแนน
ลับ และผูสมัครแตละคนใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูสมัครดวยกันเองไดคนละไมเกินสามคน
ใหผูวาราชการจังหวัดสงรายชื่อพรอมดวยเอกสารหลักฐานของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ไดคะแนนสูงสุด ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณี ที่ มี ผู ไ ด รั บ คะแนนเท า กั น อั น เป น เหตุ ใ ห มี จํ า นวนเกิ น สิ บ คน ให ผู ว า
ราชการจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนใหม เฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากันนั้น เพื่อใหไดผูสมัครที่มี
คะแนนสูงสุดจํานวนสิบคน ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหแลวเสร็จและสงรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหประธานรัฐสภาภายในหาวันนับแตวันที่พนกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
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ใหประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อที่ไดรับจากผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
โดยแยกเปนรายชื่อของแตละจังหวัด และใหเรียงรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละจังหวัด
ตามลําดับอักษร เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐ
มาตรา ๒๑๑ สั ต ต ให ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารให ป ริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตรแตละแหงคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒) ในประเภทตางๆ ตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒)
(ก) (ข) และ (ค) ประเภทละไมเกินหาคน โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อของแตละประเภทพรอมทั้ง
รายละเอียดตามที่ประธานรัฐสภากําหนด และสงใหประธานรัฐสภาภายในหาวันนับแตวันพน
กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งตามมาตรา ๒๑๑ ฉ และใหประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคล
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สงมาแยกเปนประเภทแตละบัญชีโดยใหเรียงรายชื่อตามลําดับอักษร
มาตรา ๒๑๑ อัฏฐ เมื่อประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๑๑ ฉ วรรค
หก และไดรับบัญชีรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๒๑๑ สัตต แลวใหจัดใหมีการประชุมรวมกันของ
รัฐสภาภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อครบถวน
ใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครจาก
บั ญ ชี ร ายชื่ อ จากจั ง หวั ด ต า งๆ จั ง หวั ด ละหนึ่ ง คน และเลื อ กตั้ ง บุ ค คลจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาสงมาตามจํานวนแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๒) การ
ลงคะแนนดังกลาวใหกระทําเปนการลับ
ใหผูไดรับเลือกตั้งจากแตละจังหวัดและผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณซึ่งได
คะแนนสูงสุดตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑๑ ทวิ เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหจะมีจํานวนผูไดรับ
คะแนนสูงสุดเกินจํานวนดังกลาว ใหดําเนินการลงคะแนนใหมเฉพาะผูไดรับคะแนนเทากันนั้น ถา
ยังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภาทําการจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐ ธรรมนู ญ ตามหมวดนี้ ให ป ระธานรั ฐ สภากํา หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ วิ นิจ ฉั ย ป ญ หา
ดังกลาว
ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑๑ นว ในกรณีที่รัฐสภาจะตองดําเนินการใดตามหมวดนี้ในระหวางปด
สมัยประชุมรัฐสภา ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียก
ประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญและใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
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ราชโองการ แตถาอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและมีกรณีที่
รัฐสภาจะตองดําเนินการใดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหมวดนี้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันที่อายุ
ของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จนถึงวันประชุมสภา
ผู แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายหลั ง จากมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ประธานสภา
ผูแทนราษฎร รวมเขาในระยะเวลาที่รัฐสภาจะตองดําเนินการ
มาตรา ๒๑๑ ทศ สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ
(๑) หรือ (๒) เริ่มตั้งแตวันไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภา
สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) หรือ (๒)
สิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐารส
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑๑ ตรี หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา
๒๑๑ จัตวา หรือตามมาตรา ๒๑๑ เบญจ แลวแตกรณี
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) หรือ (๒) วางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๒๑๑ อัฏฐารส ใหรัฐสภาดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในกําหนดเวลาสามสิบวันจากบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ประธานรัฐสภาจัดทําตามมาตรา ๒๑๑ ฉ วรรคหก หรือตามมาตรา ๒๑๑ สัตต
เวนแตระยะเวลาการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ เตรส จะเหลือ
ไมถึงเกาสิบวัน
ในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) ที่รัฐสภาเลือกตั้ง
จากผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดใดวางลงและไมมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นในบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดนั้นแลว หรือในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑
ทวิ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) ประเภทใดประเภทหนึ่งวางลง และไมมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญหรือผูมี
ประสบการณตามบัญชีรายชื่อในประเภทที่วางลงนั้นแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ได
ตอไปโดยไมตองดําเนินการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น แตทั้งนี้สภารางรัฐธรรมนูญจะตองมี
จํานวนสมาชิกเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๒๑๑ ทวิ (๑) และ (๒)
มาตรา ๒๑๑ เอกาทศ สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ป ระธานสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
คนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภา

๓๘๙

รางรัฐธรรมนูญตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญและใหประธานรั ฐสภาเปนผู ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามหมวดนี้ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
เมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เมื่ อ ประธานและรองประธานไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ส มาชิ ก แห ง สภาร า ง
รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๑๑ ทวาทศ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
ประธานและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการที่สภา
รางรัฐธรรมนูญแตงตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑๑ เตรส สภารางรัฐธรรมนูญจะตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่มีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครบจํานวนตามมาตรา
๒๑๑ ทวิ
การที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ มี ก ารยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรไม เ ป น เหตุ
กระทบกระเทือนการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ
รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทํามิได
ในกรณี ที่ รั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย ว า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ลั ก ษณะตามวรรคสี่ ให ร า ง
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไป
มาตรา ๒๑๑ จตุทศ วิธีการพิจารณาและจัดทํารางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลง
มติ การแต ง ตั้ ง กรรมาธิ ก ารและการดํ า เนิ น การของกรรมาธิ ก าร การรั ก ษาระเบี ย บและความ
เรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของหมวดนี้ ใหใชขอบังคับการประชุมของ
รัฐสภาโดยอนุโลม ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุม
ของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ มาใชกับการประชุมของสภาราง
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

๓๙๐

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ และความคุมกันที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ใหนํามาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญและกรรมาธิการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๑ ปณรส เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแลว
ใหนําเสนอตอรัฐสภา
สมาชิ ก สภาร างรั ฐธรรมนู ญมี สิ ทธิเ ขาชี้ แ จงประกอบร า งรัฐ ธรรมนู ญนั้ น ในที่
ประชุมรวมกันของรัฐสภาได
ใหรัฐสภาพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยจะแกไข
เพิ่มเติมประการใดมิได การลงมติใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนเสียง
ใหความเห็นชอบในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เมื่อรัฐสภาลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแลว ใหประธาน
รัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณี ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ไ ม ท รงเห็ น ชอบด ว ยกั บ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญ
นั้นเปนอันตกไป
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพื่อใหประชาชนออกเสียงลงคะแนนวา
จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ
มาตรา ๒๑๑ โสฬส ในกรณีที่จะตองดําเนินการใหประชาชนออกเสียงประชามติ
ตามมาตรา ๒๑๑ ปณรส วรรคหา ใหประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันให
ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศ ทั้งนี้ วันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวาประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบ
ดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาดําเนินการตอไปตามมาตรา ๒๑๑ สัตตรส แตถาเสียง
ขางมากไมเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือมีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวนไม
ถึงหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป

๓๙๑

มาตรา ๒๑๑ สัตตรส เมื่อมีประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญใหประธาน
รัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๒๑๑
ปณรส วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
มาตรา ๒๑๑ อัฏฐารส สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) สภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง 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 เอกู น วี ส ติ ถ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหมวดนี้ ต กไป
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติตอ
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภามีมติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความในหมวดนี้อีกได การออก
เสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบของรัฐสภาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
เมื่อรัฐสภามีมติอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการเสนอญัตติตามวรรค
หนึ่งอีกไมได เวนแตจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม”
มาตรา ๕ ในวาระเริ่มแรก ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการรับสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และ
ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๑๑ ฉ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ

๓๙๒

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

๓๙๓

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ
โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการ
ปฏิรูปการเมือง โดยใหมีคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยบุคคลจากหลายสาขา
อาชีพเปนองคกรในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมใหมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญ
โดยการออกเสียงประชามติไดดวย ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไวตลอดไป จึงจําเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๓ ก ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ หนา ๑-๑๕

