
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดผานความเห็นชอบจากการออกเสียงประชามติรวมกับประเด็นเพ่ิมเติม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการแกไขรางรัฐธรรมนูญ
ตามผลการทําประชามติพรอมกับสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการแกไข 
หลังจากน้ันไดสงใหทีมงานเจาหนาท่ีลิขิต กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขียนรางรัฐธรรมนูญ
ลงในสมุดไทยจนแลวเสร็จ ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตร ีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ไดลงนาม (รัฐบาลเปนเจาภาพในการจัดทํา 
นายกรัฐมนตรีจึงเปนผูลงนามรับสนอง) และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับสมุดไทย
ผานทางสํานักราชเลขาธิการเมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แลว หลังจากน้ันไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือใหรัฐบาลขอรับพระราชทานราง
รัฐธรรมนูญกลับมาแกไขเพ่ิมเติมเฉพาะบางประเด็นได นายกรัฐมนตรีไดขอพระราชทานพระราชานุญาตขอรับพระราชทาน
รางรัฐธรรมนูญคืนมาแกไขเพ่ิมเติม และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จนายกรัฐมนตรีไดนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายใหม        
เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพ่ือทรงลงพระปรมาภไิธยและประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป ในการน้ี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมกําหนดการพระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ซึ่งทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท้ังสามฉบับ และพระราชทานใหแกนายกรัฐมนตรีในการพระราชพิธี
ดังกลาว โดยข้ันตอนการเขียนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยลงในสมุดไทย หรือท่ีโบราณเรียกวา “ชุบ” ของเจาหนาท่ี
ลิขิต กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงในความรับผิดชอบและดําเนินการ       
สืบทอดกันมาหลายรุน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการเขียนรางรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย และข้ันตอนอ่ืนท่ีเก่ียวของสรุปได ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ฉบับสมุดไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

เริ่มตั้งแตการจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยกองนิติธรรมและกองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ ประสานงานกันเก่ียวกับ
ข้ันตอนและกําหนดเวลาในการดําเนินการแตละชวง เพ่ือวางแผนเตรียมการในสวนท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง
การจัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานรองรับภารกิจ (ทั้งเจาหนาที่ลิขิตซึ่งทําหนาที่เขียน เจาหนาท่ี
ชวยดําเนินการและประสานงานดานตาง ๆ) 

ขั้นตอนแรก  

กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณประสานงานกับกรมแผนท่ีทหาร เพ่ือขอความอนุเคราะห
กระดาษไฮเวทซึ่งตองมีความหนาเพียงพอท่ีจะนํามาเขียนแลวหมึกจะไมซึมทะลุ จากน้ันมอบใหองคการคา
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานําไปพับซอน
เปนรูปเลมสมุดไทย รวม ๓ ฉบับ โดยตองนํากระดาษมาตอกันใหยาวเพียงพอท่ีจะเขียนจนครบทุกมาตรา 
(รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีจํานวน ๒๗๙ มาตรา ๕๑๙ หนา รวม ๒๕๙ พับครึ่ง) ซึ่งการพับจะพับสลับกันไปมา 
๑ พับมี ๒ หนา เชนเดียวกับสมุดขอยโบราณ หรือคัมภีรใบลานท่ีพระใชเทศนแตมีขนาดใหญกวามาก 
โดยมีขนาดกวาง ๑๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔๕.๕ เซนติเมตร ความสูงข้ึนอยูกับจํานวนมาตราและความยาว
ของขอความบทบัญญัติในแตละมาตราซึ่งตองพับใหเพียงพอสําหรับเขียน 

ขั้นตอนที่สอง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถือเปนข้ันตอนสําคัญคือ ข้ันตอนของการ
เขียนรางรัฐธรรมนูญลงสมุดไทย ซึ่งจะผิดพลาดไมได 
ท้ังน้ี หลังจากรางรัฐธรรมนูญผานการพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญแลวคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
สงราง ท่ีผานการพิจารณาดังกล าวมายังกอง
อาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ เจาหนาท่ีจะ
ดําเนินการจัดวรรคตอนแยกเปนมาตราตามจํานวน
มาตราท่ีเหมาะสมในแตละหนาใหแกเจาหนาท่ีลิขิต
เพ่ือดําเนินการเขียนดวยลายมือแบบอาลักษณหรือ
เรียกเปนทางการวาลายมือแบบ “รัตนโกสินทร” 
โดยพับหน่ึงจะมี ๒ หนา แตละหนาจะเขียนเปน ๔ บรรทัด 
ไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยมีเจาหนาท่ีลิขิตจํานวน 
๙ คน แยกกันชวยเขียนใหครบท้ัง ๓ ฉบับ 
ขณะเดียวกัน ระหวางเขียนก็จะมีผูรับผิดชอบ
จํานวน ๓ คน ตรวจทานความถูกตองไปดวยพรอม
ั  

ขั้นตอนที่ ส่ี  

หลังจากดําเนินการเขียนแลวเสร็จและผูตรวจทานไดตรวจทานความถูกตองครบถวนเรียบรอยแลว  
จึงสงสมุดไทยท้ัง ๓ ฉบับ พรอมพระครุฑพาหท้ัง ๓ ตรา ไปยังสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร เพ่ือใหชาง
กลุมประณีตศิลป ดําเนินการลงรักปดทองทั้งปกบนและปกลาง (ปกหนาและปกหลัง) และดานขาง
โดยรอบพรอมท้ังติดพระครุฑพาหบนหนาปกรัฐธรรมนูญดวย โดยสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร ใชเวลา
ในการดําเนินการประมาณ ๑ สัปดาห ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดจัดสงไปดําเนินการเมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และไดนํากลับมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่หา  

ขั้นตอนสุดทาย 

เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลวจะเชิญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ัง ๓ ฉบับดังกลาว
มายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประทับพระราชลัญจกร โดยแตละฉบับจะประทับพระราชลัญจกร 
๔ องค ประกอบดวย พระราชลัญจกรพระครุฑพาห ประทับกํากับพระปรมาภิไธย สวนดานบน (ในพับเดียวกัน
แตคนละหนา) ประทับพระราชลัญจกรประจําแผนดิน ๓ องค เรียงจากซายไปขวาตามลําดับ ไดแก 
พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอราพตองคใหญ และพระราชลัญจกรหงสพิมาน ท้ังน้ี 
พระราชลัญจกร ท้ัง ๔ องคดังกลาว เก่ียวเน่ืองดวยคติทางศาสนาพราหมณหรือฮินดู กลาวคือ พระครุฑพาห
เปนพาหนะของพระนารายณ  มหาโองการ มีเครื่องหมายอุณาโลมซึ่งเปนตาท่ี ๓ ของพระอิศวร (หรือพระศิวะ) 
ไอราพต คือ ชางเอราวัณซึ่งเปนชางทรงของพระอินทร และหงสพิมาน คือ หงสเปนพาหนะของพระพรหม 
เมื่อประทับพระราชลัญจกรเสร็จเรียบรอยแลวถือไดวา รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเสร็จสิ้นสมบูรณ และสามารถ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลใชบังคับไดทันที 

กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณประสานงานกับสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร เพ่ือ

เตรียมการลงรักปดทองปกหนาและปกหลัง รวมท้ังดานขางของสมุดไทย พรอมท้ังติดพระครุฑพาหบน

หนาปกสมุดไทย (จะดําเนินการหลังจากเจาหนาท่ีลิขิตเขียนรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว) สวนพระครุฑพาห

จะสั่งจางสํานักกษาปณ กรมธนารักษ เปนผูจัดทําโดยมีขนาดเทากับพระครุฑพาหบนหนาปกรัฐธรรมนูญ

ฉบับกอนท่ีผานมา โดยจัดทําจํานวนท้ังสิ้น ๓ ตรา (ทองคําแท  ๑ ตรา อีก ๒ ตรา เปนเงินกะไหลทอง) 

ขั้นตอนที่สาม  



 อยางไรก็ตาม ในครั้งน้ีสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกําหนดการพระราชพิธี
ประกาศใช รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระท่ีน่ังอนันตสมาคม เมื่อ
ท ร ง ล งพ ร ะ ป ร ม า ภ ิไ ธ ย ใ น ร ัฐ ธ ร ร ม น ูญ แ ห ง
ราชอาณาจักรไทยท้ัง ๓ ฉบับแลวพระราชทานแก
นายกรัฐมนตร ีจากน้ันเจาพนักงานอาลักษณ กองอาลักษณ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประทับพระราชลัญจกร และทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหอาลักษณ  กองอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
อานกระแสพระราชปรารภประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 เมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แลว รัฐบาลโดย
กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ หลังจากน้ันไดนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับสมุดไทยข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงเก็บรักษาไว จํานวน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไวในนามรัฐบาลท่ีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และในนามรัฐสภาท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวนแหงละ ๑ ฉบับ 

 พระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ น้ี สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให กําหนดข้ึนเปนครั้ งแรกในรัชกาล หลังจากท่ีมีพระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยครั้งหลังสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๑๑ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิไดแกรัฐบาลและประชาชนชาวไทย. 
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