
๑ บุญสงค์ ลาค�า น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนตบิณัฑติไทย. ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานพฒันากฎหมาย ส�านกักฎหมาย ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา.

หรับฉบับนี้ เป็นส่วนของการวิเคราะห์บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ในหมวด ๗ รัฐสภา โดยเป็นลักษณะ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ดังนี้ 
๑. การจดัท�ารัฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๖๐ น้ี โดยภาพรวม 

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใน
หมวดต่าง ๆ หลายประการ กล่าวโดยเฉพาะในหมวดรัฐสภานี้  
ได้มีการก�าหนดส่วนย่อยของหมวดรัฐสภา โดยให้หมวด ๗ 
รัฐสภา แบ่งเป็น ๕ ส่วน ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ 
ก�าหนดไว้ในหมวด ๖ รฐัสภา แบ่งออกเป็น ๙ ส่วนด้วยกนั และ 

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ หมวดรัฐสภา

รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ รัฐสภา
 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
 ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
 ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
 ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
 ส่วนที่ ๕ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
 ส่วนที่ ๖ การประชุมร่วมกัน
  ของรัฐสภา
 ส่วนที่ ๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
  รัฐสภา
 ส่วนที่ ๘ คณะกรรมการ
  สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 

หมวด ๖ รัฐสภา
 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
 ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
 ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
 ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
 ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกัน
  ของรัฐสภา
 ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติ
  ประกอบรัฐธรรมนูญ
 ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ
 ส่วนที่ ๘ การควบคุม
  การตรากฎหมายที่ขัด
  หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
 ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหาร
  ราชการแผ่นดิน

หมวด ๗ รัฐสภา 
 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
 ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
 ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
 ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
 ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกัน
  ของรัฐสภา

ในส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ก�าหนดไว้ในหมวด ๖  
รฐัสภา แบ่งออกเป็น ๘ ส่วน ดงัพจิารณาจากตารางเปรยีบเทยีบ 
รัฐธรรมนูญ หมวดรัฐสภา 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสาระส�าคัญของแต่ส่วนในหมวด 
รัฐสภาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐  
ผู ้ร ่างประสงค์ที่จะแยกบทบัญญัติของรัฐสภาให้ชัดเจน 
แยกต่างหากจากองค์กรอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ โดยเน้น 
เฉพาะองค์กรรัฐสภา รวมทั้งหน้าที่และอ�านาจของรัฐสภา
เท่านั้น 
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รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์
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เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๗ รัฐสภา”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



๒. สาระส�าคัญและรายละเอียดของหมวดรัฐสภา  
มีเนื้อหาสาระส�าคัญเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

 (๑) การก�าหนดการท�าหน้าที่ของประธานรัฐสภา  
รองประธานรัฐสภา ตามมาตรา ๘๐ โดยยังคงหลักการตาม 
รัฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่มกีารเพิม่ 
บทบัญญัติกรณีในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องท�าหน้าที ่
ประธานรฐัสภา แต่ไม่มีประธานวฒุสิภาและเป็นกรณทีีเ่กดิขึน้ 
ในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภา 
ท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา  
ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นท�าหน้าที่
ประธานรัฐสภา และให้ด�าเนินการเลือกประธานวุฒิสภา 
โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่ออุดช่องว่างกรณีดังกล่าวซึ่งเคยเกิดขึ้น

 (๒) ส�าหรับอ�านาจในการตรากฎหมายนั้นยังคง 
ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของรัฐสภา แต่ก�าหนดให้เมื่อร ่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี 
รอไว้ ๕ วนันบัแต่วนัท่ีได้รบัร่างพระราชบัญญัตน้ัินจากรฐัสภา 
หากไม่มกีรณ ีต้องด�าเนนิการตามมาตรา ๑๔๘ กล่าวคอื ถ้าไม่มี 
กรณีการส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า 
ร่างพระราชบัญญัติน้ันมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

 (๓) การเข้าชื่อร ้องต่อประธานแห่งสภาที่ตน 
เป็นสมาชกิเพ่ือให้ส่งค�าร้องไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยัว่า
สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคนหนึง่สิน้สดุลง ตามมาตรา ๘๒ นัน้  
ยังคงหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และ 
ฉบับปี ๒๕๕๐ โดยมีการบัญญัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้ 

ก�าหนดในเรือ่งการเรยีกคนืเงนิประจ�าต�าแหน่งไว้ในบทบญัญตัิ 
รฐัธรรมนญูดงัเช่นรฐัธรรมนญูฉบับปี ๒๕๔๐ และฉบับปี ๒๕๕๐ 
ซ่ึงได้มีกรณีตัวอย่างการด�าเนินคดีตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 
๒๕๔๐๒ หลายกรณด้ีวยกนั ทัง้ในส่วนการฟ้องร้องด�าเนนิคดต่ีอ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา อย่างไรก็ด ีหลกัการ 
เรยีกคนืเงนิประจ�าต�าแหน่งนัน้ ได้มกีารบัญญตัหิลกัการดงักล่าว
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑๔ โดยไม่ได้น�าไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือน 
ฉบบัท่ีผ่านมา ท้ังนี ้อาจจะเนือ่งมาจากผูร่้างประสงค์ให้รฐัธรรมนญู 
มีความสั้นและกระชับ โดยให้น�ารายละเอียดไปบัญญัติไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 (๔) การก�าหนดจ�านวนสภาผูแ้ทนราษฎร สดัส่วน  
และรปูแบบการเลอืกต้ัง แตกต่างจากรฐัธรรมนญูฉบบัทีผ่่านมา  
แม้จะก�าหนดองค์ประกอบสภาผู้แทนราษฎรให้ประกอบด้วย 
สมาชกิ จ�านวน ๕๐๐ คน กล่าวคอื สมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้ 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ�านวน ๓๕๐ คน และสมาชิกซึ่งมาจาก 
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จ�านวน ๑๕๐ คน แต่ก็ม ี
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
ท่ีแตกต่างไปอย่างมาก ซ่ึงมรีายละเอยีดปรากฏในพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่การเลอืกตัง้ระบบใหม่นี ้หรอืทีเ่รยีกกนั 
สัน้ ๆ  ว่า “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” ตามรปูแบบของประเทศ 
เยอรมนี ซึ่งปัจจุบันสังคมและประชาชนโดยทั่วไปยังไม่คุ้นเคย 
กับระบบการเลือกตั้งนี้ แต่หลักคิดของผู ้ร ่างรัฐธรรมนูญ 
ในการวางระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังนี ้
เริ่มต ้นโดยมองจากวิกฤตการณ์ความขัดแย ้งระหว ่าง
พรรคการเมืองที่ผ่านมา จึงหาทางออกในการลดความรุนแรง 

๒ พพิากษาศาลฎกีาที ่๑๒๒๓๕/๒๕๕๖ เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้วนิจิฉยัว่าจ�าเลยกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๑) ประกอบมาตรา ๙๐ และมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกวุฒิสภาในเขตเลอืกตัง้จงัหวดัลพบรุใีหม่ มผีลท�าให้สมาชกิภาพของจ�าเลยสิน้สดุลงตัง้แต่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๔๔ ก่อนทีค่ณะปฏริปูการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พทุธศักราช ๒๕๔๐  
และมีผลให้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวสิ้นผลบังคับในวันดังกล่าวก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะให้จ�าเลยคืนเงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่จ�าเลยได้รับเนื่องจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยกเลิก  
โจทก์จึงมอี�านาจฟ้องให้จ�าเลยคนืเงนิประจ�าต�าแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ทีจ่�าเลยได้รบัไปจากโจทก์ในระหว่างทีด่�ารงต�าแหน่งโดยไม่มสีทิธ ิ
ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๗ และโจทก์ในฐานะผู้มีสิทธิในเงินดังกล่าวย่อมมีสิทธิติดตามเอาคืนจาก 
ผูไ้ม่มสีทิธไิด้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖ คดโีจทก์จงึไม่ขาดอายคุวาม เมือ่จ�าเลยเป็นผูข้อให้โจทก์แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ และผูป้ฏบิตังิานประจ�าตวัจ�าเลย 
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา และเลขานุการประธานวุฒิสภาประจ�าตัวจ�าเลย ซึ่งเป็นสิทธิของจ�าเลยที่ได้มาระหว่างที่จ�าเลย 
ด�ารงต�าแหน่งและเป็นประโยชน์แก่จ�าเลยเอง เงนิทีโ่จทก์ได้จ่ายให้แก่บคุคลทีจ่�าเลยขอให้โจทก์แต่งตัง้จงึมลีกัษณะเป็นประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ที่ 
จ�าเลยได้รับมาเนื่องจากการด�ารงต�าแหน่ง จ�าเลยจึงต้องคืนแก่โจทก์ด้วย

๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๗๔  ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ล้วว่าตนไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกไม่ว่าเพราะเหตใุด ได้สมคัรรบัเลอืก ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่ 

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก�าหนดยี่สิบปี
 ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นผูซ้ึง่ได้รบัเลอืกเป็นสมาชกิวฒุสิภา ให้ศาลมคี�าสัง่ให้ผูน้ัน้คนืเงนิประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวให้แก่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย”
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕๑ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ได้สมคัรรับเลือกต้ังหรือท�าหนังสอืยนิยอมให้พรรคการเมอืงเสนอรายชือ่เพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก�าหนดยี่สิบปี

 ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ศาลมีค�าสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจ�าต�าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวให้แก่ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย”
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ในการแข่งขันการเข้าสู ่อ�านาจ ดังนั้น จึงพยายามก�าหนด 
ระบบเลือกตั้งให้เป็นระบบที่ดี มีการกระจาย มีตัวแทน 
ความหลากหลายในผลประโยชน์ ในความคิดความอ่าน รสนยิม 
เข้ามาอยู่ในสภา๕

 (๕) การเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งพรรคการเมือง 
มีมติว ่าจะเสนอให้สภาผู ้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหลักการใหม่ 
ที่บัญญัติ ไว ้ ในรัฐธรรมนูญน้ี โดยในการเลือกตั้ ง ท่ัวไป  
ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายช่ือบุคคล 
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู ้แทนราษฎร 
เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรไีม่เกนิ  
๓ รายชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัคร
รับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ
บคุคลดงักล่าวให้ประชาชนทราบ และพรรคการเมอืงจะไม่เสนอ
รายชื่อบุคคลก็ได้ ซึ่งหลักการนี้จะท�าให้ประชาชนทราบได้ว่า  
ผู้ใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากชนะการเลือกตั้ง และท�าให้
สามารถตัดสินใจได้ง่ายในการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ

 (๖) องค์ประกอบของวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๐๗  
ที่ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จ�านวน ๒๐๐ คน  
ซึง่มาจากการเลอืกกนัเองของบคุคลซึง่มคีวามรู ้ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดย
ในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซ่ึงมีสิทธ ิ
สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู ่ในกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งได ้๖ 
จ�านวน ๒๐ กลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐  
ที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด จ�านวน ๒๐๐ คน และ
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ที่ก�าหนดจ�านวน ๑๕๐ คน  
โดยมาจากการเลอืกตัง้จงัหวดัละ ๑ คน และมาจากการสรรหา 
ในส่วนทีเ่หลอื ทัง้นี ้รายละเอยีดของการได้มาซึง่สมาชิกวฒิุสภานัน้ 
ปรากฏตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเหตุผลและ 
เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับวุฒิสภานั้น  
คงได้พจิารณาถงึสภาพปัญหา ข้อดีและข้อเสยีของการมวีฒุสิภา 

ในห้วงทีผ่่านมาภายหลงัการบังคบัใช้รฐัธรรมนญูฉบับปี ๒๕๔๐ 
และฉบับปี ๒๕๕๐ จึงท�าให้เกิดองค์ประกอบของวุฒิสภา 
ดังที่ปรากฏนี้ 

 (๗) บทบัญญัติในส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 
พระราชบญัญตั ิและหน้าทีแ่ละอ�านาจของสภาทัง้สองเกีย่วกบั 
การตรากฎหมายและการตรวจสอบการบรหิารราชการแผ่นดนิ  
โดยหลักการยังคงหลักการไว้เช่นรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา  
แต่เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณากฎหมาย และ 
การด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ในส่วนนี้ อาทิ การระบุชื่อ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้ ๑๐ ฉบบั กระบวนการ
ตรากฎหมาย และการประชุมของสภาทั้งสอง

 (๘) บทบัญญัติ เกี่ ยวกับคณะกรรมาธิการ 
ตามมาตรา ๑๒๙ มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที ่
ผ่าน ๆ มา อย่างมีนัยส�าคัญหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ  
ในการสอบหาข้อเทจ็จรงิ คณะกรรมาธกิารจะมอบอ�านาจหรอื
มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท�าการแทนมิได ้
และก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการ
ท่ีคณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่จะต้อง 
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก�ากับให้ข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก  
และก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึก 
การประชุม รายงานการด�าเนินการ รายงานการสอบ 
หาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของ 
คณะกรรมาธกิารให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติมิให้เปิดเผย ซ่ึงจะสามารถ
เสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการด�าเนินการของ 
คณะกรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งได้เป็นอย่างดียิ่ง

 อนึ่ง บทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา มีรายละเอียด 
ปลีกย่อยท่ีมีความเช่ือมโยงกับส่วนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญ 
เป็นอันมาก ซึ่งมีทั้งส่วนที่ยังคงหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับก่อน และมีหลักการใหม่ท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้เขียนขึ้นใหม่ ผู้เขียนจะได้น�าเสนอในโอกาสต่อไป 

๕ ระบบจัดสรรปันส่วนผสม กติกาเลือกต้ังใหม่เป็นธรรมทุกพรรค. http://www.thansettakij.com/content/144982. สืบค้นเมื่อวันที่  
๙ ตุลาคม ๒๕๖๑.

๖ มาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
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