
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๗ รัฐสภา นี้  
แบ่งเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
เล่มก่อนน้ี ได้น�าเสนอเฉพาะบทบัญญัติในส่วนที่  ๑  

บททัว่ไปแล้ว ส�าหรบัเล่มนี ้จะได้น�าเสนอ ส่วนที ่๒ สภาผูแ้ทนราษฎร  
(มาตรา ๘๓ - มาตรา ๑๐๖)

๒. ส่วนที ่๒ สภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา ๘๓ - มาตรา ๑๐๖) 
ดังนี้

 ๒.๑ จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 

๕๐๐ คน ดังนี้
  (๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จ�านวน ๓๕๐ คน
  (๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรค 

การเมือง จ�านวน ๑๕๐ คน
  โดยมี เงื่ อนไขเกี่ ยวกับจ�านวนสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร ดังนี้
  (๑) กรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศ 
ชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทน
ราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

  (๒) ในกรณมีเีหตใุด ๆ  ทีท่�าให้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ�านวนไม่ถึง ๑๕๐ คน ให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

  (๓) ในการเลอืกตัง้ทัว่ไป เมือ่มสีมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ ๙๕ ของจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ�าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา 
ก็ให้ด�าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู ้แทน
ราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู ่ แต่ต้องด�าเนินการให้มี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ�านวนโดยเร็ว ในกรณีเช่นน้ี  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่า 
อายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

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

โดยหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร มีสาระ
ส�าคัญ ดังนี้

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๗ รัฐสภา 

(ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร ตอนที่ ๑)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา 
และลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว และส่งให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

 ๒.๒ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร

  (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการ 
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือ ส.ส. เขต

   (๑.๑) ให้ใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรง
และลับ 

   (๑.๒) ให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้เขตละ ๑ คน

   (๑.๓) ผู ้ มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนเลอืกตัง้ได้คนละ ๑ คะแนน โดยจะลงคะแนนเลอืกผูส้มคัร
รับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้

   (๑.๔) ให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ซึง่ได้รบัคะแนน 
สูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด (Vote NO) 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

  ส�าหรบัหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการสมคัร 
รบัเลอืกตัง้ การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนน การรวมคะแนน  
การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร๒ และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ 
ผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเช่ือว่า 
ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�านวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง ทัง้นี้  
การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าท่ีและอ�านาจของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะด�าเนินการสืบสวนไต่สวน หรือ
วินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว ่ามีการกระท�าการทุจริตใน 
การเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

  (๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่
   (๒.๑) พรรคการเมอืงใดส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

แบบแบ่งเขตเลือกต้ังแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี 
รายชือ่ได้ การส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชีรายช่ือ ให้พรรคการเมอืง 
จัดท�าบัญชีรายชื่อพรรคละหน่ึงบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
แต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ�้ากัน และไม่ซ�้ากับรายชื่อผู ้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

   (๒.๒) การจัดท�าบญัชรีายชือ่ต้องให้สมาชกิ
ของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องค�านึงถึง 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จากภมูภิาคต่าง ๆ  และความเท่าเทยีมกนัระหว่าง
ชายและหญิง

   (๒.๓) การค�านวณหาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ให้ด�าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   ๑) น�าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรค 
การเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับ 
จากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้หารด้วยห้าร้อยอนัเป็นจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร

   ๒) น�าผลลัพธ์ตาม ๑) ไปหารจ�านวน 
คะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจาก 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  
จ�านวนที่ได ้รับให้ถือเป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้

   ๓) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม ๒) ลบด้วยจ�านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้น 
ได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ�านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ

   ๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือ
สูงกว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ัน 
จะพึงมีได้ตาม ๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามจ�านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มี
สทิธไิด้รบัการจดัสรรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายช่ือ และ 
ให้น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 
ไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งต�่ากว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
ทีพ่รรคการเมอืงนัน้จะพงึมไีด้ตาม ๒) ตามอตัราส่วน แต่ต้องไม่มผีล
ให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ�านวน
ที่จะพึงมีได้ตาม ๒)

   ๕) เม่ือได้จ�านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบ
บญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืงแล้ว ให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตาม 
ล�าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร

  ในกรณีที่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งผู ้ใดตายภายหลัง 
วันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวัน 
เลือกตัง้ ให้น�าคะแนนทีม่ผู้ีลงคะแนนให้มาค�านวณตาม ๑) และ ๒) ด้วย

  การนับคะแนน หลักเกณฑ์ และวิธีการค�านวณ 
การคิดอัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ผู้แทนราษฎร

 ๒.๓ วธิกีารก�าหนดจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ทีแ่ต่ละจงัหวดัจะพงึมแีละการแบ่งเขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร ให้ด�าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (๑) ให้ใช้จ�านวนราษฎรทัง้ประเทศตามหลกัฐาน 
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 
เฉลีย่ด้วยจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ๓๕๐ คน จ�านวนทีไ่ด้รบั 
ให้ถือว่าเป็นจ�านวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน
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  (๒) จงัหวดัใดมรีาษฎรไม่ถงึเกณฑ์จ�านวนราษฎร
ต่อสมาชิก ๑ คน ตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด
นั้นได้ ๑ คน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

  (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ�านวนราษฎรต่อ
สมาชิก ๑ คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น
อีก ๑ คน ทุกจ�านวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ์จ�านวนราษฎรต่อสมาชิก  
๑ คน

  (๔) เมือ่ได้จ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของ
แต่ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังไม่ครบ ๓๕๐ คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค�านวณ
ตาม (๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้น
อีก ๑ คน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าว
แก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค�านวณนั้นในล�าดับรองลงมา 
ตามล�าดับจนครบจ�านวน ๓๕๐ คน

  (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เกิน ๑ คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่า
จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของ 
เขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ�านวนราษฎร 
ในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

 ๒.๔ คุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังสมาชกิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ต้องเป็นผูซ้ึง่พรรคการเมอืง
ที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกิน
หนึง่เขตมไิด้ เมือ่มกีารสมคัรรบัเลอืกตัง้แล้ว ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้หรอื 
พรรคการเมอืงจะถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้มคัร
รับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท�าก่อนปิดการรับสมัคร 
รับเลือกตั้ง

 ๒.๕ การเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติ 
ว่าจะเสนอให้สภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้ 
เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้พรรคการเมือง 
ทีส่่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แจ้งรายชือ่บคุคลซึง่พรรคการเมอืงนัน้มมีตว่ิา 
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน ๓ รายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศรายชือ่บคุคลดงักล่าวให้ประชาชนทราบ และพรรคการเมอืง
จะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหน่ึงก็ได้ โดยการเสนอช่ือบุคคล
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  (๑) ต้องมหีนงัสอืยนิยอมของบคุคลซึง่ได้รบัการ
เสนอชือ่ โดยมรีายละเอยีดตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนด

เอกสารอ้างอิง
คณิน บุญสุวรรณ. ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘.
มนตรี  รูปสุวรรณ และคณะ. บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
มานติย์  จมุปา. (๒๕๔๙). ค�าอธบิาย รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. ๒๕๔๙  
 พร้อมข้อเสนอส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐). กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์นิติธรรม.

  (๒) ผู้ได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และ
ไม่เคยท�าหนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่นในการ 
เลือกตั้งคราวนั้น

 ๒.๖ การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ (มาตรา ๙๒) 
  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับ

คะแนนเสยีงเลอืกตัง้มากกว่าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เลอืกผูใ้ดเป็นสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งน้ัน ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการ
ค�านวณตามมาตรา ๙๑ ในกรณเีช่นนี ้ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ด�าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ 
จะจัดขึ้นใหม่นั้น

 ๒.๗ การค�านวณจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทีแ่ต่ละพรรคการเมอืงพงึม ีและจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ (มาตรา ๙๓)

  ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต ้องมีการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อน
ประกาศผลการเลือกตัง้ หรอืการเลือกตัง้ยงัไม่แล้วเสรจ็ หรอืยงัไม่มี 
การประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
การค�านวณจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรทีแ่ต่ละพรรคการเมอืง
พึงมี และจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่ี 
แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว ่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร โดยในกรณีท่ี 
ผลการค�านวณดังกล่าวท�าให้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บญัชีรายช่ือของพรรคการเมอืงใดลดลง ให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ันในล�าดับท้ายตามล�าดับ 
พ้นจากต�าแหน่ง

 ๒.๘ การเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่มิได้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา ๙๔)

  ภายใน ๑ ปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดขึน้ใหม่ เพราะเหตทุีก่ารเลอืกตัง้ 
ในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้น�าความ
ในมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลัง 
พ้นเวลา ๑ ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให ้มีผลกระทบกับ 
การค�านวณสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา ๙๑ 
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