แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ãá´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
• ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก หนา ๑

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งปรากฏในคําปรารภ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศวา
โดยทีค่ ณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งประกอบดวยคณะทหารและตํารวจ
ไดนาํ ความกราบบังคมทูลวา ตามทีไ่ ดเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียงตอเนื่องมาเปนเวลานาน จนลุกลาม
ไปสูแ ทบทุกภูมภิ าคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเปนฝายตาง ๆ ขาดความสามัคคี
และมีทัศนคติไมเปนมิตรตอกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใชกาํ ลังและอาวุธสงคราม
เข า ทํา ร า ยประหั ต ประหารกั น สวั ส ดิ ภ าพและการดํ า รงชี วิ ต ของประชาชน
ไมเปนปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบ
ตอการใชอํานาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช
กฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤติการณรายแรงที่ไมเคยปรากฏมากอน แมรัฐ
จะแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เชน นํากฎหมายเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะตาง ๆ มาบังคับใช ยุบสภาผูแทนราษฎร
และจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป และฝายที่ไมไดเปนคูก รณี เชน องคกรธุรกิจ ภาคเอกชน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ไดพยายามประสาน
ใหมีการเจรจาปรองดองกัน แตก็ไมเปนผลสําเร็จ กลับจะเกิดขอขัดแยงใหม
ในทางกฎหมายและการเมือง เปนวังวนแหงปญหาไมรจู กั จบสิ้น ในขณะที่ความขัดแยง
ไดขยายตัวกวางขวางออกไป และมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจล
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ไดทุกขณะซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ความสะดวกสบายของประชาชน
ผูส ุจริต กระทบตอการทํามาหากินและภาวะหนี้สนิ ของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือ
ในอํา นาจรั ฐ และความเชื ่อ มั ่น ของนั ก ลงทุน ต า งชาติ ทัง้ ยัง เป ด ช อ งให มี
การกออาชญากรรมและความไมสงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเปนการทําลายความมั่นคง
ของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข ในที ่สุ ด คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
จึงจําเปนตองเขายึดและควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ และประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลง ยกเวนความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย โดยไดกาํ หนดแนวทางการแกปญ หา
ไวสามระยะคือ ระยะเฉพาะหนา เปนการใชอาํ นาจสกัดการใชกาํ ลังและการนําอาวุธ
มาใชคุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ทีส่ ะสมมากวาหกเดือนใหคลี่คลายลง เพื่อเตรียมเขาสู
ระยะที ่ส องซึ ่ง จะจั ด ให ม ีรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ชั ่ว คราว จั ด ตั ้ง สภาขึ ้น ทํา หน า ที ่
ในทางนิติบัญญัติ และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดิน แกไขสถานการณ
อันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ฟนฟูความสงบเรียบรอย ความรูรักสามัคคี และ
ความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดใหมีกฎหมาย
ทีจ่ ําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ เพื่อใหมีการปฏิรปู
ในดานการเมืองและดานอื่น ๆ และใหมกี ารยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีวางกติกา
การเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบ
การใชอาํ นาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม กอนจะสงมอบ
ภารกิจเหลานีแ้ กผูแทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลทีจ่ ะเขามาบริหารราชการ
แผนดินในระยะตอไป ในการดําเนินการดังกลาวนี้จะใหความสําคัญแกหลักการ
พื้นฐานยิ่งกวาวิธกี ารในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจําเปนตองใชเวลา
สรางบรรยากาศแหงความสงบเรียบรอยและปรองดอง เพื่อนําความสุขทีส่ ูญหาย
ไปนานกลับคืนสูป ระชาชน และปฏิรปู กฎเกณฑบางเรื่องที่เคยเปนชนวนความขัดแยง
ไมชดั เจน ไรทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไมเปนธรรม ใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของชนในชาติ ซึ่งควรใชเวลาไมยาวนานหากเทียบ
กับเวลาที่จะตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนถาปลอยใหสถานการณผันแปรไป
ตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติ
ตอไปนี้เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) จนกวาจะไดประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่จะจัดทําขึ้นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ตอไป
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สาระสําคัญโดยสรุป
๑) รูปแบบของรัฐและการปกครอง (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓)
รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะ
แบงแยกมิได โดยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข กําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังไดกาํ หนดใหบทบัญญัตขิ องหมวด ๒ พระมหากษัตริย
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งยังคงมีผลใชบังคับ
อยูต ามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงใชบงั คับตอไปเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้ และภายใต
บังคับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกลาวอางถึงรัฐสภาหรือประธาน
รัฐสภาใหหมายถึงสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญนี้ แลวแตกรณี
๒) สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๔)
ภายใต บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี ้ ศั ก ดิ ์ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป น ประมุ ข และตามพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศที ่ป ระเทศไทยมี อ ยู แ ล ว
ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
๓) สภานิติบัญญัติแหงชาติ
รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดหลักการเกี่ยวกับ “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ” ไวดงั นี้
๓.๑) องค ป ระกอบและการทํ า หน า ที ่ข องสภานิ ต ิบั ญ ญั ต ิแ ห ง ชา ติ
(มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๗)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวย
สมาชิกจํานวนไมเกิน ๒๒๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริยท รงแตงตั้งจากผูม สี ญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดและมีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวาย
คําแนะนํา โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา
และรัฐสภา ซึ่งการถวายคําแนะนําเพื่อทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ใหคาํ นึงถึงความรูค วามสามารถ ความหลากหลายของบุคคลจากกลุม ตาง ๆ ในภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นทีจ่ ะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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๓.๒) ลักษณะตองหามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๘)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตองไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายใน
ระยะเวลา ๓ ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
(๖) เคยตองคําพิพากษาใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) อยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเคย
ถูกถอดถอนจากตําแหนง
(๘) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สดุ วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุติธรรม หรือกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเปนเจามือหรือ
เจาสํานัก
(๙) เคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
โดยสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาปฏิรปู
แหงชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได
๓.๓) การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (มาตรา ๙)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตติ ามขอ ๓.๑) หรือมีลกั ษณะตองหามตามขอ ๓.๒)
(๔) สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูนั้นไดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๑๒
(๕) ไม แสดงตนเพื ่อ ลงมติ ใ นทีป่ ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห ง ชาติ
เกินจํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุม
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ในกรณีท่มี ีปญ
 หาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย กลาวคือ
หากสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติผใู ดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ หรือมีพฤติการณอนั เปนการขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหผูนั้นพนจากสมาชิกภาพ โดยมติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด (มาตรา ๑๒)
๓.๔) การแตงตั้งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรองประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๐)
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปน
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติคนหนึ่ง และเปนรองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
จํานวนไมเกิน ๒ คน ตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ และประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
๓.๕) องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๓)
ในการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตอ งมีสมาชิกมาประชุมไมนอ ย
กวากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม (มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ )
โดยใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติมอี าํ นาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือก
และการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถ าม
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(มาตรา ๑๓ วรรคสอง)
๓.๖) การตราพระราชบัญญัตแิ ละพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๕)
พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติรว มกันจํานวนไมนอ ยกวา ๒๕ คน
หรือ
(๒) คณะรัฐมนตรี หรือ
(๓) สภาปฏิรูปแหงชาติตามขอ ๙.๕) (๑)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

แตหากเปนรางพระราชบัญญัตเิ กี่ยวดวยการเงิน๑ นั้นจะเสนอไดกแ็ ต
โดยคณะรัฐมนตรี และในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอตอ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินหรือไม ใหประธาน
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติเปนผูว นิ จิ ฉัย ทัง้ นี้ รางพระราชบัญญัตทิ ่เี สนอโดยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไป
พิจารณากอนสภานิติบัญญัติแหงชาติจะรับหลักการก็ได
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหกระทําไดโดย
วิธีการทีบ่ ญ
ั ญัติไวในขอนี้ เชนเดียวกับการตราพระราชบัญญัติ แตการเสนอ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ใหกระทําโดยคณะรัฐมนตรีหรือผูร กั ษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น (มาตรา ๑๔)
โดยรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบงั คับเปนกฎหมายได
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใด พระมหากษัตริยไ มทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ใหม ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอี ยูแ ลว ใหนายกรัฐมนตรีนาํ รางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง เมือ่ พระมหากษัตริย มิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา
ภายใน ๓๐ วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบงั คับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว (มาตรา ๑๕)
๓.๗) การตั้งกระทูถามรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖)
ในที่ประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิต้งั กระทูถ าม
รั ฐ มนตรี ใ นเรื ่อ งใดอั น เกี ่ย วกั บ งานในหน า ทีไ่ ด แต รั ฐ มนตรี ย  อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง
แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา.
๑
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ไมตอบเมือ่ เห็นวาเรือ่ งนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกีย่ วกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทูทตี่ องหามตามขอบังคับ
ในกรณีนสี้ ภานิติบัญญัติแหงชาติจะตราขอบังคับกําหนดองคประชุมใหแตกตาง
จากที่บัญญัติไวในขอ ๓.๕) ก็ได
เมื่อมีปญ
 หาสําคัญ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจาํ นวนไมนอ ยกวา
๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถาม
ขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได
๓.๘) การเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ (มาตรา ๑๗)
ในกรณี ที ่มี ป  ญ หาสํ า คั ญ เกี ่ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
ทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเพื่อใหมกี ารเปดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติกไ็ ด แตสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติจะลงมติ
ในปญหาที่อภิปรายมิได
๓.๙) เอกสิ ท ธิ ์แ ละความคุ  ม กั น ของสมาชิ ก สภานิ ต ิบั ญ ญั ต ิแ ห ง ชาติ
(มาตรา ๑๘)
(ก) เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ สมาชิกผูใ ดจะกลาวถอยคํา
ใด ๆ ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน
ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได
โดยเอกสิทธิด์ งั กลาว ใหคมุ ครองถึงกรรมาธิการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ผูพ มิ พ
ผูโ ฆษณารายงานการประชุมตามคําสัง่ ของสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติหรือคณะกรรมาธิการ
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด
ทีไ่ ดรับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย แตไมคุมครองสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติผก ู ลาวถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด หากถอยคําทีก่ ลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณสภานิติบัญญัติแหงชาติ และถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดอาญา หรือ
ละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรฐั มนตรีหรือสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
(ข) ความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในกรณีท่สี มาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติถกู ควบคุมหรือขัง ใหส่งั
ปลอยเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ หรือในกรณีถูกฟองในคดีอาญา
ให ศ าลพิ จ ารณาคดี ต  อ ไปได เว น แต ป ระธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ร  อ งขอ
ใหงดการพิจารณาคดี
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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๔) คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๙)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงแตงตัง้ นายกรัฐมนตรี
ตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจํานวนไมเกิน ๓๕ คน
ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาทีบ่ ริหาร
ราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันทของประชาชนในชาติ โดยพระมหากษัตริยท รงไวซ่งึ พระราชอํานาจ
ในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ถวายคําแนะนําตามมติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติท่ีเสนอโดยคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
ทัง้ นี้ การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพน จากตําแหนง ใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และใหนาํ เอกสิทธิ์ตามขอ ๓.๙) มาใชบงั คับแกการชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (มาตรา ๒๐)
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลา ๓ ปกอน
วันที่ไดรับการแตงตั้งและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓.๒)
(๕) ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๖) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูพ พิ ากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการ
การเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีส้นิ สุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีกรณีตามขอ ๓.๓) (๑) หรือ (๒)

๙๐
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๕) การตราพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑)
เมือ่ มีกรณีฉุกเฉินทีม่ ีความจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนในอันทีจ่ ะรักษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกีย่ วดวยภาษีอากรหรือเงินตราทีต่ อ งพิจารณาโดยดวนและลับ พระมหากษัตริยท รงไว
ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ต อ สภานิ ติ บ ัญ ญั ติ แ ห ง ชาติ โ ดยไม ชั ก ช า ถ า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ อ นุ มั ติ
ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบงั คับเปนพระราชบัญญัตติ อ ไป ถาสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
ไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทงั้ นี้ ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางทีพ่ ระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแตพระราชกําหนดนั้นมีผล
เป น การแก ไขเพิ ่ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใด ให บ ทบั ญ ญั ติ
แห ง กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกนัน้ มีผลใชบังคับตอไป
ตั้งแตวนั ที่พระราชกําหนดดังกลาวตกไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๖) การตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๒)
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไมขดั ตอกฎหมาย พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ และพระราชอํานาจ
ในการอื ่น ตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๗) พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น
(มาตรา ๒๓)
พระมหากษัตริยท รงไวซ่งึ พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ทัง้ นี้
(ก) หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ที่
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา
หรื อ ตามกฎหมายระหว า งประเทศ หรื อ จะต อ งออกพระราชบั ญ ญั ติ เ พื ่อ ให
การเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือ
(ข) หนังสือสัญญาทีก่ ระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ั ญัตแิ หงชาติ
ของประเทศอยางกวางขวาง๒ ตองไดรบั ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต
วันที่ไดรับเรื่อง
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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เมื่อมีปญ หาวาหนังสือสัญญาใดเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม คณะรัฐมนตรี
จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ทั้งนี้ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
๘) การพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการ (มาตรา ๒๖)
ผู พิ พ ากษาและตุ ล าการมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยใ หเปนไปโดยยุตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
๙) สภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๗)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับ “สภาปฏิรูปแหงชาติ” ไวดังนี้
๙.๑) กรอบการปฏิรปู ในดานตาง ๆ ของสภาปฏิรปู แหงชาติ (มาตรา ๒๗)
เพื ่อ ให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย 
ทรงเปนประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งทีส่ ุจริต
และเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบที่มีประสิทธิภาพ
ขจัดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก
รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รัฐธรรมนูญจึงได
กําหนดใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาทีศ่ ึกษาและเสนอแนะเพือ่ ใหเกิดการปฏิรูป
ในดานการเมือง, การบริหารราชการแผนดิน, กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,
การปกครองทองถิ่น, การศึกษา, เศรษฐกิจ, พลังงาน, สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม,
สื่อสารมวลชน, สังคม และดานอื่น ๆ
๙.๒) องคประกอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๘)
กําหนดใหสภาปฏิรูปแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน
๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริยท รงแตงตั้งจากผูม สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุ
ไมตํ่ากวา ๓๕ ป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติเปนประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติคนหนึ่ง และเปนรองประธานสภาปฏิรปู แหงชาติไมเกิน ๒ คน
ตามมติของสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ลงนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต ง ตั ้ง สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ
และประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ

หนังสือสัญญาที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หมายถึง หนังสือสัญญา
เกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติท้งั หมด
หรือบางสวน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ.
๒

๙๒
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๙.๓) ลักษณะตองหามของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๙)
สมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติตอ งไมมีลกั ษณะตองหามตามขอ ๓.๒) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และใหนาํ ความในขอ ๓.๓) เรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ม าใช บั ง คั บ แก ก ารสิ ้น สุ ด สมาชิ ก ภาพ
ของสมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติโดยอนุโลม แตการวินจิ ฉัยปญหาเกีย่ วกับการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติน้นั ใหเปนอํานาจของสภาปฏิรปู แหงชาติ
๙.๔) การคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรบั การแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรปู
แหงชาติ (มาตรา ๓๐)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหคณะรักษาความสงบแหงชาติดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรบั การแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว
ในขอ ๙.๑) ดานละหนึ่งคณะ และใหมีคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัด
แตละจังหวัดเพื่อสรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้น ๆ
(๒) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
แตละดานจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรูและประสบการณเปนทีย่ อมรับของบุคคล
ในดานนั้น ๆ
(๓) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๙.๒) ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙.๓) และมีความรูความสามารถ
เปนทีป่ ระจักษในแตละดาน แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อตนเองมิได
(๔) การสรรหาบุคคลตาม (๓) ใหคาํ นึงถึงความหลากหลายของบุคคล
จากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ
และภาคอื่นที่จะเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่ของสภาปฏิรปู แหงชาติ การกระจาย
ตามจังหวัด โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผูดอยโอกาส
(๕) ให ค ณะกรรมการสรรหาประจํ าจั ง หวั ด ประกอบด ว ยบุ คคล
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา๓
(๖) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติคดั เลือกบุคคลที่เห็นสมควรไดรบั
การแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติจากบัญชีรายชื่อทีค่ ณะกรรมการสรรหา
ตาม (๑) เสนอ ไมเกิน ๒๕๐ คน โดยในจํานวนนี้ใหคดั เลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการ
สรรหาประจําจังหวัดเสนอ จังหวัดละ ๑ คน
๓

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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๙.๕) อํานาจหนาที่ของสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๓๑)
(๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะเพื่อ
การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามขอ ๙.๑) เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี
คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งหากสภาปฏิรปู แหงชาติ
เห็นวากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ขึน้ ใชบงั คับ ก็ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติเพือ่ พิจารณาตอไป สวนในกรณีทเี่ ปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ใหจัดทําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
(๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มี
การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก
(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
ทัง้ นี้ ใหนาํ ความในขอ ๓.๕) เรื่ององคประชุมของสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
และขอ ๓.๙) เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของสภาปฏิรูปแหงชาติดวยโดยอนุโลม
๑๐) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๗)
รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดหลักการเกี่ยวกับ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ”
ไวดังนี้
๑๐.๑) องคประกอบของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๒)
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้ง
จากบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมาธิการตามทีค่ ณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ
(๒) ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน
(๓) ผูซึง่ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษา
ความสงบแหงชาติเสนอฝายละ ๕ คน
การแต ง ตั ้ง คณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว
ตองดํา เนิน การใหแ ลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม
สภาปฏิรูปแหงชาติเปนครั้งแรก แตในกรณีทีก่ รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู
ปฏิบัตหิ นาที่ตอ ไปได โดยใหถอื วาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกอบดวย

๙๔
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเทาทีเ่ หลืออยู แตใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
แตงตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงทีว่ างตามหลักเกณฑทีก่ ําหนด
ไวดังกลาวขางตนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนง
ใหนําความในขอ ๓.๙) เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ มาใชบงั คับแกการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
๑๐.๒) คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๓๓)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองมี
สัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ปและไมมลี กั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เวนแตเปนผูดํารงตําแหนง
ในคณะรักษาความสงบแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติ
(๒) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
ภายในระยะเวลา ๓ ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) มีลักษณะตองหามตามขอ ๙.๓)
(๔) เปนผูพิพากษาหรือตุลาการ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกร
ตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
นอกจากนี้เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย รัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดหามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดํารงตําแหนงทางการเมือง
ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
๑๐.๓) ระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔)
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
สภาปฏิรูปแหงชาติตามขอ ๙.๕) (๒) แลวเสนอตอสภาปฏิรปู แหงชาติเพื่อพิจารณา
ซึ่งในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดใหคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญนําความเห็นหรือขอเสนอแนะของสภาปฏิรปู แหงชาติตามขอ ๙.๕) (๒)
ความเห็นของสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ
และความเห็นของประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวย
๑๐.๔) การจัดทํารางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอง
จัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ดวย
ก.ย. - ต.ค. ๕๗

83-102-MAC6.indd 95

จุลนิติ

๙๕

27/9/14 10:42

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

(๑) การรับรองความเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
(๒) การใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
(๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกํากับ
และควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
และประชาชน
(๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคย
ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
หรือเคยกระทําการอันทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม เขาดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอยางเด็ดขาด
(๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหเจ าหนาทีข่ องรัฐโดยเฉพาะ
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและพรรคการเมื อ ง สามารถปฏิ บั ติ ห น า ที ่ห รื อ
ดํ า เนิน กิ จ กรรมได โ ดยอิส ระ ปราศจากการครอบงํ า หรื อ ชี ้นํ า โดยบุ ค คลหรื อ
คณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๖) กลไกที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร า งเสริ ม ความเข ม แข็ ง
ของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในทุกภาคสวนและทุกระดับ
(๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน และปองกัน
การบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
(๘) กลไกที่มปี ระสิทธิภาพในการใชจา ยเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุม คา
และตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชนโดยสอดคลองกับสถานะ
ทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปดเผยการใชจา ยเงิน
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
(๙) กลไกที ่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น มิใ ห ม ีก ารทํ า ลาย
หลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญจะไดวางไว
(๑๐) กลไกที่จะผลักดันใหมีการปฏิรปู เรื่องสําคัญตาง ๆ ใหสมบูรณ
ตอไป
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปนและ
ความคุมคาทีต่ องมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรทีก่ อตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่จี าํ เปนตองมี ใหพจิ ารณามาตรการทีจ่ ะใหการดําเนินงาน
ขององคกรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย

๙๖
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๑๐.๕) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติ คณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณา (มาตรา ๓๖)
(ก) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณา
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอรางรัฐธรรมนูญ
ที่จัดทําเสร็จตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
จัดใหสภาปฏิรปู แหงชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะ หรือใหความเห็นใหแลว
เสร็จภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
อาจยื่นขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา คําขอแกไข
เพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติลงชื่อ
รับรองไมนอ ยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติ และสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติทีย่ ืน่ คําขอหรือทีใ่ หคํารับรองคําขอของสมาชิกอืน่ แลว จะยื่น
คําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกมิได
(ข) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติพิจารณา
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติดวย และคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะรักษาความสงบแหงชาติจะเสนอความคิดเห็นหรือยืน่ คําขอแกไขเพิ่มเติม
ตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางรัฐธรรมนูญ
๑๐.๖) ขั้นตอนการพิจารณาคําขอแกไขเพิม่ เติมของสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติในชั้นคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๗)
(๑) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแกไข
เพิม่ เติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่
ครบกํ า หนดยื น่ คํ า ขอแก ไขเพิ ม่ เติ ม ของสมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ในการนี ้
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอาจแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดตามที่
เห็นสมควร
(๒) เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว ใหเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพื ่อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ นั ้น ทั ้ง ฉบั บ
โดยสภาปฏิรูปแหงชาติตอ งมีมติภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรบั รางรัฐธรรมนูญ
จากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ สภาปฏิรปู แหงชาติจะแกไขเพิ่มเติม
เนือ้ ความของรางรัฐธรรมนูญนั้นมิได เวนแตเปนขอผิดพลาดทีม่ ิใชสาระสําคัญ
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

หรือเปนกรณีที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหสมบูรณขึ้น
(๓) เมื่อสภาปฏิรปู แหงชาติมมี ติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
แลว ใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ทีส่ ภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ มี ม ติ และเมื ่อ ทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได โดยให
ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๔) ในกรณีท่พี ระมหากษัตริยไ มทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันแลว มิไดพระราชทานคืนมา
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป (มาตรา ๓๗ วรรคสี่)
๑๐.๗) การสิ้นสุดลงของสภาปฏิรปู แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๘)
(๑) ในกรณีท่สี ภาปฏิรปู แหงชาติพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมแลว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือราง
รัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป ใหสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้งสภาปฏิรปู แหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดใหมข้นึ เพื่อดําเนินการแทนตามอํานาจ
หนาที่ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ในกรณีท่คี ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
สภาปฏิรูปแหงชาติตามขอ ๙.๕ (๒) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอัน
สิ้นสุดลง และใหดาํ เนินการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมภายใน
๑๕ วันนับแตวนั ที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
ทัง้ นี้ ประธานสภาปฏิรปู แหงชาติ รองประธานสภาปฏิรปู แหงชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดทีส่ ิ้นสุดลงตาม
(๑) หรือ (๒) จะเปนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รองประธานสภาปฏิรปู แหงชาติ
สมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติ หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี ชุดใหม
มิได และเมื ่อ จัด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เสร็ จ แล ว ให ส ภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ แ ละ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบตั ิหนาที่ตอ ไป เพื่อประโยชนในการ
จัดใหมีรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จําเปน ในการนี้
สภาปฏิรูปแหงชาติอาจแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณารางกฎหมาย
ทีจ่ ําเปนก็ได แตเมือ่ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหมแลว การปฏิบัติหนาที่ของ
สภาปฏิรปู แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ที่ประกาศใชนั้น (มาตรา ๓๙)
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๑๑) คณะรักษาความสงบแหงชาติ
รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดหลักการเกี่ยวกับ “คณะรักษาความสงบแหงชาติ” ไว
ดังนี้
(๑) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เปนคณะรักษาความสงบแหงชาติตอไป และมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ จะเปลี ่ย นแปลงหรื อ เพิ ่ม เติ ม
ผูดาํ รงตําแหนงใดในคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ได แตในกรณีเพิ่มเติม
เมือ่ รวมกันแลวตองไมเกิน ๑๕ คน และจะกําหนดใหหนวยงานใดทําหนาที่
เป น หน ว ยธุ ร การของคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ก็ ไ ด ต ามที เ่ ห็ น สมควร
(มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)
(๒) ในกรณี ท คี ่ ณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติเ ห็ น ว า คณะรั ฐ มนตรี
ควรดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในขอ ๔) ในเรื่องใด ใหคณะรักษา
ความสงบแหงชาติแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอ ไป
และในกรณีท่ีเห็นสมควร หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรี
อาจขอใหมกี ารประชุมรวมกันของคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
เพื่อรวมพิจารณาหรือแกไขปญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
หรือความมั่นคงของชาติ รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใด
ก็ได (มาตรา ๔๒ วรรคสาม และวรรคสี่)
(๓) ในระหวางที่ยังไมมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในกรณีทมี่ ีกฎหมาย
บัญญัตใิ หการดําเนินการเรื่องใดตองไดรบั ความเห็นชอบหรือรับทราบจากสภาผูแ ทน
ราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา ใหเปนอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ในการใหความเห็นชอบหรือรับทราบแทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา
(มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)
(๔) กอนที่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาที่ ใหบรรดา
อํานาจหนาทีข่ องนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาทีข่ องหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (มาตรา ๔๓ วรรคสอง)
(๕) ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการจําเปน
เพือ่ ประโยชน ใ นการปฏิ รู ป ในด า นต า ง ๆ การส ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละ
ความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปราม
การกระทําอันเปนการบอนทําลายความสงบเรียบรอย หรือความมั่นคงของชาติ
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวาจะเกิดขึ้นภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหวั หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบ
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอาํ นาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได
ไมวา การกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ
และใหถือวาคําสัง่ หรือการกระทํา รวมทัง้ การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เปนคําสั่ง
หรือการกระทําหรือการปฏิบตั ทิ ่ชี อบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้ และเปนที่สดุ
ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว (มาตรา ๔๔)
๑๒) ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๕)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไวดังนี้
ภายใตบังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือไม
และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แตสําหรับผูตรวจการแผนดิน ใหมีอํานาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
เฉพาะเมือ่ มีกรณีทเี่ ห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญนี้ ซึง่ การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาว
ใหเปนไปตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาและการทําคําวินจิ ฉัย
ทีใ่ ชบังคับอยูในวันกอนวันทีร่ ัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ เพียงเทาทีไ่ มขัดหรือแยง
ตอความดังที่กลาวมาในขางตน หรือรัฐธรรมนูญนี้
๑๓) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๖)
ในกรณีที่เห็นเปนการจําเปนและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ จะมีมติรวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได โดยจัดทํา
เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเสนอตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ
โดยใหสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติพจิ ารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้
(๑) ในการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ จ ะ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นมิได เวนแตคณะรัฐมนตรีและ
คณะรักษาความสงบแหงชาติจะเห็นชอบดวย ซึง่ มติใหความเห็นชอบตองมีคะแนน
เสียงไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติท้ังหมดเทาที่มอี ยู
เมือ่ สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ ่ม เติ ม แล ว ให น ายกรั ฐ มนตรี นํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไขเพิ ่ม เติ ม ขึ ้น ทูล เกล า
ทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีส่ ภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเพื่อ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได โดยใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๒) ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
๑๔) กรณีเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดวางหลักเกณฑในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไวดังนี้
(๑) เมื่อไมมบี ทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้บงั คับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีน้นั ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใด
เกิ ด ขึ ้น ในวงงานของสภานิ ต ิบั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชีข้ าด หรือเมื่อมีกรณีทเี่ กิดขึ้นนอกวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา
หรือศาลปกครองสูงสุดจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได แตสําหรับศาล
ฎีกาและศาลปกครองสูงสุดใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีมติของทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา
หรือทีป่ ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในสวนทีเ่ กี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา ๕)
(๒) ในกรณีทมี่ ีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามในการดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนาํ บทบัญญัตแิ หงกฎหมายนัน้ มาใช
บังคับแกผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
(มาตรา ๔๑)
(๓) บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือคําสั่ง
ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติทไี่ ดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่
๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันทีค่ ณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ไมวา ประกาศหรือสัง่ ใหมผี ลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือคําสั่งนั้น ไมวาจะกระทํากอนหรือหลังวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบตั ทิ ่ีชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ
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และเป น ที ่ส ุด และให ป ระกาศหรื อ คํ า สั ่ง ดั ง กล า วที ่ย ัง มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู  ใ นวั น
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมาย กฎ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แลวแตกรณี แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
ในกรณี ท คี ่ ณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ไ ด ม ีคํ า สั ่ง ให บุ ค คลใด
ดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงใดที่ระบุไวในมาตรา ๒๔ ๔ กอนวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งใหบุคคลนั้น
ดํารงตําแหนงนั้น หรือทรงใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนั้นดวย (มาตรา ๔๗)
(๔) บรรดาการกระทําทัง้ หลายซึ่งไดกระทําเนื่องในการยึดและควบคุม
อํานาจการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหนา
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําดังกลาวหรือของผูซ ง่ึ ไดรบั มอบหมายจากหัวหนาหรือคณะรักษาความสงบ
แห ง ชาติ หรื อ ของผู  ซึ ่ง ได รั บ คํ า สั ่ง จากผู  ไ ด รั บ มอบหมายจากหั ว หน า หรื อ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ อันไดกระทําไปเพื่อการดังกลาวขางตนนั้น การกระทํา
ดังกลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปนการกระทําเพื่อใหมีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและ
การกระทําอันเปนการบริหารราชการอยางอื่น ไมวา กระทําในฐานะตัวการ ผูส นับสนุน
ผูใ ชใหกระทํา หรือผูถ กู ใชใหกระทํา และไมวา กระทําในวันที่กลาวนัน้ หรือกอนหรือ
หลังวันทีก่ ลาวนัน้ หากการกระทํานัน้ ผิดตอกฎหมาย ใหผูกระทําพนจากความผิด
และความรับผิดโดยสิ้นเชิง (มาตรา ๔๘)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๔ บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยท รงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทาผูพ พิ ากษา
และตุลาการ ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขาราชการฝายอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย”.
๔
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