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บทน�ำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๘ ได้บัญญัติให้ด�ำเนินการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๕๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑)๑ (๒)๒ (๓)๓ และ (๔)๔ มีผลใช้บังคับแล้ว
ดังนั้น จึงต้องด�ำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๒๕ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ ได้กำ� หนดให้
ภายใน ๕ วันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปใช้บงั คับ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับก�ำหนดวันเลือกตั้ง ก�ำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด
เก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๖๑) จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.
๒
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) จึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.
๓
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๓ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐)
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐.
๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) จึงมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐.
๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.
๑
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กระบวนการภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

เลือกตั้ง จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ�ำนวนเขต
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และก�ำหนดสถานที่ท่ีพรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
		 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก�ำหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และสถานทีท่ พ่ี รรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชือ่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ๖
โดยมีสาระส�ำคัญ คือ ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
รับเลือกตั้งต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ถึงวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่
ที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งก�ำหนด
		 เมื่อพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตัง้ แล้ว ประสงค์จะส่งผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตัง้
ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตัง้ แต่วนั จันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ๒๐๒ และ ๒๐๓ ชั้น ๒
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
		 ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไป คอลัมน์คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอเรื่อง “กระบวนการ
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” ดังนี้
		 ๑. การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
			 เมือ่ มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบ
เบือ้ งต้นแล้วมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่า ผลการเลือกตัง้ เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม และมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
			 ส�ำหรับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ นัน้ ในกรณีทมี่ กี ารประกาศผลการเลือกตัง้
ครบทุ ก เขตเลื อ กตั้ ง แล้ ว การค� ำ นวณหาจ� ำ นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ
แต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค�ำนวณตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
๖

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘๗
แต่ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจ�ำนวนถึงร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมดแล้ว ให้ด�ำเนินการค�ำนวณหาจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙๘
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๒๘ ในกรณีทมี่ กี ารประกาศผลการเลือกตัง้ ครบทุกเขตเลือกตัง้ แล้ว การค�ำนวณหาจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ ของแต่ละพรรคการเมืองทีส่ ง่ ผูส้ มัครแบบบัญชีรายชือ่ จะพึงได้รบั ให้คำ� นวณตามวิธกี ารดังต่อไปนี้ โดยในกรณีทมี่ เี ศษ
ให้ใช้ทศนิยมสี่ต�ำแหน่ง
		(๑) น�ำคะแนนรวมทัง้ ประเทศทีพ่ รรคการเมืองทุกพรรคทีส่ ง่ ผูส้ มัครแบบบัญชีรายชือ่ ได้รบั จากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้
หารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
		(๒) น�ำผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ�ำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทุกเขต จ�ำนวนทีไ่ ด้รบั ให้ถอื เป็นจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีพ่ รรคการเมืองนัน้ จะพึงมีได้เบือ้ งต้น และเมือ่ ได้
ค�ำนวณตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่าเป็นจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
(๓) น�ำจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทัง้ หมดทีพ่ รรคการเมืองนัน้ ได้รบั เลือกตัง้ ในทุกเขตเลือกตัง้ ผลลัพธ์คอื จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น
		(๔) ภายใต้บงั คับ (๕) ให้จดั สรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมืองจะได้รบั ให้ครบหนึง่ ร้อยห้าสิบคน
โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ�ำนวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ�ำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมือง
ที่มีเศษจากการค�ำนวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามล�ำดับจนครบ
จ�ำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด�ำเนินการตาม (๖)
		(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ�ำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ�ำนวนที่ได้รับ
จากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และไม่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และให้นำ� จ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต�่ำกว่าจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใด
ดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)
		(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ไม่ครบหนึง่ ร้อยห้าสิบคน
ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�ำนวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคน
ตามล�ำดับจนครบจ�ำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน กรณีที่เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท�ำให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจ�ำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้น�ำค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ�ำนวนสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีพ่ งึ มีหนึง่ คนมาพิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีคา่ เฉลีย่ คะแนนของพรรคการเมืองต่อจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ทีพ่ งึ มีหนึง่ คนมากกว่าพรรคการเมืองอืน่ ให้พรรคการเมืองนัน้ มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เพิม่ อีก
หนึ่งคน และหากยังมีจ�ำนวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
		(๗) ในกรณีทเี่ มือ่ ค�ำนวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองทุกพรรคได้รบั จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
รวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้ด�ำเนินการค�ำนวณปรับจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค�ำนวณ
ตามอัตราส่วนทีท่ กุ พรรคจะได้รบั การจัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ซึง่ เมือ่ รวมแล้วไม่เกินหนึง่ ร้อยห้าสิบคน
โดยให้น�ำจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ หารด้วยผลบวก
ของหนึง่ ร้อยห้าสิบกับจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีเ่ กินจ�ำนวนหนึง่ ร้อยห้าสิบ และให้นำ� (๔) มาใช้ในการค�ำนวณ
ด้วยโดยอนุโลม
		(๘) เมือ่ ได้จำ� นวนผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผสู้ มัครตามล�ำดับหมายเลขในบัญชีรายชือ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
ให้น�ำคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ มาค�ำนวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย
ทั้งนี้ การด�ำเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด”.
๘
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๙ บัญญัติว่า
๗
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กระบวนการภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

๒. การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล

			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๙ ก�ำหนดว่า ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน ๒๕๐ คน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ และให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำ� รายชือ่ บุคคลซึง่ ได้รบั
การคัดเลือกจ�ำนวน ๒๕๐ คน ดังกล่าว ขึน้ กราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้
โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

๓. การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก

			 ส�ำหรับการเรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑
ก�ำหนดว่าภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็นการเลือกตัง้
ทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยในการประชุมรัฐสภา
ครั้งแรกนั้น จะมี “รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา” ซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรง
ท�ำรัฐพิธเี ปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีครัง้ แรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พระรัชทายาทซึง่ ทรงบรรลุนติ ภิ าวะแล้วหรือผูใ้ ดผูห้ นึง่ เป็นผูแ้ ทนพระองค์มาท�ำรัฐพิธกี ไ็ ด้ โดยรัฐพิธี
เปิดประชุมรัฐสภาถือเป็นประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สมาชิกรัฐสภาได้รบั ฟังพระราชด�ำรัสเปิดประชุมรัฐสภา และน้อมน�ำมาใช้
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายต่อไป
			 ในการเรียกประชุมรัฐสภานั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๔ ได้ก�ำหนด
จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีจ่ ะสามารถเรียกประชุมรัฐสภาไว้วา่ ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป เมือ่ มีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ ๙๕ ของจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว
“มาตรา ๑๒๙ ในกรณีทมี่ กี ารประกาศผลการเลือกตัง้ ยังไม่ครบทุกเขต แต่มจี ำ� นวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตัง้ ทัง้ หมดแล้ว
ให้ด�ำเนินการค�ำนวณหาจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
		(๑) น�ำจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทีจ่ ะประกาศผลการเลือกตัง้ หารด้วยสามร้อยห้าสิบอันเป็นจ�ำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด
		(๒) น�ำผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ผลลัพธ์ที่ได้คือจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ�ำนวนเต็ม
		(๓) น�ำผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทีจ่ ะประกาศผลการเลือกตัง้ ผลลัพธ์
ที่ได้คือจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง
เมื่อได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้น�ำมาค�ำนวณตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ เพื่อจัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๒๘ (๗) จ�ำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบ ให้เปลี่ยนเป็นจ�ำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ให้ด�ำเนินการค�ำนวณตามวิธีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหม่ และจัดสรรจ�ำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องตรงตามผลการค�ำนวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่
จะพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป
ในกรณีที่การค�ำนวณใหม่ตามมาตรานี้ท�ำให้จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�ำดับท้ายตามล�ำดับพ้นจากต�ำแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองผูใ้ ดต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคสี่ ให้ถอื ว่าผูน้ นั้ ยังคงเป็นผูส้ มัคร
ตามล�ำดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น”.
จุ ล นิิ ติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

กล่าวคือจะต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จ�ำนวน ๔๗๕ คน หากมีความจ�ำเป็นจะต้องเรียกประชุม
รัฐสภาก็ให้ด�ำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่แต่ต้องด�ำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ�ำนวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว
กล่าวคือจ�ำนวน ๕๐๐ คน ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรดังกล่าวอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่
			 ข้อสังเกต บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก�ำหนดให้ “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ” และ “สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ” สิน้ สุดลงในวันก่อนวัน
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
๔. การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกประธานวุฒิสภา
			 เมือ่ มีรฐั พิธเี ปิดประชุมรัฐสภาแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๕ ก�ำหนดว่า
ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิวฒ
ุ สิ ภาต้องปฏิญาณตนในทีป่ ระชุมแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิก ด้วยถ้อยค�ำ  ดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบตั ติ ามซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” เมือ่ ปฏิญาณตนในทีป่ ระชุมแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกแล้ว ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์
และสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายได้ ซึ่ ง ในการประชุ ม ของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้น จะต้องมีประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมและด�ำเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา ดังนัน้ สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาจึงต้องประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา รวมทั้งเลือก
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานวุฒิสภาเพื่อช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่
และอ� ำ นาจของประธานสภา หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ป ระธานสภามอบหมาย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั การแต่งตัง้ แต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี
			 ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๒ ได้ก�ำหนดให้การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๕๙๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง
ให้กระท�ำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ บัญญัตวิ า่
		“มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชี
รายชือ่ ของพรรคการเมืองทีส่ มาชิกได้รบั เลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
		การเสนอชือ่ ตามวรรคหนึง่ ต้องมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
		มติของสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ห็นชอบการแต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตอ้ งกระท�ำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนน
เสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร”.
๙
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กระบวนการภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

ของทั้งสองสภา และในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ หากมีกรณีที่
ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๑๐
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด และสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อ
นายกรั ฐ มนตรี จ ากผู ้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ พ รรคการเมื อ งแจ้ ง ไว้ ต ามมาตรา ๘๘ ในกรณี เ ช่ น นี้
ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีทรี่ ฐั สภามีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ทป่ี ระชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีตอ่ ไป โดยในการ
เสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้น จะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้ และมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรีนนั้ ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา
ข้อสังเกต สมาชิกวุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาลนัน้ มีสทิ ธิเพียงพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่จะไม่มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอ�ำนาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น และในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ทีพ่ รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูม้ สี ทิ ธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชือ่ นายกรัฐมนตรี
จากผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๘๘ ต่อประธานรัฐสภา คือ สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
อันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
		 เมือ่ รัฐสภาให้ความเห็นชอบบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรจะน�ำ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
		 เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
พิจารณาเลือกสรรผู้ที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน และให้นายกรัฐมนตรีน�ำรายชื่อรัฐมนตรี
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี
		 โดยก่อนเข้ารับหน้าทีร่ ฐั มนตรีตอ้ งถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ว้ ยถ้อยค�ำ ดังต่อไปนี้
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า (ชื่ อ ผู ้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะจงรั ก ภั ก ดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศ
และประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บัญญัตวิ า่
		“มาตรา ๘๘ ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป ให้พรรคการเมืองทีส่ ง่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แจ้งรายชือ่ บุคคลซึง่ พรรคการเมืองนัน้ มีมติวา่ จะเสนอให้
สภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชือ่ ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ก่อนปิดการรับสมัคร
รับเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศรายชือ่ บุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้นำ� ความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
			 พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชือ่ บุคคลตามวรรคหนึง่ ก็ได้”.
๑๐

จุ ล นิิ ติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แต่ในกรณีทโี่ ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปพลางก่อนทีจ่ ะถวายสัตย์ปฏิญาณ
ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด�ำเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้๑๑ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๖๘ (๑)๑๒ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว
ข้ อ สั ง เกต รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๔ บั ญ ญั ติ
ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และมาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

๖. การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินนโยบาย
โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน
ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่
จะด�ำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�ำเป็นก็ได้
๗. การแต่งตั้งผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๖ ก�ำหนดให้ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี
เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ�ำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น�ำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
		 ในการนี้ เพือ่ ให้เข้าใจกระบวนการภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโปรดดูแผนภาพดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บัญญัตวิ า่
“มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึง่ ต้องสอดคล้องกับหน้าทีข่ องรัฐ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชีแ้ จงแหล่งทีม่ าของรายได้ทจี่ ะน�ำมาใช้จา่ ยในการด�ำเนินนโยบาย โดยไม่มกี ารลงมติความไว้วางใจ ทัง้ นี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั เข้ารับหน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึง่ หากมีกรณีทสี่ ำ� คัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน ซึง่ หากปล่อยให้เนิน่ ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส�ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีทเี่ ข้ารับหน้าทีจ่ ะด�ำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นก็ได้”.
๑๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ บัญญัตวิ า่
“มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีทพี่ น้ จากต�ำแหน่งอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปภายใต้เงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีพน้ จากต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ เว้นแต่ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีพน้ จากต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปมิได้
ฯลฯ 			
ฯลฯ”.
๑๑
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กระบวนการภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป

		 กระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดังที่ได้กล่าวมา
โดยล�ำดับ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยก�ำหนดให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยเลือกผู้แทนของตนให้เข้าไป
ใช้อ�ำนาจรัฐ และสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจรัฐผ่านการก�ำหนดความสัมพันธ์
ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐด้านนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐด้านบริหาร ซึ่งตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้มีสิทธิ
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็จะท�ำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการท�ำงานของคณะรัฐมนตรีวา่ เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การปฏิรปู ประเทศในระยะเปลีย่ นผ่านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีบทบัญญัตเิ ฉพาะทีก่ ำ� หนดให้วฒ
ุ สิ ภาตามบทเฉพาะกาลให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และให้มีหน้าที่
และอ�ำนาจส�ำคัญในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ โดยให้
ความส�ำคัญกับหลักการพืน้ ฐานในระบอบประชาธิปไตยมากกว่ารูปแบบและวิธกี าร และสร้างการเมือง
การปกครองให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์บา้ นเมืองและกาลสมัย เพือ่ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
และสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
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