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1.  แนวคิด 

1.1 รฐัสภาเป็นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความสําคัญยิ่งต่อการเมืองการปกครอง 

โดยเฉพาะในระบบประชาธปิไตย 

1.2 การทาํงานของรฐัสภาสาํคญัอยูท่ีก่ระบวนการขัน้ตอนในการพจิารณากฎหมายต่างๆ 

 

2.  วตัถปุระสงค ์

เมือ่อา่นบทน้ีแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 อธบิายความหมายชื่อเรยีกและประวตัขิองรฐัสภาได ้

2.2 ชีแ้จงกระบวนการทางการเมอืงในรฐัสภาได ้
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1.  ความหมายและความสาํคญั 

รฐัสภา (legislature) ได้แก่ ที่ประชุมอันมีสภาพเป็นตัวแทน (representative 

assembly) ซึง่มบีทบาทสาํคญัในการออกกฎหมาย  

คนทัว่ไปมองรฐัสภาว่ามหีน้าทีช่ดัแจง้ (manifest function ตามศพัทข์อง Robert K. 

Merton) ในทาง “นิติบญัญติั” คอื ดําเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการทางนิตบิญัญตั ิ(legislati 

process) คอื พจิารณาร่างกฎหมายและตรากฎหมาย แต่ในสภาพทีเ่ป็นจรงิ คอื พจิารณาเชงิ

พฤติกรรมศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์วาท (empirical) พบว่ารัฐสภามีหน้าท่ี

ประโยชน์ (functions) เพิม่เติม ซึ่งอาจเป็นหน้าที่แฝง คอื ไม่เหน็ชดั (latent function) 

(Herbert M. Livine, Political Issues Debated, N.J.,Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 

1982, p.218.)  

ประการแรก บางประเทศมรีฐัสภา (ซึง่ช่ือเรียกยอ่มแตกต่างกนัออกไปได)้ แต่ไมไ่ด้

ใชป้ระโยชน์จากรฐัสภา คอื มลีกัษณะเพยีงเพื่อแสดงแก่คนในชาตหิรอืชาวโลกว่า ตนมรีฐัสภา

เหมอืน ๆ กบัชาตอิื่น ๆมขีา่วอยูบ่่อย ๆ ทีว่่า บางประเทศมรีฐัสภาแต่ไม่มีการเปิดประชุมมา

เป็นเวลาชา้นาน บางประเทศมรีฐัสภาและมกีารประชุม แต่ไม่ไดใ้หม้กีารประชุมในเรื่องทีเ่ป็น

สาระสําคัญ บางประเทศมีร ัฐสภา แต่รฐับาลกําหนดวนัเปิดวนัปิดไว้อย่างรัดกุมและให้

ช่วงเวลาสัน้มากจนเกินไป ซึง่ทาํใหก้ารมหีรอืไมม่รีฐัสภาจงึแทบไมแ่ตกต่างกนัเลย 

ประการท่ีสอง ในประเทศทีย่อมใหร้ฐัสภาดําเนินการตามหน้าทีซ่ึ่งบ่งชี้ไวอ้ย่างชดั

แจ้ง คือ การตรากฎหมาย แต่รฐัสภามหีน้าที่ซึ่งคาบเกี่ยวกบัการใช้อํานาจอธิปไตยด้านอื่น ๆ 

กล่าวคอื ในการบรหิารและการตุลาการดว้ย 

2.  ช่ือเรียกรฐัสภา 

การมรีฐัสภาเชน่เดยีวกบัการมรีฐัธรรมนูญไม่ได้ทาํให้หรอืแสดงวา่ประเทศใดประเทศ 

หน่ึงเป็นประชาธปิไตยเสมอไป ประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยก็มรีฐัสภาเช่นกนั เช่นใน

ประเทศทีนิ่ยมลทัธคิอมมวินิสต ์เป็นตน้ รฐัสภามชีื่อเรยีกต่าง ๆ กนั เชน่  

บทท่ี 9 
รฐัสภา 
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1) ในองักฤษ เรยีกว่า ปาร์เลียเมนต์ (Parliament) ซึ่งมรีากศพัท์มาจากภาษา

ฝรัง่เศส คอืปารเ์ล่ย ์(Parler) พดู ดงันัน้ “ปารเ์ลียเมนต์” ในภาษาองักฤษหรอื “ปารเ์ลีย     

มอ็ง” ในภาษาฝรัง่เศส จงึหมายถงึสถานทีจ่ดัไว้ให้พดู คอื มกีารอธบิาย ชีแ้จง ถกเถยีง แสดง

ถงึความคดิและเหตุผลประกอบ ในประเทศองักฤษมกัใชศ้พัท ์“debate” ซึ่งอาจแปลว่า 

“โตว้าทหีรอือภปิราย”  

2) ในสหรฐัอเมริกา เรยีกว่า คองเกรส (Congress) ซึ่งประกอบดว้ย 1) วุฒสิภา 

(Senate) และ 2) สภาผูแ้ทนราษฎร (House of Representatives) 

3) ในญ่ีปุ่ น เรยีกวา่ ไดเอท็ (Diet) 

4) ในสหภาพโซเวียต เรยีกวา่ ซุปปรีมโซเวียต  (Supreme Soviet) 

5) ในฝรัง่เศส เรยีกวา่ แอสเซมบล่ี (Assembly) 

6) ในอิสราเอล เรยีกวา่ เคนสเสท็ (Knesset) 

3.  ประวติัความเป็นมา 

สถาบนัรฐัสภามมีาแล้วแต่โบราณกาลในนครรฐัเอเธนส์แห่งกรซีประมาณ 2400 ปี

มาแลว้ และโรมนัประมาณ 2300 ปีมาแลว้ ในยคุกลางของยโุรปววิฒันาการจากการทีม่คีณะท่ี

ปรึกษาของพระมหากษตัริย ์ประเทศทีอ่าจถอืไดว้่ามรีฐัสภาแบบยคุร่วมสมยัทีม่มีาชา้นาน

หรอืเก่าแก่ท่ีสุด ไดแ้ก่ รฐัสภา Althing ของประเทศไอซ์แลนด ์(Iceland) ซึง่มขีึน้ตัง้แต่ปี 

ค.ศ.930  

(1.Time, October 13, 1986, p.19 ; 2. World Almanac and Book of Facts, New 

York : Newspaper Enterprise Association, 1984, p.547.)  

คือเป็นรัฐสภาติดต่อกันมาเกินกว่า 1000 ปี(1 สหัสวรรษ—one millennium 

เพราะปจัจุบนั คอื 2004-2005) ประเทศที่มกีารพฒันา สถาบนัรฐัสภาอย่างชดัแจ้งท่ีสุด คอื 

ประเทศอังกฤษ และได้ร ับฉายาว่าเป็น “แม่แบบแห่งรฐัสภาอ่ืน ๆ” (Mother of 

Parliaments)  

(Levine, op.cit., p.219.) รฐัสภาองักฤษอาศยัตวัแทนจาก 3 ฐานันดร (estates) 

ไดแ้ก่  

1) ขนุนาง (lords แปลว่า ผูม้อีํานาจแบบที่ใชว้่า Lord of the Rings คอื 

พญาแหวน หรอืแหวนซึง่สาํคญัยิง่) 2) นักบวช (clergy) 3) ผูม้อีาชพีค้าขาย (บางครัง้เรยีกว่า

กฎุมพี โดยแปลจาก bourgeoisie คอื ผูม้เีงนิ)  
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ฐานันดรทัง้สาม 1) ถวายคาํแนะนําแก่กษตัริย ์และ 2) เป็นแหล่งเงินในท้องพระคลงั

ด้วย ในช่วงต้น ๆ คือ ยุคคลื่นลูกที่ 1 แห่งเกษตรกรรมตามศัพท์ของ Alvin Toffler 

ปญัญาชนอเมรกินั ผูซ้ึง่บรรยายผ่านกลไกแห่ง Hi Tech อย่างทีเ่รยีกกนัว่า teleconferencing ณ 

วนัที ่31 พฤษภาคม 2504 ดงัรายงานใน Bangkok Post, June 1, 2004, p.1 ว่า  “Alvin 

Toffler, the guru of globalisation and information technology…” ในการประชุมใหญ่ 

ณ ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์

รฐัสภาอยู่ใต้อทิธพิลของเศรษฐทีี่ดนิ แต่ต่อ ๆ มาอทิธพิลไดก้ระจายไปสู่ผูแ้ทนของ

บรรดาชนชัน้กลาง จนกระทัง่ทา้ยทีส่ดุสามญัชนมบีทบาทมากยิง่ขึน้ 

4.  ขนาด 

ขนาดของรฐัสภาในแงข่องสมาชกิแตกต่างกนัอยา่งมาก  ในบางกรณีรฐัสภามสีมาชกิ

น้อยมาก ไดแ้ก่ 1) ในประเทศเลก็ ๆ บางประเทศ 2) ในมลรฐั (states) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

สหพนัธรฐัและ 3) สภาระดบัทอ้งถิน่ต่าง ๆ  

(Samuel A. Johnson, Essentials of Political Science, rev.ed., Woodbury, 

New York: Barron’s Educational Series, 1976, p.96.)  

ทัง้น้ี อาจจะมีสมาชิกเพียง 10 กว่าคน จนกระทัง่ถงึ 150 คนกมี็ หรอืใหญ่มาก  

1) ประเทศไอซ์แลนด์มีพลเมืองไม่ถึง 300,000 คน มีรฐัสภาอลัธิง ซึ่งมีสมาชิก

ทัง้หมด 60 คน สภาสงูประกอบดว้ยสมาชกิ 20 คน และสภาล่างประกอบดว้ยสมาชกิ 40 คน  

(Florence Elliott and Michael Summerskill, A Dictionary of Politics, 14
th
 ed., 

Penguin Books, 1984, p.172.)   

2) ประเทศสิงคโปรม์จีาํนวนผูแ้ทนราษฎรประมาณ 76 คน  

3) ประเทศอสิราเอล ซึ่งมพีลเมอืงประมาณ 4.2 ลา้นคน มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ในรฐัสภาเคนสเสท็ 125 (Time, October 13, 1986, p.32.) มพีรรคใหญ่ 2 พรรค พรรค

กรรมกร (Labour) กบัพรรคลกุิต (Likud) ประธานาธบิด ีไดแ้ก่ Chaim Herzog นายกรฐัมนตร ี

คอื Shamir 

4) เกณฑ์ทางรฐัศาสตร์ที่ยอมรบักนัก็คือ รฐัสภาควรจะ 1) มสีมาชิกมากพอที่จะมี

ตวัแทนมาจากกลุ่มต่าง ๆ และ 2) สามารถประชมุกนัอย่างได้ผล  

5.  รปูแบบสองสภา 

โครงสร้างของรฐัสภาอาจจดัเป็นแบบ 1) สภาเด่ียว (Unicameral) หรอื 2) แบบทวิ 
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สภา (Bicameral) 

แบบทวิสภาเป็นท่ีนิยมกนัมากกว่าแบบเอกสภา ในทวสิภา มสีมาชกิ 2 ประเภท 

ซึ่งถูกเลือกมาโดยวิธีการที่แตกต่างกัน สมาชิกทัง้ 2 ประเภทต้องสงักัดสภาใดสภาหน่ึง 

(เรยีกว่า House หรอื Chamber) สภาสงูอาจใชศ้พัท ์Upper Chamber หรอื Upper House 

สภาล่างอาจใช ้Lower  Chamber หรอื Lower House  

ปกตสิภาล่างประกอบดว้ยสมาชกิซึง่ได้รบัเลือกตัง้มาโดยตรง  (direct election) 

คอื จากคะแนนเสยีงของมหาชน (universal suffrage) ในอดตีประเทศทีเ่ป็นระบบกษตัรยิ์

ภายใต้รฐัธรรมนูญหลายแห่ง มกีารแต่งตัง้ (appointment) สมาชิกสภาสูงโดยการสบืต่อทาง

สายโลหติ หรอืเป็นการแต่งตัง้จากขนุนาง ประเทศเนปาล แมอ้ยู่ในศตวรรษที่ 21 ยงัมกีาร

พยายามแต่งตัง้สมาชกิสภาสงูแบบดัง้เดมิโดยพระมหากษตัรยิ ์ในสหรฐัอเมรกิาสมาชกิสภาสงูมา

จากการเลอืกตัง้วุฒสิมาชกิได ้2 คนต่อ 1 มลรฐั วุฒสิมาชกิ (senator) จงึมทีัง้สิน้ 100 คน 

6.  กาํเนิดระบบสองสภาและเปรียบเทียบอาํนาจ 

ระบบ 2 สภาววิฒันาการมาจากกระแสแหง่ประวตัศิาสตรป์ระเทศองักฤษ  

(S.E.Finer, ed. Five Constitutions, N.Y. : Penguin, 1972, p.59.)  

วตัถุประสงค์ในการมสีองสภาเป็นการ “ตรวจสอบและสร้างดุลยภาพ” (checks 

and balances) แต่อาจเป็นจริงมากน้อยเพยีงใดในโลกปจัจุบนัเป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งศกึษาแต่ละ

ประเทศเป็นกรณ ีๆ ไป และแลว้แต่ช่วงเวลา คอื เหตุการณ์แปรเปลีย่นได ้ 

(Johnson, op.cit., p.97.)  

การมสีองสภาในอดีตนัน้ ถอืกนัว่าควรมอีํานาจทีไ่ม่มากกว่ามากนัก แต่ในปจัจุบนั

อํานาจของฝ่ายสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสภาล่างมบีทบาทมากยิง่ขึ้น ในประเทศองักฤษ สภา

ผูแ้ทนราษฎร (House of Commons) มีอาํนาจมากท่ีสดุ สภาสงูแทบไมม่บีทบาทอะไรเลย 

ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่ยงัคงรกัษาหรือแม้กระทัง่เพ่ิมบทบาทของสภาสูง ได้แก่ 

สหรฐัอเมริกา ผูท้ีม่โีอกาสไดร้บัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดมีกัเป็นวุฒสิมาชกิมาก่อน เช่น 

John F. Kennedy (J.F.K.) ซึง่เป็นวุฒสิมาชกิจากรฐัแมสแซซชเูซทส ์

7.  ระบบ 2 สภา 

7.1 สภาสงูมชีื่อต่าง ๆ กนั ประเทศองักฤษ เรยีกวา่ สภาขนุนาง (House of Lords) 

สหรฐัอเมรกิา เรยีกว่า เซเนท (Senate) อนิเดยี เรยีกว่า ราชยสภา (Rajya Sabha) ญี่ปุ่น 

เรยีกวา่“สภาแห่งมวลสมาชิกสภา” หรอืเฮ้าสอ์อ๊ฟเคานซิลเลอรส์(์House of Councillors)  
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 (Time, July 21, 1986, p.4.)  

 สําหรบัประเทศไทย เรยีกว่า วุฒิสภา แต่ในอดตีเคยใช้ว่า “พฤทฒิสภา” คอื ตาม

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2489 

7.2 สภาคู่มี 3 แบบใหญ่ ๆ คือ แบบที่ 1) อํานาจสมดุลระหว่าง 2 สภา และ 2) 

อํานาจเน้นที่สภาใดสภาหน่ึงอย่างเด่นชดัและม ีแบบที่ 3) กรณีพพิาท คอื ไม่สมดุลกนั แต่

แตกต่างกนัไมเ่ดน่ชดันกั 

1) อาํนาจสมดลุ ณ ทีน้ี่มไิดห้มายความว่าอํานาจเท่ากนัทุกประการ แต่หมายถงึการ

ไม่แตกต่างกนัมากในเรื่องอํานาจ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ซึง่สภาสงูกบัสภาผู้แทนราษฎร 

(House of Representatives) มอีาํนาจพอ ๆ กนั 

2) อาํนาจขาดดลุยภาพ หมายถงึ การทีอ่าํนาจของสภาใดสภาหน่ึงสงูมากจนเหน็ได้

ชดั ตวัอย่าง คอื ประเทศองักฤษ ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืทีเ่รยีกว่า สภาสามญั (House of 

Commons) มอีาํนาจมากทีส่ดุ สภาขนุนางแทบไมม่อีาํนาจเลย 

3) ระบบ 2 สภากรณีพิเศษ คอื อํานาจของสองสภา ไม่แตกต่างกนัจนเกนิไปนัก 

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) ญี่ปุน่ 2) ไทย ในปี พ.ศ.2529 รฐัสภาญีปุ่่น คอื ได-เอท มสีมาชกิสภาล่างได ้

512 คน และสมาชกิสภาสงูมสีมาชกิได ้252 คน (Time, July 21, 1986, p.4.) สมาชกิสภาล่าง 

(เรยีกว่า House of Representatives) สามารถอยูไ่ด ้4 ปี (หากไมม่กีารยุบสภาหรอืกรณีอื่น 

ๆ และครึง่หน่ึงจะมกีารจบัฉลากออกทุก ๆ 3 ปี)  

  (Hutchinson 20th Century Encyclopedia. ed.by E.M. Horsley, 7
th
 ed., London: 

Hutchinson, 1982, p.682.)   

8.  การดาํรงตาํแหน่งของสมาชิก  

การดาํรงตาํแหน่งของสมาชกิของทัง้ 2 สภามวีาระแตกต่างกนั มหีลายกรณีทีนิ่ยม

กาํหนดใหเ้หมอืนกนั หรอืแตกต่างกนัออกไป  

กรณีสหรฐัอเมริกา ระยะเวลาแตกต่างกนั กล่าวคือ วุฒิสมาชิก (เซนเนเตอร์, 

Senators) มวีาระ 6 ปี สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (มกัเรยีกว่า U.S. Congressman) มวีาระ 2 

ปี หากเป็นสมาชกิผูแ้ทนของมลรฐั เรยีกว่า Assemblyman จํานวนสมาชกิของแต่ละสภามกั

แตกต่างกนั รวมทัง้วธิกีารไดเ้ป็นสมาชกิ 

วฒิุสมาชิกอเมริกนัมาจากการเลือกตัง้ เป็นตวัแทนของหน่วยทางภมิูศาสตรแ์ละ

การเมือง คอื แต่ละมลรฐัของสหรฐัอเมรกิาไม่ว่าจะขนาดเลก็หรอืใหญ่ ประชากรจะมากหรอื
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น้อยสามารถเลอืกวุฒสิมาชกิได้ 2 คน เงนิเดอืนคดิเป็นทัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึมวีุฒสิมาชกิ

ได ้100 คน และขณะน้ีมวีุฒสิมาชกิพรรคเดโมแครต 55 คน ทีเ่หลอืเป็นพรรคเดโมแครต 3 คน  

(World Almanac and Book of Facts 1987, New York: Newspaper Enterprise 

Association, 1986, p.41.) 

ส่วนสมาชิกสภาผู้แทน  มาจากการเลอืกตัง้ภายในมลรฐั จํานวนสมาชกิขึน้อยู่กบั

ประชากร มลรัฐที่มีประชากรมาก เช่น มลรฐันิวยอร์ก มีผู้แทนราษฎรได้ 34 คน มลรัฐ

แคลฟิอรเ์นีย มปีระชากรประมาณ 24 ลา้นคน มผีูแ้ทนได ้45 คน  

มลรฐัเลก็ ๆ ย่อมมีผู้แทนลดลงไปตามอตัราส่วนของจาํนวนพลเมือง เช่น มล

รฐัฮาไวอ ิและไอดาโฮ มผีูแ้ทนราษฎรไดม้ลรฐัละเพยีง 2 คน  ทัง้สหรฐัอเมรกิามผีูแ้ทนราษฎร

ไดท้ัง้สิน้ 435 คน  

9.  รปูแบบสภาเดียว 

รูปแบบเอกสภาหรอืสภาเดียว (unicameral) หมายความตามตวัอกัษร คอื มสีภา

เดยีวไม่มีสภาท่ีสองหรือท่ีสาม ในระดบัรฐัประชาชาต ิรปูแบบเอกสภาไดร้บัความนิยมน้อย  

มเีพยีงไมก่ีป่ระเทศทีม่รีปูแบบเอกสภา ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

1) สวีเดน เรยีกวา่ ริกสด์าก (Rigsdag) ซึง่เพิง่นํามาใชปี้ ค.ศ.1967 มวีาระการดาํรง

ตําแหน่ง 3 ปี มสีมาชกิ 349 คน 

2) นอรเ์ว เรยีกวา่ สตอรต้ิ์ง (Storting) มสีมาชกิ 155 คน  

3) สิงคโปร ์เรยีกวา่ Parliament 

4) รฐัสภาหรือสภาในระดบัท้องถิ่นในสหรฐัอเมริกา คือ 1) การปกครองในระดบั

คณะกรรมการแขวง (county board) 2) การปกครองนครทีเ่รยีกวา่สภานคร (city council) 

5) สภาระดบัมลรฐั (State) นัน้ มเีพยีงมลรฐัเดียว คอื นีบราสก้า (Nebraska) ซึง่

มสีภาเดยีว อกี 49 มลรฐัในสหรฐัอเมรกิาเป็นแบบสองสภา  

              (Jack C. Plano, et at.,Dictionary of Political Science, Hinsdale, Illinois, 1973, 

pp.380-390.) 

6) ในประเทศไทยเคยใชร้ะบบสภาเดียวในวาระต่าง ๆ กนั 5 วาระ คอื 

ก. ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัแรกซึ่งใช้ชื่อว่า “พระราชบญัญติั 

ธรรมนูญการปกครองสยามชัว่คราว” วันที่ 27 มิถุนายน ให้มีสมาชิก 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1  แต่ละจงัหวดัจะมผีู้แทนได้อย่างน้อย 1 คน หากจงัหวดัมรีาษฎรเกินกว่า 

100,000 คน ถ้าเกนิครึ่งใหน้ับเพิม่อกี 1 คนได้ และประเภทท่ี 2 ได้แก่ ผูท้ี่เป็นสมาชกิสภา 
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ผูแ้ทนอยู่แล้วในช่วงเวลาแรกภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดนิซึ่งคณะราษฎร์มี

ผูร้กัษาพระนครเป็นผูใ้ชอ้าํนาจจดัตัง้ผู้แทน ราษฎรขึน้เป็นการชัว่คราวเป็นจํานวน 70 นาย  

อน่ึง รฐัธรรมนูญได้ระบุว่าสมาชิกประเภท 2 จะต้องหมดไปเมื่อมผีู้จบประถม ศึกษาเกิน

จาํนวนกว่าครึ่งและจะต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนูญ 

ข. ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 

ค. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2515 

ง. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2519 

จ. ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2520 

10.  ขัน้ตอนการพิจารณากฎหมายในรฐัสภา 

ในการเสนอร่างกฎหมาย สมาชิกของสภาอาจเสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่า “ร่าง

กฎหมายสาธารณะ” หรอื ร่างกฎหมายมหาชน (public bill) ได้ทุกคน ร่างกฎหมาย

สาธารณะเป็นเรื่องเกีย่วกบัประชาชนทัง้หมด หากเป็นกฎหมายส่วนบุคคลเกีย่วกบัทอ้งทีห่รอื

บุคคลเทา่นัน้ 

ก. กรณีองักฤษ : แยกประเภทร่างกฎหมาย ในองักฤษมกีารแยกประเภทการร่าง

กฎหมายออกเป็น 2 ประเภทคอื “ร่างกฎหมายของรฐับาล” (government bills) และ “ร่าง

กฎหมายของสมาชิกโดยส่วนตวั” (private members’s bills) ซึ่งเป็นร่างกฎหมายซึ่ง

กระทาํในนามของสมาชิกนัน้ ๆ เอง ในทางทฤษฎีสมาชกิทุกคนอาจเสนอร่างกฎหมายได ้

แต่ในทางปฏบิตัหิรอืตามสภาวะที่เป็นจริงร่างกฎหมายที่จะมีโอกาสผ่านขัน้ตอนต่อไป  

จนกระทัง่กลายเป็นกฎหมายบงัคบัใช้ได้มกัเป็นร่างกฎหมายของรฐับาลไมใ่ช่รา่งกฎหมาย

ของสมาชกิโดยสว่นตวั 

ข. กรณีสหรฐัอเมริกา : ไม่มีการแยกประเภทแบบองักฤษ ร่างกฎหมายที่ได้รบั

การสนับสนุนโดยประธานาธบิดแีละไดร้บัการผลกัดนัโดยผูส้นับสนุนของประธานาธบิดมีกัมี

โอกาสผ่านสภา ร่างกฎหมายประเภทนั ้นมักเรียกว่า “ร่างกฎหมายฝ่ายบริหาร” 

(administration bill) การพจิารณาร่างกฎหมายจะต้องผ่านการกลัน่กรองจาก

คณะกรรมาธกิารสภา (ใชศ้พัท ์“committee” ซึง่ปกตแิปลว่า “คณะกรรมการ” แต่นิยมแปลกนั

ว่า “กรรมาธิการ”) กรรมาธกิารสภาแยกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น “คณะกรรมาธกิารสวสัดิ

ภาพ” “คณะกรรมาธกิารงบประมาณ” เป็นตน้ 
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11.  การพิจารณากฎหมายในรฐัสภาองักฤษและสหรฐัอเมริกา 

การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารกระทําขึน้ หลงัจากทีร่่างกฎหมายนัน้ไดผ้่านการ

พจิารณาวาระแรก (first reading) ในสภาผูแ้ทน ซึง่หมายถงึในขัน้ “รบัหลกัการ” แลว้  

ในวาระแรกพจิารณาในการประช ุมสภาผู แ้ทนราษฎรทัง้หมด ซึ ่งหมายถงึ

คณะรฐัมนตรีได้พิจารณาร่วมด้วย  ฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติัขององักฤษใกลช้ดิกนั

มาก นายกรฐัมนตรีและคณะรฐัมนตรีตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะเดยีวกนัดว้ย 

คณะรฐัมนตรซีึง่เป็นฝา่ยบรหิารทาํหน้าทีแ่ทน “คณะกรรมาธกิารประจาํ” หรอื “คณะกรรมาธิการ

สามญั” (standing committee) ทาํหน้าทีก่ลัน่กรองขัน้ตน้ในระบบอเมรกินั 

หน้าที่ของคณะกรรมาธิการสภา คอื เสนอปรบัปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม

หรอืแปรญตัติ (amendments) ในรฐัสภาอเมรกินั มกีารตัง้คณะกรรมาธกิารสามญัในดา้น   

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ งบประมาณการทหาร การศกึษา การต่างประเทศ ฯลฯ  

ขนาดของคณะกรรมาธิการมกีรรมการประมาณ 9-50 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชกิ

สภาจากพรรคท่ีมีเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย (majority and minority parties) อาจมี

การแต่งตัง้ “คณะกรรมาธิการพิเศษ” หรอืคณะกรรมาธิการ “เฉพาะเรื่อง” หรอื

คณะกรรมาธิการวิสามญั (select committee) ซึง่ทําการศกึษาและใหข้อ้เสนอเฉพาะเรื่อง 

อน่ึง มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมาธิการผสม” (joint committee) มสีมาชกิอย่างละครึ่งมาจาก

ทัง้ 2 สภา ร่างกฎหมายเมื่อผ่านคณะกรรมาธกิารแลว้ในกรณีของสหรฐัอเมรกิากจ็ะเขา้สู่วาระ

การประชมุของสภา 

12.  การอภิปรายและการผา่นกฎหมาย กระบวน “การอ่าน” 

ร่างกฎหมาย (Bill) ทีจ่ะเขา้สู่การอภิปรายในสภา (general debate) มกัมไีม่มาก

นัก ทัง้น้ีเพราะถูกตดัหรอืถูกคดัออกไปเสยีก่อนแล้ว  ในรฐัสภาองักฤษเมื่อการพจิารณาใน

วาระแรก คอื ขัน้ตน้หรอืในขัน้รบัหลกัการผ่านพน้ไปแลว้กม็กีารพิจารณาในวาระท่ีสองซึ่ง

เรยีกว่า “อ่านครัง้ท่ีสอง” (second reading) ประธานสภาหรอืเจา้หน้าทีอ่่านมาตราและชื่อ

ของร่างกฎหมายต่อที่ประชุม สมาชกิผูร้่วมประชุมย่อมมสีทิธแิสดงความคดิเหน็สนับสนุนหรอื

คดัคา้น หากรา่งกฎหมายผา่นขัน้ตอนน้ีโอกาสทีจ่ะผา่นเป็นกฎหมายยอ่มมไีดม้าก 

เมื่อร่างกฎหมายผ่านมตใิหค้วามเหน็ชอบจากการอภิปรายทัว่ไปแลว้ ในกรณีของ

องักฤษกเ็ขา้สู่ “การอ่านครัง้ท่ี 3” (third reading) ซึง่เป็นการอภปิรายครัง้สุดทา้ย เมื่อผ่าน

การอ่านครัง้ที ่3 กย็งัมกีารเขา้สูก่ารพจิารณาในคณะกรรมาธกิารรว่มเพื่อพจิารณาถอ้ยคาํ ซึง่
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มกักระทํากนัในคณะกรรมาธกิารร่วม (Conference Committee)ในกรณีทีเ่ป็นระบบ 2 สภา 

จะตอ้งพจิารณาถอ้ยคาํใหด้เูป็นทีย่อมรบัของคณะกรรมาธกิารจงึจะผา่นเขา้ขัน้ตอนสดุทา้ย 

ร่างกฎหมาย (Bill) ทีจ่ะประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย (Act)ไดจ้ะตอ้งนําเสนอไปยงัฝา่ย

บรหิาร กรณีระบบรฐัสภา ประมุขของรฐัมกัไมม่สีทิธใินการยบัยัง้ (veto) รา่งกฎหมายนัน้ หรอื

หากยบัยัง้ได้กโ็ดยมีเง่ือนไข ในระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีอาจ “ยบัยัง้” ร่าง

กฎหมายได้และค้างได้นานพอสมควร อน่ึง มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องน้ีต่าง ๆ กัน หาก

ประธานาธบิดยีบัยัง้แล้ว ร่างกฎหมายนัน้จะต้องกลบัไปสู่การพจิารณาของทัง้ 2 สภาอกีครัง้

หน่ึงและจะตอ้งไดร้บัคะแนนสนบัสนุนถงึ 2 ใน 3 จงึจะประกาศเป็นกฎหมายได ้คอื ไมม่อีาํนาจ

ยบัยัง้ไดอ้กีต่อไป  

วนันิติบญัญติั (legislative day) ไดแ้ก่ การประชมุอย่างเป็นทางการของสภานิติ

บญัญติั ซึง่ 1) เริม่จากการมกีารเปิดประชมุ (formal call to order and opening of business) 

และ 2) สิน้สดุดว้ยการปิดประชมุ (adjournment)  

(Plano and Greenberg, op.cit., p.215.)  

วนันิติบญัญัติอาจครอบคลุม “วนัปฏิทิน” (calendar days) หลายวนัโดยที่

กาํหนดใหม้กีารพกัชัว่คราว (recess) เมือ่สิน้สดุวนัปฏทินิ (แทนทีจ่ะเป็นการปิดประชุม) 

13. ประเทศท่ีวฒิุสภามาจากการเลือกตัง้ทางตรงเป็นส่วนใหญ่  

 มรีายละเอยีดดงัน้ี  

1) ประเทศสเปน สมาชกิวุฒสิภาไดร้บัเลอืกตัง้มาจากจงัหวดัต่าง ๆ โดยตรงทุกคน 

แต่ละจงัหวดัมผีูแ้ทนชัน้ตน้ไดจ้งัหวดัละ 4 คน จงัหวดัทีม่สีถานะพเิศษหรอืเป็น

เกาะอาจมผีูแ้ทนชัน้ตน้เพยีง 1 คน จากนัน้ใหเ้ลอืกสมาชกิวุฒสิภาเพิม่ขึน้ไดอ้กี 1 

คน ทุก ๆ ประชากร 1 ลา้นคน  

2) ประเทศอติาล ีวุฒสิมาชกิมจีํานวน 315 คนมาจากเลอืกตัง้บนพืน้ฐานของแควน้

โดยแต่ละแควน้มวีุฒสิมาชกิไมน้่อยกว่า 7 คน เวน้แต่แควน้เลก็ ๆ จะม ี1 หรอื 2 

คน  

3) ประเทศญี่ปุน่วุฒสิมาชกิมาจากจากการเลอืกตัง้มจีํานวนประมาณ 250 โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มบญัช ีไดแ้ก่ บญัชทีีเ่ลอืกตามเขตกบับญัชทีีเ่สนอมาตามรายชื่อ

ของพรรค 

4) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์รฐัธรรมนูญสวสิ ค.ศ. 1874 บญัญตัใิหวุ้ฒสิมาชกิมากจาก 

การแต่งตัง้จากแต่ละมณฑล มณฑลละ 2 คน โดยมณฑลสว่นใหญ่ใชว้ธิกีาร 
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เลอืกตัง้วุฒสิมาชกิดงักล่าว  

5) ประเทศเบลเยีย่ม รฐัธรรมนูญเบลเยีย่ม ค.ศ. 1970 มาตรา 67 บญัญตัใิหวุ้ฒสิภา

ประกอบดว้ยวุฒสิมาชกิจาํนวน 71 คน ดงัน้ี  

(1) สมาชกิ 25 คน เลอืกตัง้โดยตรงจากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เชือ้ชาตดิทัซ ์ 

(2) สมาชกิ 15 คน เลอืกตัง้โดยตรงจากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เชือ้ชาตฝิรัง่เศส 

(3) สมาชกิ 10 คน แต่งตัง้โดยและภายในสภาชุมชนชาวเฟลมซิ  

(4) สมาชกิ 10 คน แต่งตัง้โดยและภายในสภาชุมชนชาวฝรัง่เศส  

(5) สมาชกิ 1 คน แต่งตัง้โดยและภายในชุมชนผูพ้ดูภาษาเยอรมนั  

(6) สมาชกิ 6 คน แต่งตัง้โดยสมาชกิวุฒสิภาตามขอ้ 1 และ 3  

(7) สมาชกิ 4 คน แต่งตัง้โดยสมาชกิวุฒสิภาตามขอ้ 2 และ 4  

 6)  ประเทศบราซลิ วุฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวน 69 คน ซึง่มาจากการ 

     เลอืกตัง้โดยทางตรงจาํนวน 47 คน และแต่งตัง้มลรฐั 1 คน จาํนวน 22 คน  

7)  ประเทศสาธารณรฐัเชค (Czech Republic) รฐัธรรมนูญสาธารณรฐัเชค ค.ศ.  

     1992  มาตรา 16 และ 18 ซึง่บญัญตัใิหวุ้ฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวน  

     81 คน ซึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยทางตรง  

8)  ประเทศออสเตรเลยี รฐัธรรมนูญประเทศออสเตรเลยี ค.ศ. 1902 มาตรา 7  

     วรรคแรก บญัญตัใิหว้ฒุสิภาตอ้งประกอบดว้ยวุฒสิภาทีม่าจากมลรฐัต่าง ๆ  

     โดยการเลอืกตัง้ทางตรงจากประชาชนในมลรฐันัน้ ๆ  
 

(อมร  รกัษาสตัย.์ รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน สาํนกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541.) 

14.  รฐัสภาไทย ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, 2550 

หมวด ๖  

รฐัสภา 
 

 

ส่วนท่ี ๑  

บททัว่ไป 
 

 

มาตรา ๘๘  รฐัสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 

รฐัสภาจะประชุมรว่มกนัหรอืแยกกนั ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 
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บุคคลจะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาในขณะเดยีวกนัมไิด ้

มาตรา ๘๙  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรฐัสภา ประธานวุฒสิภาเป็นรอง

ประธานรฐัสภา 

ในกรณีทีไ่มม่ปีระธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไมอ่ยูห่รอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานรฐัสภาได ้ใหป้ระธานวุฒสิภาทาํหน้าทีป่ระธานรฐัสภาแทน 

ประธานรฐัสภามอีาํนาจหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี และดาํเนินกจิการของ 

รฐัสภาในกรณปีระชุมรว่มกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

ประธานรฐัสภาและผูท้ําหน้าทีแ่ทนประธานรฐัสภาตอ้งวางตนเป็นกลางในการปฏบิตัิ

หน้าที ่

รองประธานรฐัสภามอีํานาจหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ีและตามทีป่ระธาน

รฐัสภามอบหมาย 

มาตรา ๙๐  ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัจิะตรา

ขึน้เป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคําแนะนําและยนิยอมของรฐัสภา   และเมื่อพระมหากษัตรยิ์ได ้              

ทรงลงพระปรมาภไิธยหรอืถอืเสมอืนว่าไดท้รงลงพระปรมาภไิธยตามรฐัธรรมนูญน้ีแลว้ ให้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเพือ่ใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป 

มาตรา ๙๑  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาจาํนวนไมน้่อยกว่าหน่ึงใน

สบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละสภา มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งต่อประธานแห่งสภาที่

ตนเป็นสมาชกิว่า สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคนหน่ึงแหง่สภานัน้สิน้สุดลงตามมาตรา ๑๐๖ 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรอื (๑๑) หรอืมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรอื (๘) แลว้แต่

กรณี  และใหป้ระธานแหง่สภาทีไ่ดร้บัคาํรอ้งสง่คํารอ้งนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยัว่า

สมาชกิภาพของสมาชกิผูน้ัน้สิน้สดุลงหรอืไม ่

เมื่อศาลรฐัธรรมนูญมคีําวนิิจฉัยแล้ว ใหศ้าลรฐัธรรมนูญแจง้คําวนิิจฉัยนัน้ไปยงั

ประธานแหง่สภาทีไ่ดร้บัคาํรอ้งตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็ว่าสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

หรอืสมาชกิวุฒสิภาคนใดคนหน่ึงมเีหตุสิน้สดุลงตามวรรคหน่ึง ใหส้ง่เรือ่งไปยงัประธานแหง่สภา

ทีผู่น้ัน้เป็นสมาชกิ และใหป้ระธานแห่งสภานัน้ส่งเรื่องไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉัยตาม

วรรคหน่ึงและวรรคสอง 

มาตรา ๙๒  การออกจากตําแหน่งของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา

ภายหลงัวนัทีส่มาชกิภาพสิน้สุดลง หรอืวนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีําวนิิจฉัยว่าสมาชกิภาพของ

สมาชกิคนใดคนหน่ึงสิน้สุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทอืนกจิการทีส่มาชกิผูน้ัน้ไดก้ระทําไปใน
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หน้าทีส่มาชกิ  รวมทัง้การไดร้บัเงนิประจําตําแหน่งหรอืประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นก่อนที่

สมาชกิผูน้ัน้ออกจากตําแหน่ง หรอืก่อนที่ประธานแห่งสภาที่ผูน้ัน้เป็นสมาชกิไดร้บัแจง้คํา

วนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ในกรณีทีอ่อกจากตําแหน่งเพราะเหตุทีผู่น้ัน้

ได้รบัเลือกตัง้หรอืสรรหามาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภา ผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภาใหค้นืเงนิประจาํตําแหน่งและ

ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื่นทีผู่น้ัน้ไดร้บัมาเน่ืองจากการดาํรงตําแหน่งดงักล่าว 

 

ส่วนท่ี ๒  

สภาผูแ้ทนราษฎร 
 

 

มาตรา ๙๓  สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวนสีร่อ้ยแปดสบิคน โดยเป็น

สมาชกิซึ่งมาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้จํานวนสีร่อ้ยคน และสมาชกิซึ่งมาจากการ

เลอืกตัง้แบบสดัสว่นจาํนวนแปดสบิคน 

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

โดยใหใ้ชบ้ตัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบละหน่ึงใบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒสิภา 

ในกรณีทีต่ําแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรว่างลงไมว่่าดว้ยเหตุใด และยงัมไิดม้กีาร

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรขึน้แทนตําแหน่งทีว่่าง ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ย

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเทา่ทีม่อียู ่

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มเีหตุใด ๆ ทําให้ในระหว่างอายุของสภา

ผูแ้ทน ราษฎรมสีมาชกิซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้จากการเลอืกตัง้แบบสดัส่วนมจีาํนวนไม่ถงึแปดสบิคน 

ใหส้มาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบสดัสว่นประกอบดว้ยสมาชกิเทา่ทีม่อียู่ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ ทาํใหก้ารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใดมจีาํนวนสมาชกิสภาผูแ้ทน 

ราษฎรไมถ่งึสีร่อ้ยแปดสบิคน แต่มจีาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิหา้ของจาํนวนสมาชกิสภา 

ผูแ้ทนราษฎรทัง้หมด  ใหถ้อืว่าสมาชกิจํานวนนัน้ประกอบเป็นสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ต้อง

ดาํเนินการใหม้สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหค้รบจํานวนตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ีภายใน

หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั และใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรทีเ่หลอือยู่ 
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มาตรา ๙๔  การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ใหผู้ม้สีทิธิ

เลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ได้เท่าจํานวน

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่ไีดใ้นเขตเลอืกตัง้นัน้ 

การคาํนวณจํานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะพงึมไีดใ้นแต่ละเขตเลอืกตัง้และการ

กาํหนดเขตเลอืกตัง้ ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหค้าํนวณเกณฑจ์าํนวนราษฎรต่อสมาชกิหน่ึงคน โดยคาํนวณจากจาํนวนราษฎร

ทัง้ประเทศตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎรทีป่ระกาศในปีสุดทา้ยก่อนปีทีม่กีารเลอืกตัง้ เฉลีย่

ดว้ยจาํนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสีร่อ้ยคน 

(๒) จงัหวดัใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหน่ึงคนตาม (๑) ให้

จงัหวดันัน้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดห้น่ึงคน  จงัหวดัใดมรีาษฎรเกนิเกณฑจ์ํานวนราษฎร

ต่อสมาชกิหน่ึงคน ใหจ้งัหวดันัน้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพิม่ขึน้อกีหน่ึงคนทุกจาํนวนราษฎร

ทีถ่งึเกณฑจ์าํนวนราษฎรต่อสมาชกิหน่ึงคน 

(๓) เมื่อได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒) แล้ว  

ถ้าจํานวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรที่คํานวณได้ยงัไม่ครบสี่ร้อยคน ให้จงัหวดัที่มเีศษเหลือ 

จากการคํานวณตาม (๒) มากทีสุ่ด มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพิม่ขึน้อกีหน่ึงคน  และใหเ้พิม่

จํานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามวธิกีารดงักล่าวแก่จงัหวดัที่มเีศษเหลอืจากการคํานวณ 

ตาม (๒) ในลาํดบัรองลงมาตามลาํดบั จนไดจ้าํนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรครบสีร่อ้ยคน 

(๔) การกาํหนดเขตเลอืกตัง้ใหด้าํเนินการโดยจงัหวดัใดมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได้

ไมเ่กนิสามคน ใหถ้อืเขตจงัหวดัเป็นเขตเลอืกตัง้  แต่ถา้จงัหวดัใดมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได้

เกนิสามคน ใหแ้บ่งเขตจงัหวดัออกเป็นเขตเลอืกตัง้ โดยจดัใหแ้ต่ละเขตเลอืกตัง้มจีาํนวนสมาชกิ

สภา ผูแ้ทนราษฎรสามคน 

(๕) ในกรณทีีแ่บ่งเขตเลอืกตัง้ในจงัหวดัหน่ึงใหม้จีาํนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรครบ

สามคนทุกเขตไม่ได ้ใหแ้บ่งเขตเลอืกตัง้ออกเป็นเขตเลอืกตัง้ทีม่สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขต

ละสามคนเสยีก่อน แต่เขตที่เหลือต้องไม่น้อยกว่าเขตละสองคน ถ้าจงัหวดัใดมกีารเลือกตัง้

สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน ให้แบ่งเขตเลือกตัง้ออกเป็นสองเขต เขตหน่ึงให้มี

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสองคน 

(๖) จงัหวดัใดมกีารแบ่งเขตเลอืกตัง้มากกว่าหน่ึงเขต ตอ้งแบ่งพืน้ทีข่องเขตเลอืกตัง้ 

แต่ละเขตใหต้ดิต่อกนั และตอ้งใหม้จีาํนวนราษฎรในแต่ละเขตใกลเ้คยีงกนั 

ให้ดําเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตัง้ และให้ส่งผลการนับคะแนนของหน่วย

เลือกตัง้นัน้ไปรวมที่เขตเลือกตัง้ เพื่อนับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดย
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เปิดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหน่ึงแต่เพยีงแห่งเดยีวในเขตเลอืกตัง้นัน้ตามที่คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้กําหนด  เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจําเป็นเฉพาะทอ้งที ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้

จะกาํหนดใหน้บัคะแนน รวมผลการนบัคะแนน และประกาศผลการนบัคะแนนเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้ 

ทัง้ น้ี  ตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

มาตรา ๙๕  การเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบสดัส่วน ให้มกีารเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามบญัชรีายชื่อที่พรรคการเมอืงจดัทําขึน้ โดยให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

ในเขตเลอืกตัง้ใดมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนเลือกพรรคการเมอืงที่จดัทําบญัชรีายชื่อผู้สมคัร 

รบัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ไดห้น่ึงเสยีง 

พรรคการเมอืงหน่ึงจะสง่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบสดัสว่นทุกเขตเลอืกตัง้หรอืจะสง่เพยีง

บางเขตเลอืกตัง้กไ็ด ้

บญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบสดัส่วนของพรรคการเมอืงใดทีไ่ดย้ื่นไวแ้ลว้  ถ้า

ปรากฏว่าก่อนหรอืในวนัเลอืกตัง้มเีหตุไม่ว่าดว้ยประการใดทีม่ผีลทําใหบ้ญัชรีายชื่อของพรรค

การเมอืงนัน้มจีํานวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบสดัส่วนไม่ครบตามจํานวนทีพ่รรคการเมอืงนัน้ได้

ยืน่ไว ้ ใหถ้อืวา่บญัชรีายชื่อของพรรคการเมอืงนัน้มจีาํนวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบสดัสว่นเท่าที่

มอียู ่ และในกรณน้ีีใหถ้อืวา่สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเทา่ทีม่อียู ่

มาตรา ๙๖  การกําหนดเขตเลอืกตัง้สําหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบสดัสว่น ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหจ้ดัแบ่งพืน้ทีป่ระเทศออกเป็นแปดกลุ่มจงัหวดั และใหแ้ต่ละกลุ่มจงัหวดัเป็นเขต

เลอืกตัง้ โดยแต่ละเขตเลอืกตัง้ใหม้จีาํนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดส้บิคน 

(๒) การจดักลุ่มจงัหวดั ใหจ้ดัจงัหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนัอยูใ่นกลุ่มจงัหวดัเดยีวกนั และ

ในกลุ่มจงัหวดัทุกกลุ่มต้องมจีํานวนราษฎรตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี

สุดทา้ยก่อนปีทีม่กีารเลอืกตัง้รวมกนัแลว้ใกลเ้คยีงกนั  ทัง้น้ี โดยใหจ้งัหวดัทัง้จงัหวดัอยู่ในเขต

เลอืกตัง้เดยีว 

มาตรา ๙๗  การจดัทาํบญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงสาํหรบัการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสดัสว่น ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ในแต่ละเขตเลือกตัง้ต้องมีรายชื่อผู้สมคัรรับ

เลอืกตัง้ครบตามจํานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสดัส่วนที่จะมไีด้ในแต่ละเขตเลอืกตัง้ 

และตอ้งเรยีงตามลําดบัหมายเลข แลว้ใหย้ื่นต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ก่อนวนัเปิดสมคัรรบั

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
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(๒) รายชื่อของบุคคลตาม (๑) ตอ้งไมซ่ํ้ากบัรายชื่อของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้แบบแบ่ง 

เขตเลือกตัง้และแบบสดัส่วนไม่ว่าของพรรคการเมอืงใด และต้องคํานึงถึงโอกาส สดัส่วนที่

เหมาะสม และความเทา่เทยีมกนัระหวา่งหญงิและชาย 

มาตรา ๙๘  การคาํนวณสดัสว่นทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามบญัชรีายชื่อของแต่ละพรรค

การเมอืงจะได้รบัเลอืกในแต่ละเขตเลอืกตัง้ ใหนํ้าคะแนนที่แต่ละพรรคการเมอืงได้รบัในเขต

เลอืกตัง้นัน้มารวมกนั แล้วคํานวณเพื่อแบ่งจํานวนผูท้ี่จะไดร้บัเลอืกของแต่ละพรรคการเมอืง 

เป็นสดัส่วนทีส่มัพนัธ์กนัโดยตรงกบัจํานวนคะแนนรวมขา้งต้น คะแนนทีแ่ต่ละพรรคการเมอืง

ไดร้บั และจํานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสดัส่วนทีจ่ะพงึมไีดใ้นเขตเลอืกตัง้นัน้ โดยให้

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ซึ่งมรีายชื่อในบญัชรีายชื่อของแต่ละพรรคการเมอืงได้รบัเลอืกตามเกณฑ์

คะแนนทีค่ํานวณได ้เรยีงตามลําดบัหมายเลขในบญัชรีายชื่อของพรรคการเมอืงนัน้  ทัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

ให้นําบทบญัญตัิมาตรา ๙๔ วรรคสาม มาใช้บงัคบักบัการนับคะแนนการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสดัส่วนด้วยโดยอนุโลม  ทัง้น้ี คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาจ

กาํหนดใหม้กีารรวมผลการนบัคะแนนเบือ้งตน้ทีจ่งัหวดัก่อนกไ็ด ้

มาตรา ๙๙  บุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

(๑) มสีญัชาตไิทยแต่บุคคลผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตติอ้งไดส้ญัชาตไิทย

มาแลว้ไมน้่อยกวา่หา้ปี 

(๒) มอีายไุมต่ํ่ากวา่สบิแปดปีบรบิรูณ์ในวนัที ่๑ มกราคมของปีทีม่กีารเลอืกตัง้ และ 

(๓) มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นในเขตเลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนันบัถงึ

วนัเลอืกตัง้ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึง่อยู่นอกเขตเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้น หรอืมชีื่ออยู่ใน

ทะเบยีนบา้นในเขตเลอืกตัง้เป็นเวลาน้อยกว่าเกา้สบิวนันับถงึวนัเลอืกตัง้ หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่นอก

ราชอาณาจกัร ย่อมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และ

เงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

มาตรา ๑๐๐  บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลอืกตัง้ เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ช้

สทิธเิลอืกตัง้ 

(๑) เป็นภกิษุ สามเณร นกัพรต หรอืนกับวช 

(๒) อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 
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(๓) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยคาํสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

(๔) วกิลจรติ หรอืจติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 

มาตรา ๑๐๑  บุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น

สมาชกิ สภาผูแ้ทนราษฎร 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ยีส่บิหา้ปีบรบิรูณ์ในวนัเลอืกตัง้ 

(๓) เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงแต่เพยีงพรรคเดยีวเป็นเวลา

ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนันับถงึวนัเลอืกตัง้  เว้นแต่ในกรณีที่มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเพราะ

เหตุยุบสภา ตอ้งเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงแต่เพยีงพรรคเดยีวเป็นเวลา

ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่สามสบิวนันบัถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๔) ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) มชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจงัหวดัที่สมคัรรบัเลือกตัง้มาแล้ว เป็นเวลา

ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่หา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้  

(ค) เคยศกึษาในสถานศกึษาที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัที่สมคัรรบัเลอืกตัง้ เป็นเวลา

ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่หา้ปีการศกึษา 

(ง) เคยรบัราชการหรอืเคยมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่หา้ปี 

(๕) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบสดัสว่นตอ้งมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตาม (๔) ดว้ย  แต่

ลกัษณะดงักล่าวในกรณใีดทีก่าํหนดถงึจงัหวดั ใหห้มายถงึกลุ่มจงัหวดั 
(๖) คุณสมบตัอิื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ

เลอืก ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

มาตรา ๑๐๒  บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบั

เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๑) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๓) เป็นบุคคลผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตาม

มาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรอื (๔) 
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(๔) ตอ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 

(๕) เคยตอ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไมถ่งึหา้ปีในวนัเลอืกตัง้  เวน้แต่

ในความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื

รฐัวสิาหกจิ เพราะทุจรติต่อหน้าที ่หรอืถอืวา่กระทาํการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๗) เคยตอ้งคาํพพิากษาหรอืคําสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผน่ดนิ เพราะ

รํ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๘) เป็นขา้ราชการซึง่มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํนอกจากขา้ราชการการเมอืง 

(๙) เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๑๐) เป็นสมาชกิวุฒสิภาหรอืเคยเป็นสมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิภาพสิน้สุดลงแลว้ยงั

ไมเ่กนิสองปี 

(๑๑) เป็นพนกังานหรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ 

หรอืเป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

(๑๒) เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ กรรมการการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ กรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ หรอืกรรมการ

สทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

(๑๓) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมใิหด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงตามมาตรา ๒๖๓ 

(๑๔) เคยถูกวุฒสิภามมีตติามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตําแหน่ง 

มาตรา ๑๐๓  พรรคการเมอืงทีส่ง่สมาชกิเขา้เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ใน

เขตเลอืกตัง้ใด ตอ้งสง่สมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้ใหค้รบจาํนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะ

พงึมไีดใ้นเขตเลอืกตัง้นัน้ และจะสง่เกนิจาํนวนดงักล่าวมไิด ้

เมื่อพรรคการเมอืงใดส่งสมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้ครบจํานวนตามวรรคหน่ึงแล้ว  

แมภ้ายหลงัจะมจีาํนวนลดลงจนไมค่รบจาํนวน ไมว่่าดว้ยเหตุใด  ใหถ้อืว่าพรรคการเมอืงนัน้ส่ง

สมาชกิเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้ครบจาํนวนแลว้ 

เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมคัรรบัเลือกตัง้แล้ว พรรคการเมืองนัน้หรือ

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงนัน้ จะถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้มคัร

รบัเลอืกตัง้มไิด ้

มาตรา ๑๐๔  อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรมกีาํหนดคราวละสีปี่นบัแต่วนัเลอืกตัง้ 

ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ทนราษฎร จะมกีารควบรวมพรรคการเมอืงทีม่สีมาชกิเป็น

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมไิด ้
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มาตรา ๑๐๕  สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเริม่ตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ 

มาตรา ๑๐๖  สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลง เมือ่ 

(๑) ถงึคราวออกตามอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืมกีารยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๑๐๑ 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐๒ 

(๖) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๖๕ หรอืมาตรา ๒๖๖ 

(๗) ลาออกจากพรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิ หรอืพรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิมี

มตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องทีป่ระชุมร่วมของคณะกรรมการบรหิารของพรรค

การเมอืงและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีส่งักดัพรรคการเมอืงนัน้ ใหพ้น้จากการเป็นสมาชกิของ

พรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิ ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าสิน้สุดสมาชกิภาพนับแต่วนัทีล่าออก

หรอืพรรคการเมอืงมมีต ิ เวน้แต่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้ไดอุ้ทธรณ์ต่อศาลรฐัธรรมนูญ

ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีพ่รรคการเมอืงมมีต ิ คดัคา้นว่ามตดิงักล่าวมลีกัษณะตามมาตรา 

๖๕ วรรคสาม ถา้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ามตดิงักล่าวมไิดม้ลีกัษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม 

ใหถ้อืว่าสมาชกิภาพสิน้สุดลงนบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั แต่ถา้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั

ว่ามตดิงักล่าวมลีกัษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้อาจเขา้เป็น

สมาชกิของพรรคการเมอืงอื่นไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั 

(๘) ขาดจากการเป็นสมาชกิของพรรคการเมอืงในกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีําสัง่ยุบ

พรรคการเมอืงทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้เป็นสมาชกิ และไมอ่าจเขา้เป็นสมาชกิของพรรค

การเมอืงอื่นไดภ้ายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีาํสัง่ ในกรณีเช่นน้ีใหถ้อืว่าสิน้สุด

สมาชกิภาพนบัแต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกาํหนดหกสบิวนันัน้ 

(๙) วุฒสิภามมีตติามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตําแหน่ง หรอืศาลรฐัธรรมนูญ

มคีาํวนิิจฉยัใหพ้น้จากสมาชกิภาพตามมาตรา ๙๑ หรอืศาลฎกีามคีาํสัง่ตามมาตรา ๒๓๙ วรรค

สอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าสิน้สุดสมาชกิภาพนบัแต่วนัทีวุ่ฒสิภามมีตหิรอืศาลมคีาํวนิิจฉยัหรอื

มคีาํสัง่ แลว้แต่กรณ ี

(๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวนัประชุมในสมยัประชุมที่มี

กาํหนดเวลาไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยยีส่บิวนัโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

(๑๑) ตอ้งคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุกแมจ้ะมกีารรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการรอการ

ลงโทษในความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท ความผดิลหโุทษหรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท 
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มาตรา ๑๐๗  เมือ่อายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สุดลง พระมหากษตัรยิจ์ะไดท้รงตรา

พระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหมเ่ป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป ซึง่ตอ้ง

กําหนดวนัเลอืกตัง้ภายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัทีอ่ายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สุดลง และวนั

เลอืกตัง้นัน้ตอ้งกาํหนดเป็นวนัเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร 

มาตรา ๑๐๘  พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราชอาํนาจทีจ่ะยุบสภาผูแ้ทนราษฎร

เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหม ่

การยุบสภาผูแ้ทนราษฎรใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา ซึง่ตอ้งกําหนดวนัเลอืกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหมเ่ป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไปภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่าสีส่บิหา้วนัแต่

ไมเ่กนิหกสบิวนันบัแต่วนัยุบสภาผูแ้ทนราษฎร และวนัเลอืกตัง้นัน้ตอ้งกําหนดเป็นวนัเดยีวกนั

ทัว่ราชอาณาจกัร 

การยบุสภาผูแ้ทนราษฎรจะกระทาํไดเ้พยีงครัง้เดยีวในเหตุการณ์เดยีวกนั 

มาตรา ๑๐๙  เมื่อตําแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก

ถงึคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืเมื่อมกีารยุบสภาผูแ้ทนราษฎร ใหด้าํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณทีีเ่ป็นตําแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่าจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต

เลอืกตัง้ ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรขึน้แทนตําแหน่งทีว่่างภายในสีส่บิหา้วนันบั

แต่วนัทีต่ําแหน่งนัน้วา่ง  เวน้แต่อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรจะเหลอืไมถ่งึหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 

(๒) ในกรณีทีเ่ป็นตําแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่าจากการเลอืกตัง้แบบสดัสว่น  

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดบัถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค

การเมอืงนัน้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ เลื่อนขึน้มาเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทนตําแหน่งทีว่่าง  

โดยตอ้งประกาศในราชกจิจานุเบกษาภายในเจด็วนันับแต่วนัทีต่ําแหน่งนัน้ว่างลง  เวน้แต่ไม่มี

รายชื่อเหลอือยู่ในบญัชทีี่จะเลื่อนขึน้มาแทนตําแหน่งที่ว่าง ใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

สดัสว่นประกอบดว้ยสมาชกิเทา่ทีม่อียู ่

สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (๑) ใหเ้ริม่นับแต่วนั

เลอืกตัง้แทนตําแหน่งทีว่่าง  ส่วนสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม 

(๒) ใหเ้ริม่นับแต่วนัถดัจากวนัประกาศชื่อในราชกจิจานุเบกษา  และใหส้มาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตําแหน่งทีว่่างนัน้ อยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรที่

เหลอือยู ่

มาตรา ๑๑๐ ภายหลงัทีค่ณะรฐัมนตรเีขา้บรหิารราชการแผ่นดนิแลว้พระมหา- 

กษัตริย์จะทรงแต่งตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เ ป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภา
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ผูแ้ทนราษฎรทีส่มาชกิในสงักดัของพรรคตนมไิดด้าํรงตําแหน่งรฐัมนตร ี และมจีาํนวนมากทีสุ่ด

ในบรรดาพรรคการเมอืงทีส่มาชกิในสงักดัมไิดด้าํรงตําแหน่งรฐัมนตร ีแต่ไมน้่อยกว่าหน่ึงในหา้

ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะแต่งตัง้ เป็นผูนํ้าฝา่ยคา้นใน

สภาผูแ้ทนราษฎร 

ในกรณีทีไ่ม่มพีรรคการเมอืงใดในสภาผูแ้ทนราษฎรมลีกัษณะทีก่ําหนดไวต้ามวรรค

หน่ึง ใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ป็นหวัหน้าพรรคการเมอืงซึง่ไดร้บัเสยีงสนับสนุนขา้งมาก

จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสงักัดของพรรคนัน้มิได้ดํารง

ตําแหน่งรฐัมนตร ีเป็นผูนํ้าฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ในกรณทีีม่เีสยีงสนบัสนุนเทา่กนั ใหใ้ช้

วธิจีบัสลาก 

ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ผูนํ้า

ฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 

ผูนํ้าฝา่ยคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรย่อมพน้จากตําแหน่งเมื่อขาดคุณสมบตัดิงักล่าวใน

วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง และใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๒๔ วรรคสี ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ใน

กรณีเช่นน้ีพระมหากษตัรยิจ์ะไดท้รงแต่งตัง้ผูนํ้าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรแทนตําแหน่งที่

วา่ง 

ส่วนท่ี ๓  

วฒิุสภา 
 

 

มาตรา ๑๑๑  วุฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวนรวมหน่ึงรอ้ยหา้สบิคนซึง่มาจาก

การเลอืกตัง้ในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเท่ากบัจํานวนรวมขา้งตน้ 

หกัดว้ยจาํนวนสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่มกีารเพิม่หรอืลดจงัหวดัในระหว่างวาระของสมาชกิวุฒสิภาที่มาจากการ

เลอืกตัง้ ใหวุ้ฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิเทา่ทีม่อียู ่

ในกรณีทีต่ําแหน่งสมาชกิวุฒสิภาว่างลงไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ และยงัมไิดม้กีารเลอืกตัง้

หรอืสรรหาขึน้แทนตําแหน่งทีว่่าง แลว้แต่กรณี ใหวุ้ฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิวุฒสิภาเท่าที ่  

มอียู ่

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ ทําใหส้มาชกิวุฒสิภาไม่ครบจํานวนตามวรรคหน่ึง แต่มี

จาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละเกา้สบิหา้ของจาํนวนสมาชกิวุฒสิภาทัง้หมด ใหถ้อืวา่วุฒสิภาประกอบ 

ดว้ยสมาชกิจํานวนดงักล่าว แต่ต้องมกีารเลอืกตัง้หรอืการสรรหาใหไ้ดส้มาชกิวุฒสิภาครบ
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จาํนวนตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุการณ์ดงักล่าว และใหส้มาชกิ

วุฒสิภาทีเ่ขา้มานัน้อยูใ่นตําแหน่งเพยีงเทา่อายขุองวุฒสิภาทีเ่หลอือยู ่

มาตรา ๑๑๒  การเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภาในแต่ละจงัหวดั ใหใ้ชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขต

เลอืกตัง้และใหม้สีมาชกิวุฒสิภาจงัหวดัละหน่ึงคน โดยใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีงลงคะแนน

เลอืกตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดห้น่ึงเสยีงและใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

เพื่อประโยชน์ในการเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภา ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้สามารถหาเสยีง

เลอืกตัง้ไดก้แ็ต่เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องวุฒสิภา 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการเลอืกตัง้และการหาเสยีงเลอืกตัง้ของสมาชกิ

วุฒสิภาใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

มาตรา ๑๑๓  ใหม้คีณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภาคณะหน่ึง ประกอบดว้ย

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ประธานผูต้รวจการแผน่ดนิ ประธาน

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้

พพิากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผูพ้พิากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

มอบหมายจํานวนหน่ึงคน และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสงูสดุมอบหมายจาํนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ทาํหน้าทีส่รรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ 

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บับญัชรีายชื่อจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ แลว้

แจ้งผลการสรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศผลผู้ได้รบัการสรรหาเป็นสมาชิก

วุฒสิภา 

ใหก้รรมการตามวรรคหน่ึงเลอืกกนัเองใหก้รรมการผูห้น่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีทีไ่ม่มกีรรมการในตําแหน่งใด หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้  ถ้า

กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้มจีํานวนไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง  ใหค้ณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา

ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่หลอือยู ่ 

มาตรา ๑๑๔  ใหค้ณะกรรมการสรรหาสมาชกิวุฒสิภาดาํเนินการสรรหาบุคคลทีม่ี

ความเหมาะสมจากผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อจากองคก์รต่าง ๆ ในภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน 

ภาควชิาชพี และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏบิตัิการตามอํานาจหน้าที่ของวุฒสิภาเป็น

สมาชกิวุฒสิภา เทา่จาํนวนทีจ่ะพงึมตีามทีก่าํหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหน่ึง 

ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหค้ํานึงถงึความรู ้ ความเชีย่วชาญ หรอื

ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานของวุฒสิภาเป็นสําคญั  และใหค้ํานึงถงึ

องคป์ระกอบจากบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั โอกาสและความ
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เทา่เทยีมกนัทางเพศ สดัสว่นของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหน่ึงทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้การให้

โอกาสกบัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ย 

หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา ใหเ้ป็นไปตามพระราช 

บญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง

สมาชกิวุฒสิภา 

มาตรา ๑๑๕  บุคคลผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีเป็นผูม้สีทิธิ

สมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืไดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เขา้รบัการสรรหาเป็นสมาชกิวุฒสิภา 

(๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

(๒) มอีายไุมต่ํ่ากวา่สีส่บิปีบรบิรูณ์ในวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(๓) สาํเรจ็การศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

(๔) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้ตอ้งมลีกัษณะอยา่งใด

อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาตดิต่อกนั

ไมน้่อยกวา่หา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตัง้เป็นเวลา

ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่หา้ปีการศกึษา 

(ง) เคยรบัราชการหรอืเคยมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในจงัหวดัที่สมคัรรบัเลอืกตัง้

เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่หา้ปี 

(๕) ไม่เป็นบุพการ ีคู่สมรส หรอืบุตรของผูด้ํารงตําแหน่งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

หรอืผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นสมาชกิหรอืผูด้ํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมอืงหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอื

เคยดํารงตําแหน่งและพน้จากการเป็นสมาชกิหรอืการดาํรงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมอืง

มาแลว้ยงัไมเ่กนิหา้ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(๗) ไมเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืเคยเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและพน้

จากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาแล้วไม่เกนิหา้ปีนับถึงวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัที่

ไดร้บัการเสนอชื่อ 

(๘) เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรอื (๑๔) 
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(๙) ไม่เป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืงอื่นซึ่งมใิช่สมาชกิสภาทอ้งถิ่น

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  หรอืเคยเป็นแต่พน้จากตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ยงัไมเ่กนิหา้ปี 

มาตรา ๑๑๖  สมาชกิวุฒสิภาจะเป็นรฐัมนตร ีผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงอื่น หรอืผู้

ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ มไิด ้

บุคคลผูเ้คยดํารงตําแหน่งสมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิภาพสิน้สุดลงมาแล้วยงัไม่เกนิ

สองปี จะเป็นรฐัมนตร ีหรอืผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง มไิด ้

มาตรา ๑๑๗  สมาชกิภาพของสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้เริม่ตัง้แต่วนัทีม่ี

การเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภา และสมาชกิภาพของสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการสรรหาเริม่ตัง้แต่

วนัทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการสรรหา 

สมาชกิภาพของสมาชกิวุฒสิภามกีาํหนดคราวละหกปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้หรอืวนัทีค่ณะ 

กรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการสรรหา แลว้แต่กรณี โดยสมาชกิวุฒสิภาจะดาํรงตําแหน่ง

ตดิต่อกนัเกนิหน่ึงวาระไมไ่ด ้

ใหส้มาชกิวุฒสิภาซึ่งสิน้สุดสมาชกิภาพตามวาระ อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าที่

ต่อไปจนกวา่จะมสีมาชกิวุฒสิภาขึน้ใหม ่

มาตรา ๑๑๘  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตัง้สิ้นสุดลง 

พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลือกตัง้สมาชิกวุฒสิภาซึ่งมาจาก 

การเลอืกตัง้ใหม่เป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป ซึง่ตอ้งกําหนดวนัเลอืกตัง้ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่

วาระของสมาชกิวุฒสิภาซึ่งมาจากการเลอืกตัง้สิน้สุดลง และวนัเลอืกตัง้นัน้ต้องกําหนดเป็นวนั

เดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร 

เมื่อวาระของสมาชิกวุฒสิภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ประกาศกําหนดวนัเริม่การสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา ซึง่ตอ้งทํา

การสรรหาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีว่าระของสมาชกิวุฒสิภาทีม่าจากการสรรหา

สิน้สดุลง 

มาตรา ๑๑๙  สมาชกิภาพของสมาชกิวุฒสิภาสิน้สดุลง เมือ่ 

(๑) ถงึคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๕ 

(๕) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรอืมาตรา ๒๖๖ 
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(๖) วุฒสิภามมีตติามมาตรา ๒๗๔ ใหถ้อดถอนออกจากตําแหน่ง หรอืศาลรฐัธรรมนูญ

มคีาํวนิิจฉยัใหพ้น้จากสมาชกิภาพตามมาตรา ๙๑ หรอืศาลฎกีามคีาํสัง่ตามมาตรา ๒๓๙ วรรค

สอง หรอืมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืว่าสิน้สุดสมาชกิภาพนบัแต่วนัทีวุ่ฒสิภามี

มตหิรอืศาลมคีาํวนิิจฉยัหรอืมคีาํสัง่ แลว้แต่กรณ ี

(๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวนัประชุมในสมยัประชุมที่มี

กาํหนดเวลาไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยยีส่บิวนั โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากประธานวุฒสิภา 

(๘) ตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก แมจ้ะมกีารรอการลงโทษ  เวน้แต่เป็นการรอ

การลงโทษในความผดิอนัไดก้ระทําโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรอืความผดิฐานหมิน่

ประมาท 

มาตรา ๑๒๐  เมื่อตําแหน่งสมาชกิวุฒสิภาว่างลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ใหนํ้า

บทบญัญตัมิาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบ้งัคบักบัการ

เลอืกตัง้หรอืการสรรหาสมาชกิวุฒสิภาในกรณีดงักล่าว และใหส้มาชกิวุฒสิภาผูเ้ขา้มาแทน

ตําแหน่งทีว่่างนัน้ อยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน เวน้แต่วาระของ

สมาชกิวุฒสิภาทีว่่างลงจะเหลอืไมถ่งึหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั จะไม่ดําเนินการเลอืกตัง้หรอืการสรร

หากไ็ด ้

มาตรา ๑๒๑  ในการทีวุ่ฒสิภาจะพจิารณาใหบุ้คคลดาํรงตําแหน่งใดตามบทบญัญตัิ

แหง่รฐัธรรมนูญน้ี  ใหวุ้ฒสิภาแต่งตัง้คณะกรรมาธกิารขึน้คณะหน่ึง ทาํหน้าทีต่รวจสอบประวตั ิ

ความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตําแหน่งนัน้ 

รวมทัง้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานอนัจําเป็น แล้วรายงานต่อวุฒสิภาเพื่อ

ประกอบการพจิารณาต่อไป 
การดาํเนินการของคณะกรรมาธกิารตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีก่ําหนดใน

ขอ้บงัคบัการประชุมวุฒสิภา 

15.  บทสรปุและตวัอย่างคาํถาม 

รฐัสภาเป็นสถาบนัทางการเมอืงซึง่มอียูท่ ัง้ในประเทศประชาธิปไตย และในประเทศ

ซึง่ใชล้ทัธิการเมืองอยา่งอื่น ในบทน้ีไดร้ะบุชื่อทีเ่รยีกรฐัสภาของบางประเทศ อกีทัง้ไดจ้าํแนก

ประเภทของรฐัสภา 

1. จงอธบิายความหมายของรฐัสภา 

2. ต่อไปน้ี คอือะไร Diet, Knesset, Supreme Soviet 

3. สถาบนัรฐัสภายคุเริม่แรกมมีานานแลว้ประมาณเทา่ใด 
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4. จงอธบิายความสาํคญัของรฐัสภาไอซแลนด ์

5. Mother of Parliaments หมายถงึอะไร 

6. “เอกสภา” กบั “ทวสิภา” แตกต่างกนัอยา่งไร 

7. จงอธบิายพฤฑฒสภา 

8. สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของสหรฐัอเมรกิาจากรฐัแคลฟิอรเ์นียมจีํานวนประมาณ

เทา่ใด 

9. รฐัสภาของสวีเดนมชีื่อวา่อะไร 

10. จงอธบิาย “รา่งกฎหมายฝา่ยบรหิาร” 

11. “วาระแรก” หรอื “การอา่นครัง้ทีห่น่ึง” ในกระบวนการนิตบิญัญตัหิมายถงึอะไร 

12. Bill กบั Act แตกต่างกนัอยา่งไร 

13. วนันิติบญัญติั คอือะไร 

14. วุฒสิมาชกิกบัผูแ้ทนราษฎรของสหรฐัเขา้สูต่ําแหน่งอยา่งไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ความโลภของมนุษยน์ัน้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ เราซึง่เป็นคนจนจะ 

ประมาทเศรษฐไีมไ่ด ้ก่อนนัน้คนทีเ่ขารํ่ารวยแลว้เขาคงไมม่า 

โกงเรา เอาจรงิเขา้กโ็กงอยา่งทีเ่หน็อยูน่ี่แหละครบั”  

(กรณผีูนํ้าแหง่ฟิลปิปินส)์ 

         ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช 

        “ซอยสวนพล”ู 

        สยามรฐั 5 กรกฎาคม 2532, หน้า 9 

 “Avarice knows no end. We poor people cannot take rich men 

lightly, mistakenly thinking that they being bountiful with money 

would not cheat us. In reality dishonesty has no boundary,” (e.g. 

the case of some Philippines leaders) 

M.R. Kukrit Promoj 

Translated by Jirachoke Virasaya 
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