
เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๕

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

“
๑ บุญสงค์ ทองอินทร์. น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

ฐธรรมนูญเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งแต่มีสถานะสูงสุด 
หากถือตามล�าดับศักด์ิของกฎหมาย แต่ก็สามารถแก้ไข 

เพิ่มเติมได้ดังเช่นกฎหมายทั่ว ๆ  ไป  ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญจึงได้
มกีารก�าหนดบทบัญญัติเกีย่วกบัการแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูไว้ 
โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ก�าหนดไว้ในหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีสาระ
ส�าคัญและบทวิเคราะห์ ดังนี้
	 •	 หลักการและข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติม	 (มาตรา 
๒๕๕)
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีหลักการดังต่อไปนี้ 
จะกระท�ามิได้  
  (๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
  (๒) เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
	 •	 หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา ๒๕๖)
  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ กล่าวคือ หลักการและ 
ข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาแล้ว  
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  (๑) ญตัติขอแก้ไขเพิม่เตมิต้องมาจากคณะรฐัมนตรี 
หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ 

รั ของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาจ�านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  (๒) ญัตติขอแก ้ไขเพิ่มเติมต ้องเสนอเป ็นร ่าง
รฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิต่อรฐัสภาและให้รฐัสภาพจิารณาเป็น
สามวาระ
  (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา  
ซึ่งในจ�านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า  
๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
  (๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียง
ล�าดบัมาตรา โดยการออกเสยีงในวาระทีส่องนีใ้ห้ถอืเสยีงข้างมาก  
เป็นประมาณ แต่ในกรณีท่ีเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่
ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชน 
ที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย
  (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้รอไว้ ๑๕ วนั เมือ่พ้นก�าหนดนีแ้ล้วให้รฐัสภาพจิารณาในวาระ
ที่สามต่อไป

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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  (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระ ท่ีสาม 
ขัน้สดุท้าย ให้ใช้วธิเีรยีกชือ่และลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี 
คะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยในการทีจ่ะให้ออกใช้เป็นรฐัธรรมนญู
มากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องท้ังสอง
สภา โดยในจ�านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจาก
พรรคการเมอืงทีส่มาชกิมไิด้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน 
และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓  
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
  (๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้ 
๑๕ วัน แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวาย และให้น�าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
  (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการ
แก้ไขเพ่ิมเตมิหมวด ๑ บททัว่ไป หมวด ๒ พระมหากษตัรย์ิ หรอื
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีห่รอือ�านาจของศาล หรอื
องค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจ
ปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้ ก่อนด�าเนินการตาม (๗) ให้จัด
ให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ด�าเนินการตาม (๗) ต่อไป
  (๙) ก่อนนายกรฐัมนตรีน�าความกราบบงัคมทลูเพือ่
ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชกิวุฒิสภา หรอืสมาชกิทัง้สองสภารวมกนั มจี�านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๑๐ ของสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา หรอื
ของทัง้สองสภารวมกนั แล้วแต่กรณี มสีทิธเิข้าชือ่กนัเสนอความ
เห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ 
หรือมีลักษณะตาม (๘) และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่อง 
ดงักล่าวส่งความเหน็ไปยงัศาลรฐัธรรมนญู และให้ศาลรฐัธรรมนญู 
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ในระหว่างการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู นายกรฐัมนตรี 

๒ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.หน้า ๔๕๓.
๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๖๓  รัฐธรรมนูญนี้ จะแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่โดยเงื่อนไขต่อไปนี้
 ๑. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม ท่านว่าต้องมาจากคณะรัฐมนตรีทางหนึ่ง หรือมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรวมกันมีจ�านวนไม่ต�่ากว่าหนึ่ง

ในสี่แห่งจ�านวนสมาชิกทั้งหมดทางหนึ่ง
 ๒. เมื่อสมาชิกได้ลงมติครั้งหนึ่งแล้ว ท่านให้รอไว้หนึ่งเดือน เมื่อพ้นก�าหนดแล้วให้น�าขึ้นเสนอสภาเพื่อลงมติอีกครั้งหนึ่ง
 ๓. การออกเสยีงลงคะแนน ท่านให้ใช้วธิเีรยีกชือ่และต้องมเีสยีงเหน็ชอบด้วยการแก้ไขเพิม่เตมินัน้ ไม่ต�า่กว่าสามในสีแ่ห่งจ�านวนสมาชกิทัง้หมด
 เมื่อการออกเสียงลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวข้างบนนี้แล้ว ท่านจึ่งให้ด�าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘, ๓๙”

จะน�าร ่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยมไิด้

บทวิเคราะห์
  (๑) แม้รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ 
แต่ในยามท่ีสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปหรือความ
ต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลง ก็อาจมีความจ�าเป็นต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมได้ ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญจึงต้องมีบทบัญญัติ
ว่าด้วยวธิกีารแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไว้โดยเฉพาะ ซึง่ตามปกติ
จะมวีธิกีารแก้ไขใน ๒ ระดบั คอื สามารถแก้ไขได้ง่าย หรอืแก้ไข
ได้ยาก ซึ่งตามปกติในนานาประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะ
ก�าหนดให้มกีารแก้ไขได้ยากกว่าการแก้ไขกฎหมายปกต ิส�าหรับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้
ก�าหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับท่ี
ส�าคัญมากจะก�าหนดให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมาก ส่วนระดับ
ที่ไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบของรัฐหรือโครงสร้างทางการเมือง
มากนกั จะก�าหนดให้แก้ไขได้ในระดบัท่ียากกว่าปกต ิโดยค�านงึถงึ 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ๒  ซึ่งนับแต่มีรัฐธรรมนูญ
ฉบบัแรก กไ็ด้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารแก้ไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญไว้๓ และก็ได้มีการพัฒนาวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ต่อมารัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๔๙๒ ได้เพิ่ม
กระบวนการเก่ียวกับพระราชอ�านาจที่จะให ้ประชาชน 
ท่ัวประเทศออกเสยีงเป็นประชามตว่ิาเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบด้วย 
ร่างรฐัธรรมนญูนัน้ กรณพีระมหากษตัรย์ิทรงพระราชด�าริเหน็ว่า 
ร่างรัฐธรรมนูญที่น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย กระทบถึงประโยชน์ 
ได้เสียส�าคัญของประเทศหรือประชาชน และทรงพระราชด�าริ
เหน็สมควรให้ประชาชนได้วนิจิฉยั (มาตรา ๑๗๔) ซ่ึงรฐัธรรมนญู 
ฉบับปี ๒๕๑๑ ฉบับปี ๒๕๑๗ ก็ได้ยึดถือตาม แต่ต่อมาก็มิได้
ก�าหนดในเรื่องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังที่มีการตรารัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ก็ได้มีการตรา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ คือ สมควร
จดัให้มวีธิกีารจดัท�ารฐัธรรมนญูขึน้ใหม่ทัง้ฉบบัเพือ่เป็นพืน้ฐาน
ส�าคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยให้มีคณะกรรมการยกร่าง
รัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพเป็น
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รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ หมายเหตุ

องค์กรในการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเมืองขึ้นใหม่ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญ
โดยการออกเสยีงประชามติได้ด้วย ทัง้นี ้โดยยงัคงรกัษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ตลอดไป 
ซ่ึงแม้โดยถ้อยค�าแล้วจะมิใช่การแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูกต็าม 
แต่ในทางเนื้อหาถือว ่า เป ็นกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และผลส�าเร็จเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งวาง
หลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างเรียบง่ายและ
เป็นแนวทางให้กับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐
  (๒) จากค�าอธิบายความมุ ่งหมายมาตรา ๒๕๕  
ทีก่�าหนดว่า การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลง 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็น
ประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ามิได้นั้น เป็น
บทก�าหนดข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น 
ข้อห้ามเด็ดขาดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญญัติ
มาตรา ๑ ของรฐัธรรมนญูทกุฉบบั ได้ก�าหนดว่า ประเทศไทยเป็น 
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ และมาตรา ๒ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ก�าหนดรปูแบบการปกครองของประเทศ (State Administration  
Form) ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุอนัเป็นหลกัการส�าคัญของ
รฐัธรรมนญู และขณะเดยีวกันเป็นการยนืยนัว่าการแก้ไขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับกระท�าไม่ได ้ การที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในหลักการดังกล่าวย่อมกระท�ามิได้โดยเด็ดขาด๔  
ย่อมแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องกระท�า
ตามประเด็นและความจ�าเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงจะแก้ไข
โดยการยกเลิกทั้งฉบับดังเช่นที่มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
บางฉบับนั้นจะกระท�ามิได้ อย่างไรก็ดี หากจะเสนอให้มีการจัด
ท�ารฐัธรรมนญูใหม่ท้ังฉบับกอ็าจจะกระท�าได้ดงัเช่นทีม่กีารแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๓๔ เพื่อก�าหนดกระบวนการ 
จัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๖) พทุธศกัราช ๒๕๓๙ 
(ก�าหนดให้มกีารตัง้สภาร่างรฐัธรรมนญู เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัท�าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
  (๓)  หากเปรียบเทียบความแตกต ่างระหว ่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ (ซึ่งมีสาระส�าคัญเช่นเดียวกับ 
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐) กับ ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว พบว่า มี
ความแตกต่างในสาระส�าคัญหลายประการ ดังนี้

หมวด ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

(วรรคสองของมาตรา ๒๙๑)

 มาตรา ๒๙๑ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อ 
ไปนี้
 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะ
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชิกทัง้หมด
เท่าที่มีอยู ่ของสภาผู ้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามี
จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชกิ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา หรือจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าหมืน่คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมาย

หมวด ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
                  
 มาตรา ๒๕๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบของรฐัจะกระท�า 
มิได้

 มาตรา ๒๕๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕  
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท�าได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะ
รัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชกิ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
จากสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อย
กว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย (มาตรา ๒๕๕)

ก�าหนดหลักเกณฑ์
ข ้ อ ห ้ า ม ใ น ก า ร แ ก ้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม
รัฐธรรมนูญไว ้ เป ็นมาตราเฉพาะ 
แยกออกจากหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

๔ เรื่องเดียวกัน.หน้า ๔๕๔.

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ หมายเหตุ

 ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผล
เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอ
มิได้
 (๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็น 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปิดเผย และต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วย 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนสมาชกิท้ังหมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สอง
สภา

 (๔) การพจิารณาในวาระทีส่องขัน้พจิารณา
เรียงล�าดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีเข้าช่ือ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการ 
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณา
เรียงล�าดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมาก 
เป็นประมาณ
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 
โดยเปิดเผย และต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วย 
ในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
ของทั้งสองสภา

 (๗) เมือ่การลงมติได้เป็นไปตามทีก่ล่าวแล้ว 
ให้น�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า
ทลูกระหม่อมถวาย และให้น�าบทบญัญตัมิาตรา 
๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 (๒) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็น 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและ 
ให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หน่ึง
ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปิดเผยและต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา 
ซึ่งในจ�านวนน้ีต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบ
ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
 (๔) การพิจารณาในวาระทีส่องขัน้พิจารณา
เรียงล�าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระ 
ท่ีสองน้ี ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  
แต่ในกรณทีีเ่ป็นร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิที่
ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทน
ของประชาชนทีเ่ข้าชือ่กนัได้แสดงความคดิเหน็
ด้วย
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จ 
สิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม
ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 
โดยเปิดเผยและต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วย
ในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่า 
กึง่หน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่อง
ทั้งสองสภา โดยในจ�านวนน้ีต้องมีสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู ้แทน
ราษฎรหรือรองประธานสภาผู ้แทนราษฎร  
เห็นชอบด้วยไม่น ้อยกว่าร ้อยละยี่สิบของ 
ทุกพรรคการเมอืงดงักล่าวรวมกนั และมสีมาชกิ
วฒุสิภาเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของ
จ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

 (๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว 
ให้รอไว้สบิห้าวนั แล้วจงึน�าร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้
น�าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ก�าหนดคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโดยต้องมีไม่น้อย
กว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนสมาชิกทัง้หมด
เท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา โดยใน
จ� านวนนี้ ต ้ อ งมี สมาชิ ก วุฒิ สภา 
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ
จ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา
 ก�าหนดไว ้เช ่นเดียวกันแต่เพิ่ม
กระบวนกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมที่ประชาชนเป็นผู ้เสนอนั้น 
ต้องเปิดโอกาสให้ผูแ้ทนของประชาชน
ที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย

 ก�าหนดวิธีออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระทีส่าม โดยนอกจากจะให้ใช้วธิี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย 
ในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว 
ยังก�าหนดเพิ่มเติมว่า ในจ�านวนท่ี 
ลงคะแนนเสยีงเหน็ชอบนีต้้องมสีมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมือง
ที่สมาชิกมิได้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี 
ประธานสภาผู ้แทนราษฎรหรือรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
ด้วยไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละยี่สิบของ 
ทกุพรรคการเมอืงดงักล่าวรวมกนั และ 
มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
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รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ หมายเหตุ

 (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่ เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกีย่วกับหน้าที่หรืออ�านาจของศาล หรอืองค์กร
อิสระ หรือเร่ืองที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระ 
ไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้ ก่อน
ด�าเนินการตาม (๗) ให้จัดให้มีการออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติถ ้าผลการออกเสียงประชามติ 
เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
จึงให้ด�าเนินการตาม (๗) ต่อไป

 (๙) ก่อนนายกรฐัมนตรนี�าความกราบบงัคมทลู 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกทัง้สองสภารวมกนั มจี�านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของ
แต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่
กรณี มีสิทธิ เข ้าชื่อกันเสนอความเห็นต ่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชกิหรอืประธาน
รัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) 
ขดัต่อมาตรา ๒๕๕ หรอืมลีกัษณะตาม (๘) และ
ให้ประธานแห่งสภาที่ ได ้รับเรื่องดังกล ่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่าง 
การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
นายกรฐัมนตรจีะน�าร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ 
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้

 ก�าหนดเงื่อนไขกรณีการแก้ไข 
เพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ 
พระมหากษตัรย์ิ หรอืหมวด ๑๕ การแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือท่ีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ 
ผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนญู 
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจ
ของศาล หรอืองค์กรอสิระ หรอืเรือ่งที่
ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจ
ปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้ ก่อน
น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  
ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ  ถ ้ าผลการออกเสียง
ประชามติ เห็นชอบด ้ วยกับร ่ า ง
รัฐธรรมนูญแก ้ไขเพิ่มเติม จึงให ้
ด�าเนินการต่อไป
 ก�าหนดสิทธเิข้าชือ่กนัเสนอความเหน็ 
ต ่ อประธานแห ่ งสภาที่ ตน เป ็ น 
สมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่
กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญขัดต่อมาตรา 
๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘) และให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให ้
แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วันทีไ่ด้รบั 
เรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี 
จะน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย ์ทรงลง 
พระปรมาภิไธยมิได้

 กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หลักการโดยส่วนใหญ่มีความเหมือนกับรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี ๒๕๕๐ แต่แตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งเป็นหลักการใหญ่หลายประการ ดังได้วิเคราะห์ไว้แล้วในข้างต้น และในความเห็น
ส่วนตนของผูเ้ขยีนแล้ว เหน็ว่า รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เป็นรฐัธรรมนญูทีแ่ก้ไขได้ยากทีส่ดุนบัแต่มกีารก�าหนดบทบญัญตัิ
เกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญ อนึ่ง ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนตนของผู้เขียน ซึ่งส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไม่จ�าต้องเห็นพ้องด้วย 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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