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๙๙

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันที ่๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีมีปัญหาเกี ่ยวกับหน้าที ่และอํานาจ
ของรัฐสภาในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมของสมาชิกรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๑)

            ประธานรัฐสภา                                          ผูรอง
               

                            -                                             ผูถูกรอง
   
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป

ประธานรฐัสภา (ผูรอง) สงคาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของรัฐสภาในการเสนอราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๑) โดยมีขอเท็จจริง 
สรุปไดดังนี้

ในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ที ่๓ (สมยัสามัญประจําปครัง้ทีส่อง) วนัที ่๙ กมุภาพันธ 
๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาญัตติดวน เรื่อง ขอเสนอญัตติตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขอ ๓๑ ใหรฐัสภามีมตขิอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉยัปญหาเกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของรฐัสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งนายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในฐานะสมาชิกรฐัสภา และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวฒุสิภา ในฐานะสมาชิกรฐัสภา เปนผูเสนอญัตติ 
โดยกลาวอางวาการที่มีสมาชิกรัฐสภายื่นญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒ ฉบับ คือ (๑) 
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ พรอมบันทึกหลักการและเหตุผล ที่นายสมพงษ อมรวิวัฒน และคณะ เปนผูเสนอ และ (๒) 
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ลงวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๓ พรอมบันทึกหลักการและเหตุผล ที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ และคณะ เปนผูเสนอ และการที่มี
ประชาชนเขาช่ือยืน่ญตัตริางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่..) พทุธศกัราช .... 
จํานวน ๑ ฉบับ ปรากฏวาญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่ม

ระหวาง
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๑๐๐

หมวด ๑๕/๑) ทั้ง ๓ ฉบับ มีหลักการและเหตุผลใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม และมีเน้ือหา
สาระในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมโดยบัญญัติใหมีหมวด ๑๕/๑ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
และมาตรา ๒๕๖/๑ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งไมมี
บทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญใหอํานาจรัฐสภาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมได และตามหลัก
กฎหมายมหาชนท่ีวา “ไมมกีฎหมายไมมอีาํนาจ” หมายความวาหากไมมบีทบัญญัตใิดใหอาํนาจไว 
จะกระทํามิได รัฐสภาจะนําบทบัญญัติรัฐธรรมนญวาดวยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไปจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับมิได แตรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตรา 
ดังเชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ และ
มาตรา ๒๕๖ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การเสนอและ
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๑๔ วรรคสาม ที่กําหนดวา “การแกไข เพิ่มเติม หรือ
การยกเลิกมาตราใดของรัฐธรรมนูญใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ
หรอืจะระบไุวในเหตผุลดวยกไ็ด” ทัง้นี ้ญัตตทิัง้ ๓ ฉบับ ในสวนทีจ่ดัทํารฐัธรรมนญูฉบบัใหมไมปรากฏ
การระบุมาตราท่ีตองการยกเลิก และไมไดบญัญัตใิหใชขอความใดแทน จึงมิใชเปนการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่อยูในอํานาจของรัฐสภาตามหมวด ๑๕ วาดวยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะ
แกไขเพ่ิมเติมไดเปนรายมาตราเทานัน้ โดยตองระบุมาตราท่ีตองการยกเลิกและใหใชขอความใดแทน 
หากรัฐธรรมนูญใหอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับได จะตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
โดยไมมีขอความจํากัดเพียงใหเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเทานั้น

รัฐสภาจึงไมมีอํานาจเสนอญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม
ทัง้ฉบบั อกีทัง้การจดัทาํรฐัธรรมนูญฉบบัใหมเปนการกระทําทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู จึงไมสามารถ
ทาํประชามติตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๖๖ ได การพจิารณาและวินิจฉัยวารัฐสภาไมมหีนาทีแ่ละอํานาจ
ในการจัดทาํรฐัธรรมนูญฉบับใหมเปนอาํนาจในการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๒) มาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๔๔ การขอใหรัฐสภามีมติ
สงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของรัฐสภาที่เกิดขึ้นแลวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒) ซึ่งจะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๕๖ (๑๕) ประกอบ
ขอบงัคบัการประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๓๑ จงึสมควรใหรฐัสภาสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยั
ปญหาดงักลาว ควบคูกบัการดาํเนนิการพจิารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพ่ิมเติมในวาระท่ี ๑ และวาระที ่๒ 
หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมได ก็ดําเนินการลงมติในวาระท่ี ๓ ตอไป 
แตหากศาลรัฐธรรมนญูวินจิฉยัวารฐัสภาไมมอํีานาจจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบับใหม แตมอํีานาจแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญเทานั้น ก็สามารถดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ โดยใหตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิของรฐัสภา เพือ่ดําเนนิการจดัทาํญตัตริางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิเสนอ
สูการพิจารณาของรัฐสภาตอไป

ในการประชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๓ (สมยัสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง) วนัท่ี ๙ กมุภาพนัธ 
๒๕๖๔ เมื่อมีการอภิปรายญัตติดังกลาวน้ีครบถวนแลว ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภามีมติโดยเสียง
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๑๐๑

ขางมากเห็นดวยใหสงศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัปญหาเก่ียวกับหนาทีแ่ละอํานาจของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)

ผูรองมีหนังสือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ 
วรรคหนึง่ (๒) กรณมีปีญหาเกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของรฐัสภาในการเสนอรางรฐัธรรมนญูแกไข
เพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๑)

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจรับหนงัสอืของผูรองไวพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ 

วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ

มีหนาที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ ซึ่งการยื่นคํารองตองเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ ประกอบมาตรา ๗ (๒) คือ ตองเปนปญหาซึ่งเกี่ยวกับหนาที่
และอาํนาจทีเ่กดิขึน้แลวและในกรณทีีป่ญหาดังกลาวเกิดขึน้กับหนวยงานใด ใหหนวยงานนัน้เปนผูมสีทิธิ
ยื่นหนังสือตอศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อขอเท็จจริงตามคํารองปรากฏวาในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา เมื่อวันอังคารท่ี 
๙ กมุภาพนัธ ๒๕๖๔ ทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภาเห็นวา เปนปญหาเกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของรัฐสภา
และมีมตโิดยเสียงขางมากใหสงปญหาเก่ียวกับหนาทีแ่ละอํานาจของรัฐสภาในการเสนอรางรฐัธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ 
วรรคหนึ่ง (๒) กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ ประกอบ
มาตรา ๗ (๒) ศาลรฐัธรรมนญูจงึมหีนาท่ีและอาํนาจรบัคํารองนีไ้วพจิารณาวนิจิฉัย และเพ่ือประโยชน
แหงการพจิารณาใหพยานผูเชีย่วชาญคอื นายมชียั ฤชพุนัธุ นายบวรศกัดิ ์อวุรรณโณ นายสมคดิ เลศิไพฑรูย 
และนายอุดม รัฐอมฤต ทําความเห็นเปนหนังสือยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพยานผูเชี่ยวชาญท้ังสี่
ทําความเห็นเปนหนังสือยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญแลว

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา รัฐสภามีหนาที่และอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญ

ฉบับใหมได หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ไดกําหนดหลักการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไวเปน ๒ ระดับ ๓ ลักษณะ คือ ระดับที่ ๑ สําคัญมาก
จะกําหนดใหการแกไขเปนไปไดยากมาก และระดับที ่๒ ไมมผีลกระทบตอรปูแบบของรัฐหรอืโครงสราง
ทางการเมืองมากนัก จะกําหนดใหแกไขไดในระดับที่ยากกวาปกติโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๑๐๒

ทกุฝายเปนสาํคญั สวน ๓ ลักษณะนัน้ คอื ลกัษณะที ่๑ หามแกไขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบของรัฐ ลกัษณะที ่๒
การแกไขเพิ่มเติมในเรื่องตอไปนี้ ๑) หมวด ๑ บททั่วไป ๒) หมวด ๒ พระมหากษัตริย ๓) หมวด ๑๕ 
การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ๔) เรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ตามรฐัธรรมนูญ และ ๕) เรือ่งทีเ่ก่ียวกบัหนาทีแ่ละอํานาจของศาลหรือองคกรอสิระ หรือเรือ่งที่
ทําใหศาลหรือองคกรอิสระไมอาจปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจได โดยใหรัฐสภาเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบญัตตขิอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญทีค่ณะรัฐมนตรี สมาชิกรฐัสภา หรอืประชาชนผูมสีทิธิ
เลอืกตัง้ไมนอยกวาหาหมืน่คน เปนผูเสนอ แลวตองจดัใหมกีารออกเสียงประชามติดวย และลักษณะท่ี ๓
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นใดตองผานความเห็นชอบของรัฐสภาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจาํนวนสมาชกิของท้ังสองสภา ซึง่ประกอบดวยสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมอืงท่ีสมาชกิ
ไมไดดํารงตําแหนงรฐัมนตร ีประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืรองประธานสภาผูแทนราษฎรเหน็ชอบดวย
ไมนอยกวารอยละย่ีสิบของทุกพรรคการเมืองดังกลาวรวมกัน และตองมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวย
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา

ดังน้ัน หลักการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกําหนดขอหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕ 
มิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเด็ดขาด สวนหลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ตองเปนไปตามมาตรา ๒๕๖ (๑) ถึง (๙) และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถ
กระทาํไดโดยทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภาตามมาตรา ๑๕๖ (๑๕) โดยกาํหนดใหรฐัสภาประชมุรวมกนั
เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖ ซึ่งตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนดโดยเครงครัดวา กรณีใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหไมสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดโดยเด็ดขาด 
ดังเชนทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๒๕๕ หรอืกรณใีดท่ีรฐัธรรมนญูบญัญติัใหสามารถแกไขเพิม่เติมได หากแต
ตองอยูภายใตเงือ่นไขทีร่ฐัธรรมนญูกําหนดโดยการจดัใหมกีารออกเสียงประชามติตามมาตรา ๒๕๖ (๘)

การท่ีมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรย่ืนญตัตขิอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญโดยเสนอรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ทั้งสองฉบับตอที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาตามมาตรา ๒๕๖ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น โดยมีเนื้อหา
สาระในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหมีหมวด ๑๕/๑ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม และมาตรา 
๒๕๖/๑ ใหมสีภารางรัฐธรรมนูญทาํหนาทีจ่ดัทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดน้ี นัน้ เห็นวา การท่ี
รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๕๖ (๑๕) บญัญัตใิหการแกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนญูกระทาํโดยท่ีประชมุรวมกนัของ
รัฐสภามุงประสงคใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนการใชอํานาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ อยางไรก็ดี 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหกระบวนการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภาในกรณีดังกลาวมีหลักเกณฑและ
วิธีการซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากการทําหนาที่ในกระบวนนิติบัญญัติทั่วไป โดยมีเปาหมายเพ่ือปกปอง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและรักษาความตอเน่ืองของรัฐธรรมนูญเปนสาํคญั กลาวไดวา 
แมรัฐสภามอีาํนาจแกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนญู หากแตเปนอาํนาจทีไ่ดรบัมอบมาซึง่ถกูจาํกดัทัง้รปูแบบ 
กระบวนการ และเนื้อหา รัฐสภาจึงตองทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบอยางเครงครัด โดยไมอาจกระทํา
นอกขอบของหนาที่และอํานาจท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวได การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงตอง
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๓

อยูในเง่ือนไขท่ีมีความผูกพันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ยึดโยงกับหลักการพ้ืนฐานและใหเหมาะสม
และสอดคลองกับมติมหาชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๕ 
เพยีงบญัญตัใิหสามารถแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไดเทานัน้ ไมมบีทบญัญตัใิหจดัทาํขึน้ใหมทัง้ฉบบั

การจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบบัใหมดวยวธิกีารรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิใหมหีมวด ๑๕/๑ 
ยอมมีผลเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปนการแกไข 
หลักการสําคัญที่ผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมตองการปกปองคุมครองไว หากรัฐสภา
ตองการจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบบัใหมตองจดัใหประชาชนผูทรงอาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูออกเสยีง
ประชามตเิสียกอนวาสมควรมีรัฐธรรมนญูฉบบัใหมหรอืไม ถาผลการออกเสยีงประชามตเิหน็ชอบดวย 
จงึดาํเนนิการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมตอไป เมือ่เสรจ็แลวตองจดัใหมกีารออกเสยีงประชามติ
วาเหน็ชอบหรอืไม กบัรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมอกีครัง้หนึง่ ซึง่เปนการใหประชาชนพจิารณาเนือ้หา
ของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวจึงนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรง
ลงพระปรมาภิไธย เมือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธยแลว จงึนาํประกาศใชเปนรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยตอไป อนัเปนกระบวนการจัดทาํรฐัธรรมนูญตามครรลองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รัฐสภามีหนาที่และอํานาจ

จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมได โดยตองใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติ
เสียกอนวาประชาชนประสงคจะใหมรีฐัธรรมนูญฉบบัใหมหรือไม และเม่ือจดัทาํรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เสร็จแลว ตองใหประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไมกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอีกครั้งหนึ่ง
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