
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๓จุลนิติ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งปรากฏในคําปรารภ
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหติลาธิเบศรรามาธบิด ี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศวา

โดยทีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งประกอบดวยคณะทหารและตํารวจ
ไดนาํความกราบบังคมทูลวา ตามทีไ่ดเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียงตอเนื่องมาเปนเวลานาน จนลุกลาม
ไปสูแทบทุกภูมภิาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเปนฝายตาง ๆ  ขาดความสามคัคี
และมีทัศนคตไิมเปนมิตรตอกนั บางครั้งเกดิความรนุแรง ใชกําลงัและอาวธุสงคราม
เขาทํารายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของประชาชน
ไมเปนปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบ
ตอการใชอํานาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช
กฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤติการณรายแรงที่ไมเคยปรากฏมากอน แมรัฐ
จะแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เชน นํากฎหมายเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะตาง ๆ มาบังคับใช ยุบสภาผูแทนราษฎร
และจดัใหมีการเลอืกตั้งท่ัวไป และฝายท่ีไมไดเปนคูกรณี เชน องคกรธรุกจิ ภาคเอกชน 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ไดพยายามประสาน
ใหมีการเจรจาปรองดองกัน แตก็ไมเปนผลสําเร็จ กลับจะเกิดขอขัดแยงใหม
ในทางกฎหมายและการเมอืง เปนวงัวนแหงปญหาไมรูจักจบสิ้น ในขณะท่ีความขดัแยง
ไดขยายตัวกวางขวางออกไป และมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจล
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก หนา ๑
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๘๔ จุลนิติ

ไดทุกขณะซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ความสะดวกสบายของประชาชน
ผูสุจรติ กระทบตอการทาํมาหากนิและภาวะหน้ีสนิของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือ
ในอํานาจรัฐ และความเชื ่อมั ่นของนักลงทุนต างชาติ ทัง้ย ังเป ดช องให มี
การกออาชญากรรมและความไมสงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเปนการทําลายความมั่นคง
ของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในที ่สุด คณะรักษาความสงบแหงชาติ
จงึจาํเปนตองเขายึดและควบคมุอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ และประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ส้ินสุดลง ยกเวนความในหมวด ๒ พระมหากษัตรยิ โดยไดกําหนดแนวทางการแกปญหา
ไวสามระยะคอื ระยะเฉพาะหนา เปนการใชอํานาจสกัดการใชกําลงัและการนําอาวธุ
มาใชคุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ทีส่ะสมมากวาหกเดือนใหคลี่คลายลง เพื่อเตรียมเขาสู
ระยะที ่สองซึ ่งจะจัดใหม ีรัฐธรรมนูญฉบับชั ่วคราว จัดตั ้งสภาขึ ้นทําหนาที ่
ในทางนิติบัญญัติ และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดิน แกไขสถานการณ
อันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ฟนฟูความสงบเรียบรอย ความรูรักสามัคคี และ
ความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดใหมีกฎหมาย
ทีจ่ําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ เพื่อใหมีการปฏริปู
ในดานการเมอืงและดานอ่ืน ๆ และใหมกีารยกรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมท่ีวางกติกา
การเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบ
การใชอาํนาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม กอนจะสงมอบ
ภารกิจเหลานีแ้กผูแทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลทีจ่ะเขามาบริหารราชการ
แผนดินในระยะตอไป ในการดําเนินการดังกลาวนี้จะใหความสําคัญแกหลักการ
พื้นฐานยิ่งกวาวิธีการในระบอบประชาธปิไตยเพยีงประการเดยีว จงึจาํเปนตองใชเวลา
สรางบรรยากาศแหงความสงบเรียบรอยและปรองดอง เพื่อนําความสุขทีสู่ญหาย
ไปนานกลับคนืสูประชาชน และปฏริปูกฎเกณฑบางเรื่องท่ีเคยเปนชนวนความขดัแยง 
ไมชัดเจน ไรทางออกในยามวกิฤต ิขาดประสทิธภิาพหรอืไมเปนธรรม ใหสอดคลอง
กบัสภาพปญหาและความตองการของชนในชาต ิซึ่งควรใชเวลาไมยาวนานหากเทยีบ
กับเวลาที่จะตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนถาปลอยใหสถานการณผันแปรไป
ตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติ
ตอไปน้ีเปนรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) จนกวาจะไดประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่จะจัดทําขึ้นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๕จุลนิติ

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) รูปแบบของรัฐและการปกครอง (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓)

รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะ
แบงแยกมิได โดยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข กําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

นอกจากน้ี รฐัธรรมนูญยังไดกําหนดใหบทบญัญตัขิองหมวด ๒ พระมหากษตัรยิ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งยังคงมีผลใชบังคับ
อยูตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิฉบบัท่ี ๑๑/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ยังคงใชบงัคบัตอไปเปนสวนหน่ึงของรฐัธรรมนูญน้ี และภายใต
บังคับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกลาวอางถึงรัฐสภาหรือประธาน
รัฐสภาใหหมายถึงสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญนี้ แลวแตกรณี

๒) สิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๔) 
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ ศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศที ่ประเทศไทยมีอยูแลว 
ยอมไดรับการคุ มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

๓) สภานิติบัญญัติแหงชาติ
รฐัธรรมนญูไดกาํหนดหลกัการเกี่ยวกบั “สภานติบิญัญตัแิหงชาต”ิ ไวดงัน้ี
๓.๑) องคประกอบและการทําหนาที ่ของสภานิติบัญญัติแหงชา ติ 

(มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๗)
    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวย 

สมาชิกจํานวนไมเกนิ ๒๒๐ คน ซึ่งพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งจากผูมสีญัชาตไิทย
โดยการเกิดและมีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวาย
คําแนะนํา โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา ซึ่งการถวายคําแนะนําเพื่อทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ใหคาํนึงถงึความรูความสามารถ ความหลากหลายของบคุคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นทีจ่ะเปนประโยชน
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) เคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ หนวยงานของรฐั 

หรอืรฐัวิสาหกจิ เพราะทจุรติตอหนาท่ีหรอืถอืวากระทําการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ
    (๖) เคยตองคาํพพิากษาใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
    (๗) อยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเคย

ถูกถอดถอนจากตําแหนง
    (๘) เคยตองคาํพพิากษาถงึท่ีสดุวากระทาํความผดิตอตําแหนงหนาท่ี

ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่นการยุติธรรม หรือกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเปนเจามือหรือ
เจาสํานัก

    (๙) เคยตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    โดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิะดาํรงตาํแหนงสมาชกิสภาปฏริปู
แหงชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได

๓.๓) การสิ้นสดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติิบญัญัติแหงชาติ (มาตรา ๙)
    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติสิ้นสุดลง เมื่อ
     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคณุสมบตัติามขอ ๓.๑) หรอืมลีกัษณะตองหามตามขอ ๓.๒)
     (๔) สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากสมาชิกภาพเนื่องจาก

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูนั้นไดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๑๒

     (๕) ไมแสดงตนเพื ่อลงมติในทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เกินจํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุม
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๘๗จุลนิติ

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการสิ้นสดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย กลาวคือ 
หากสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตผิูใดกระทาํการอนัเปนการเสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิ
ของการเปนสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิหรอืมพีฤตกิารณอนัเปนการขดัขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหผูนั้นพนจากสมาชิกภาพ โดยมติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด (มาตรา ๑๒) 

๓.๔) การแตงตั้งประธานส ภานิติบัญญัติแหงชาติ และรองประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๐) 

    พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปน
ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตคินหนึ่ง และเปนรองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
จํานวนไมเกิน ๒ คน ตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาตลิงนามรบัสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ และประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๓.๕) องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๓)
    ในการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาตติองมสีมาชกิมาประชมุไมนอย

กวากึ่งหนึง่ของจาํนวนสมาชกิทั้งหมด จงึจะเปนองคประชมุ (มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่)
    โดยใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตมิอีาํนาจตราขอบงัคบัเกี่ยวกบัการเลอืก

และการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการ
ประชุม การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม 
การรกัษาระเบยีบและความเรยีบรอย และกจิการอ่ืน เพื่อดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที่ 
(มาตรา ๑๓ วรรคสอง)

 ๓.๖) การตราพระราชบญัญตัแิละพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
(มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๕)

    พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย

    (๑) สมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน 
หรือ

    (๒) คณะรัฐมนตรี หรือ
    (๓) สภาปฏิรูปแหงชาติตามขอ ๙.๕) (๑) 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๘๘ จุลนิติ

    แตหากเปนรางพระราชบญัญตัเิก่ียวดวยการเงนิ๑ น้ันจะเสนอไดกแ็ต
โดยคณะรัฐมนตรี และในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติที ่เสนอตอ
สภานติิบญัญติัแหงชาตเิปนรางพระราชบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิหรอืไม ใหประธาน
สภานิติบญัญติัแหงชาตเิปนผูวนิจิฉัย ทัง้นี้ รางพระราชบญัญตัท่ีิเสนอโดยสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาตินั้น คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไป
พิจารณากอนสภานิติบัญญัติแหงชาติจะรับหลักการก็ได

    การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหกระทําไดโดย
วิธีการทีบ่ญัญตัิไวในขอนี้ เชนเดียวกับการตราพระราชบัญญัติ แตการเสนอ
รางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู ใหกระทําโดยคณะรฐัมนตรหีรอืผูรกัษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น (มาตรา ๑๔)

    โดยรางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ที่ไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบงัคับเปนกฎหมายได

    รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใด พระมหากษตัรยิไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภานติิบญัญตัิ
แหงชาต ิหรือเม่ือพน ๙๐ วันแลวมไิดพระราชทานคืนมา สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ใหม ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูแลว ใหนายกรฐัมนตรนีาํรางพระราชบญัญตัิ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง เมือ่พระมหากษัตริย มิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา
ภายใน ๓๐ วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูน้ัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบงัคบัเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว (มาตรา ๑๕)

๓.๗) การตั้งกระทูถามรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖)
    ในท่ีประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิทุกคนมสีทิธิตั้งกระทูถาม

รัฐมนตรีในเรื ่องใดอันเกี ่ยวกับงานในหนาทีไ่ด  แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะ

๑ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง 
แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา.
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ไมตอบเมือ่เห็นวาเรือ่งนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกีย่วกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทูทีต่องหามตามขอบังคับ 
ในกรณีนีส้ภานิติบัญญัติแหงชาติจะตราขอบังคับกําหนดองคประชุมใหแตกตาง
จากที่บัญญัติไวในขอ ๓.๕) ก็ได

    เม่ือมีปญหาสาํคญั สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตจํิานวนไมนอยกวา 
๑ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมด จะเขาชื่อเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายเพื่อซกัถาม
ขอเท็จจริงจากคณะรัฐมน ตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได

๓.๘) การเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ (มาตรา ๑๗) 
    ในกรณีที ่มีปญหาสําคัญเกี ่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ทีค่ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
นายกรฐัมนตรจีะแจงไปยังประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพ่ือใหมกีารเปดอภปิราย
ทั่วไปในที่ประชมุของสภานติิบญัญัติแหงชาติก็ได แตสภานิตบิญัญตัแิห งชาตจิะลงมติ
ในปญหาที่อภิปรายมิได

 ๓.๙) เอกสิทธิ ์และความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
(มาตรา ๑๘) 

    (ก) เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
      ในการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิผูใดจะกลาวถอยคาํ

ใด ๆ ในทางแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน 
ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได 
โดยเอกสทิธ์ิดงักลาว ใหคุมครองถงึกรรมาธกิารของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิผูพมิพ 
ผูโฆษณารายงานการประชมุตามคาํสัง่ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาตหิรอืคณะกรรมาธกิาร 
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด
ทีไ่ดรับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย แตไมคุมครองสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาตผิูกลาวถอยคาํในการประชมุท่ีมีการถายทอดทางวทิยุกระจายเสยีง
หรือวิทยุโทรทัศนหรือทางอื่นใด หากถอยคําทีก่ลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณสภานิติบัญญัติแหงชาติ และถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดอาญา หรือ
ละเมดิสิทธใินทางแพงตอบคุคลอื่นซึ่งมใิชรฐัมนตรหีรอืสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ

    (ข) ความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
      ในกรณท่ีีสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตถิกูควบคมุหรอืขงั ใหสั่ง

ปลอยเมื่อประธานสภานิติบัญญตัิแหงชาติรองขอ หรือในกร ณีถูกฟองในคดีอาญา 
ใหศาลพิจารณาคดีตอไปได เวนแตประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ
ใหงดการพิจารณาคดี

83-102-MAC6.indd  89 27/9/14  10:42

creo




รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๙๐ จุลนิติ

๔) คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๙) 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงแตงตัง้นายกรัฐมนตรี

ตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจํานวนไมเกิน ๓๕ คน
ตามทีน่ายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาทีบ่ริหาร
ราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉนัทของประชาชนในชาต ิโดยพระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ถวายคาํแนะนําตามมตขิองสภานิตบิญัญตัแิหงชาตท่ีิเสนอโดยคณะรกัษาความสงบ
แหงชาติ และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
ทัง้นี ้การแตงตั้งนายกรฐัมนตรแีละการใหนายกรฐัมนตรพีนจากตาํแหนง ใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภาปฏิรูปแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และใหนาํเอก สทิธิ์ตามขอ ๓.๙) มาใชบงัคบัแกการชี้แจงแสดงความคดิเหน็
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม

คุณสมบติัและลกัษณะตองหามของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี(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) ไมเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูพพิากษาหรอืตลุาการ อัยการ กรรมการ

การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ

ความเปนรฐัมนตรขีอง นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรสีิ้นสดุลงเมื่อขาดคณุสมบตัิ
หรือมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีกรณีตามขอ ๓.๓) (๑) หรือ (๒)
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๕) การตราพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑) 
เมือ่มีกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนในอันทีจ่ะรักษา

ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกีย่วดวยภาษอีากรหรอืเงนิตราทีต่องพจิารณาโดยดวนและลบั พระมหากษตัรยิทรงไว
ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ

 เม่ือไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรฐัมนตรเีสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัต ิ
ใหพระราชกาํหนดน้ันมีผลใชบงัคบัเปนพระราชบญัญตัติอไป ถาสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทัง้นี้ ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ได
เปนไปในระหวางทีพ่ระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแตพระราชกําหนดนั้นมีผล
เปนการแกไขเพิ ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที ่มีอยูกอนการแกไขเพิม่เติมหรือยกเลิกนัน้มผีลใชบังคับตอไป
ตั้งแตวันท่ีพระราชกาํหนดดงักลาวตกไป

การอนุมัติหรือไมอ นุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖) การตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๒) 
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไมขดัตอกฎหมาย พระราช อํานาจในการพระราชทานอภยัโทษ และพระราชอาํนาจ
ในการอื ่นตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๗) พระราชอํานาจในการทําหนงัสอืสญัญาสนัติภาพ สญัญาสงบศึก และสญัญาอื่น 
(มาตรา ๒๓) 

พระมหากษัตรยิทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสอืสญัญาสนัตภิาพ 
สัญญาสงบศกึ และสญัญาอื่นกบันานาประเทศหรอืกบัองคการระหวางประเทศ ทัง้นี้ 

(ก) หนงัสือสัญญาใดมีบทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ที่
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื ่อให
การเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือ

(ข) หนังสือสัญญาทีก่ระทบตอความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง๒ ตองไดรบัความเหน็ชอบของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิ
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต
วันที่ไดรับเรื่อง
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 เม่ือมีปญหาวาหนังสอืสญัญาใดเปนกรณตีาม (๑) หรอื (๒) หรอืไม คณะรฐัมนตรี
จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจ ฉัยก็ได ทั้งนี้ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

๘) การพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการ (มาตรา ๒๖)
 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิใหเปนไปโดยยตุธิรรมตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย

๙) สภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๗) 
 รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับ “สภาปฏิรูปแหงชาติ” ไวดังนี้
๙.๑) กรอบการปฏิรปูในดานตาง ๆ  ของสภาปฏิรปูแหงชาติ (มาตรา ๒๗)
    เพื ่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งทีสุ่จริต
และเปนธรรม มีกลไกปองกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่มีประสทิธภิาพ 
ขจดัความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อการพฒันา
อยางยั่งยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก 
รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม รัฐธรรมนูญจึงได
กําหนดใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาทีศ่ึกษาและเสนอแนะเพือ่ใหเกิดการปฏิรูป
ในดานการเมอืง, การบรหิารราชการแผนดิน, กฎหมายและกระบวนการย ุติธรรม, 
การปกครองทองถิ่น, การศกึษา, เศรษฐกจิ, พลงังาน, สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม, 
สื่อสารมวลชน, สังคม และดานอื่น ๆ

 ๙.๒) องคประกอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๘) 
    กําหนดใหสภาปฏิรูปแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน 

๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งจากผูมสีญัชาตไิทยโดยการเกดิและมอีายุ
ไมตํ่ากวา ๓๕ ป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา

    พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติเปนประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติคนหน่ึง และเปนรองประธานสภาปฏริปูแหงชาตไิมเกิน ๒ คน 
ตามมติของสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั ้งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 
และประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ

๒ หนังสือสัญญาที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หมายถึง หนังสือสัญญา
เกี่ยวกบัการคาเสร ีเขตศลุกากรรวม หรอืการใหใชทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืทําใหประเทศตองสญูเสยีสทิธใินทรพัยากรธรรมชาตท้ัิงหมด
หรือบางสวน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ.
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 ๙.๓) ลักษณะตองหามของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๒๙)
    สมาชกิสภาปฏิรปูแหงชาติตองไมมีลกัษณะตองหามตามขอ ๓.๒) (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และใหนําความในขอ ๓.๓) เรื่องการสิ้นสดุสมาชกิภาพ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห งชาติมาใช บังคับแกการสิ ้นสุดสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาปฏริปูแหงชาตโิดยอนุโลม แตการวนิิจฉยัปญหาเกีย่วกบัการสิ้นสดุ
สมาชิกภาพของสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาตนิั้น ใหเปนอาํนาจของสภาปฏริปูแหงชาติ

๙.๔) การคัดเลอืกบคุคลท่ีสมควรไดรบัการแตงต้ังเปนสมาชกิสภาปฏริปู
แหงชาติ (มาตรา ๓๐)

    รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหคณะรักษาความสงบแหงชาติดําเนินการ
คดัเลอืกบคุคลที่สมควรไดรบัการแตงตั้งเปนสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาตติามหลกัเกณฑ 
ดังตอไปนี้

    (๑) จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว
ในขอ ๙.๑) ดานละหนึ่งคณะ และใหมีคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัด
แตละจังหวัดเพื่อสรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้น ๆ

    (๒) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
แตละดานจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรูและประสบการณเปนทีย่อมรับของบุคคล
ในดานนั้น ๆ

    (๓) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๙.๒) ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙.๓) และมีความรูความสามารถ
เปนทีป่ระจักษในแตละดาน แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อตนเองมิได

    (๔) การสรรหาบคุคลตาม (๓) ใหคาํนงึถงึความหลากหลายของบคุคล
จากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ 
และภาคอื่นท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏบิตัหินาท่ีของสภาปฏริปูแหงชาต ิการกระจาย
ตามจังหวัด โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผูดอยโอกาส

    (๕) ใหคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดประกอบดวยบุคคล
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา๓

    (๖) ใหคณะรกัษาความสงบแหงชาตคิดัเลอืกบคุคลที่เหน็สมควรไดรบั
การแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติจากบัญชีรายชื่อทีค่ณะกรรมการสรรหา
ตาม (๑) เสนอ ไมเกนิ ๒๕๐ คน โดยในจาํนวนนี้ใหคดัเลอืกจากบคุคลที่คณะกรรมการ
สรรหาประจําจังหวัดเสนอ จังหวัดละ ๑ คน 

๓ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗.
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๙.๕) อํานาจหนาที่ของสภาปฏิรูปแหงชาติ (มาตรา ๓๑) 
    (๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะเพื่อ

การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามขอ ๙.๑) เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี 
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิและหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งหากสภาปฏริปูแหงชาติ
เหน็วากรณใีดจาํเปนตองตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ขึน้ใชบงัคับ ก็ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอ
สภานติิบญัญติัแหงชาติเพือ่พิจารณาตอไป สวนในกรณีทีเ่ปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ใหจัดทําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป

    (๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มี
การประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก

    (๓) พจิารณาและใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูที่คณะกรรมาธกิาร
ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น  

    ทัง้นี ้ใหนําความในขอ ๓.๕) เรื่ององคประชมุของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิ
และขอ ๓.๙) เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของสภาปฏิรูปแหงชาติดวยโดยอนโุลม

๑๐) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๗)
รฐัธรรมนญูไดกาํหนดหลกัการเกี่ยวกับ “คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู” 

ไวดังนี้
๑๐.๑) องคประกอบของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู (มาตรา ๓๒)
     ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้ง
จากบุคคล ดังตอไปนี้

     (๑) ประธานกรรมาธกิารตามทีค่ณะรกัษาความสงบแหงชาตเิสนอ
     (๒) ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน
     (๓) ผูซึง่สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษา

ความสงบแหงชาติเสนอฝายละ ๕ คน
     การแตงตั ้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม
สภาปฏิรูปแหงชาติเปนครั้งแรก แตในกรณีทีก่รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได โดยใหถอืวาคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญประกอบดวย
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กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเทาทีเ่หลืออยู แตใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
แตงตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงทีว่างตามหลักเกณฑทีกํ่าหนด
ไวดังกลาวขางตนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนง

     ใหนําความในขอ ๓.๙) เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันของสมาชิก
สภานิตบัิญญัตแิหงชาต ิมาใชบงัคบัแกการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม

 ๑๐.๒) คุณสม บติัและลกัษณะตองหามของกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู 
(มาตรา ๓๓) 

     รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองมี
สัญชาติไทยโดยการเกดิ มอีายไุมต่ํากวา ๔๐ ปและไมมลีกัษณะตองหาม ดงัตอไปนี้

     (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เวนแตเปนผูดํารงตําแหนง
ในคณะรักษาความสงบแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสมาชิก
สภาปฏิรูปแหงชาติ

     (๒) เปนหรอืเคยเปนสมาชกิหรอืดาํรงตาํแหนงใดในพรรคการเมอืง
ภายในระยะเวลา ๓ ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง

     (๓) มีลักษณะตองหามตามขอ ๙.๓)
     (๔) เปนผูพิพากษาหรือตุลาการ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกร

ตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
     นอกจากนี้เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย รัฐธรรมนูญ

ไดกําหนดหามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดํารงตําแหนงทางการเมือง
ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

๑๐.๓) ระ ยะเวลาในการจดัทํารางรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔)

       ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
สภาปฏิรูปแหงชาตติามขอ ๙.๕) (๒) แลวเสนอตอสภาปฏริปูแหงชาตเิพื่อพจิารณา 
ซึ่งในการจดัทํารางรฐัธรรมนูญน้ัน รฐัธรรมนูญไดกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกราง
รฐัธรรมนญูนําความเหน็หรอืขอเสนอแนะของสภาปฏริปูแหงชาตติามขอ ๙.๕) (๒) 
ความเหน็ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิคณะรฐัมนตร ีและคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
และความเหน็ของประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการพจิารณาดวย

๑๐.๔) การจดัทาํรางรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู
     รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอง

จัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ดวย
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     (๑) การรบัรองความเปนราชอาณาจกัรอนัหนึ่งอนัเดยีวจะแบงแยกมไิด
     (๒) การใหมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ

ทรงเปนประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
     (๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกํากับ
และควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
และประชาชน

     (๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคย
ตองคาํพพิากษาหรอืคาํสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายวากระทาํการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 
หรือเคยกระทําการอันทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม เขาดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอยางเด็ดขาด

     (๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหเจาหนาทีข่องรัฐโดยเฉพาะ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที ่หรือ
ดําเนินกิจกรรมไดโดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือชี ้นําโดยบุคคลหรือ
คณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย

     (๖) กลไกที ่ม ีประสิทธิภาพในการสร างเสริมความเข มแข็ง
ของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในทุกภาคสวนและทุกระดับ

     (๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั ่งยืน และปองกัน
การบริหารราชการแผนดินที่มุ งสรางความนิยมทางการเมืองที ่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว

     (๘) กลไกที่มปีระสทิธิภาพในการใชจายเงนิของรฐัใหเปนไปอยางคุมคา 
และตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชนโดยสอดคลองกับสถานะ
ทางการเงนิการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปดเผยการใชจายเงนิ
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

       (๙) กลไกที ่มีประสิทธิภาพในการปองกันมิใหมีการทําลาย
หลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญจะไดวางไว

     (๑๐) กลไกที่จะผลกัดนัใหมีการปฏริปูเรื่องสาํคญัตาง ๆ  ใหสมบรูณ
ตอไป

     ใหคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญพจิารณาถงึความจําเปนและ
ความคุมคาทีต่องมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรทีก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามรฐัธรรมนญู ในกรณท่ีีจําเปนตองม ีใหพจิารณามาตรการทีจ่ะใหการดําเนินงาน
ขององคกรดงักลาวเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดวย 
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 ๑๐.๕) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติ คณะรัฐมนตรี 
และคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณา (มาตรา ๓๖)

     (ก) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหสภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณา
       ใหคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเสนอรางรฐัธรรมนญู

ที่จัดทําเสร็จตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
จดัใหสภาปฏริปูแหงชาตปิระชมุกันเพื่อพจิารณาเสนอแนะ หรอืใหความเหน็ใหแลว
เสร็จภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
อาจยื่นขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา คําขอแกไข
เพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติลงชื่อ
รับรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจาํนวนสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาต ิและสมาชกิ
สภาปฏิรูปแหงชาติทีย่ืน่คําขอหรือทีใ่หคํารับรองคําขอของสมาชิกอืน่แลว จะยื่น
คําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกมิได

      (ข) การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติพิจารณา

       ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติดวย และคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะรักษาความสงบแหงชาติจะเสนอความคิดเห็นหรือยืน่คําขอแกไขเพิ่มเติม
ตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางรัฐธรรมนูญ

 ๑๐.๖) ขั้นตอนการพิจารณาคําขอแกไขเพิม่เติมของสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติในชั้นคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๗)

     (๑) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแกไข
เพิม่เติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่
ครบกําหนดยืน่คําขอแกไขเพิม่เติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ในการนี ้
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอาจแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดตามที่
เห็นสมควร

      (๒) เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว ใหเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนั ้นทั ้งฉบับ 
โดยสภาปฏรูิปแหงชาตติองมมีติภายใน ๑๕ วันนบัแตวันท่ีไดรบัรางรฐัธรรมนญู
จากคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนญู ทัง้นี ้สภาปฏริปูแหงชาตจิะแกไขเพิ่มเตมิ
เนือ้ความของรางรัฐธรรมนูญนั้นมิได เวนแตเปนขอผิดพลาดทีม่ิใชสาระสําคัญ 
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๙๘ จุลนิติ

หรือเปนกรณีที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหสมบูรณขึ้น

      (๓) เมื่อสภาปฏิรปูแหงชาติมมีติเห็นชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนูญ
แลว ใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีส่ภาปฏิรูปแหงชาติมีมติ และเมื ่อทรงลง
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได โดยให
ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

      (๔) ในกรณทีี่พระมหากษตัรยิไมทรงเหน็ชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญู
และพระราชทานคืนมา หรอืเมื่อพนกาํหนด ๙๐ วันแลว มไิดพระราชทานคนืมา 
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป (มาตรา ๓๗ วรรคสี่)

๑๐.๗) การสิ้นสดุลงของสภาปฏริปูแหงชาตแิละคณะกรรมาธกิารยกราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๘) 

     (๑) ในกรณทีี่สภาปฏริปูแหงชาตพิิจารณารางรฐัธรรมนญูไมแลว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือราง
รฐัธรรมนูญนัน้เปนอันตกไป ใหสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกราง
รฐัธรรมนญูเปนอนัสิ้นสดุลง และใหมีการดาํเนินการเพื่อแตงตั้งสภาปฏริปูแหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญชดุใหมขึ้น เพื่อดาํเนินการแทนตามอาํนาจ
หนาที่ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้

     (๒) ในกรณทีี่คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูยกรางรฐัธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วนันับแตวันทีไ่ดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
สภาปฏรูิปแหงชาติตามขอ ๙.๕ (๒) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญเปนอนั
ส้ินสดุลง และใหดาํเนนิการแตงตั้งคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูขึ้นใหมภายใน 
๑๕ วนันับแตวนัท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญสิ้นสดุลง

     ทัง้นี ้ประธานสภาปฏริปูแหงชาต ิรองประธานสภาปฏริปูแหงชาต ิ
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดทีส่ิ้นสุดลงตาม 
(๑) หรือ (๒) จะเปนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รองประธานสภาปฏิรปูแหงชาติ 
สมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาต ิหรอืกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู แลวแตกรณี ชุดใหม
มิได และเมื ่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหสภาปฏิรูปแหงชาติและ
คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูยงัคงปฏบิติัหนาที่ตอไป เพ่ือประโยชนในการ
จัดใหมีรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จําเปน ในการนี ้
สภาปฏิรูปแหงชาติอาจแตงตั ้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณารางกฎหมาย
ทีจ่ําเปนก็ได แตเมือ่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหมแลว การปฏิบัติหนาที่ของ
สภาปฏิรปูแหงชาตแิละคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญ
ที่ประกาศใชน ั้น (มาตรา ๓๙)
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๑๑) คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
 รฐัธรรมนูญไดกําหนดหลกัการเก่ียวกับ “คณะรกัษาความสงบแหงชาต”ิ ไว

ดังนี้
 (๑) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เปนคณะรักษาความสงบแหงชาติตอไป และมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที ่
หัวหน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ  จะเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่ม เติม
ผูดาํรงตาํแหนงใดในคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ได แตในกรณีเพิ่มเติม
เมือ่รวมกันแลวตองไมเกิน ๑๕ คน และจะกําหนดใหหนวยงานใดทําหนาที่
เป นหนวยธุรการของคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ได ตามที เ่ห็นสมควร 
(มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)

 (๒) ในกรณีท ีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นวาคณะรัฐมนตรี
ควรดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในขอ ๔) ในเรื่องใด ใหคณะรักษา
ความสงบแหงชาตแิจงใหคณะรฐัมนตรทีราบเพื่อดาํเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 
และในกรณท่ีีเหน็สมควร หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตหิรอืนายกรฐัมนตร ี
อาจขอใหมกีารประชมุรวมกนัของคณะรกัษาความสงบแหงชาตแิละคณะรฐัมนตรี 
เพื่อรวมพิจารณาหรือแกไขปญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสง บเรียบรอย
หรือความมั่นคงของชาต ิรวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใด
ก็ได (มาตรา ๔๒ วรรคสาม และวรรคสี่)

 (๓) ในระหวางที่ยังไมมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในกรณีทีม่ีกฎหมาย
บัญญัตใิหการดาํเนนิการเรื่องใดตองไดรบัความเหน็ชอบหรอืรบัทราบจากสภาผูแทน
ราษฎร วฒิุสภา หรอืรฐัสภา ใหเปนอํานาจของหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ในการใหความเห็นชอบหรือรับทราบแทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 
(มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง)

 (๔) กอนที่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาท ี่ ใหบรรดา
อํานาจหนาทีข่องนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาทีข่องหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (มาตรา ๔๓ วรรคสอง)

 (๕) ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการจําเปน
เพือ่ประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ การสงเสริมความสามัคคีและ
ความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปราม
การกระทาํอันเปนการบอนทําลายความสงบเรยีบรอย หรอืความมั่นคงของชาต ิ
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวาจะเกิดขึ้นภายใน
หรอืภายนอกราชอาณาจักร ใหหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตโิดยความเหน็ชอบ
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ของคณะรกัษาความสงบแหงชาตมีิอาํนาจสั่งการ ระงบัยับย้ัง หรอืกระทาํการใด ๆ  ได 
ไมวาการกระทาํน้ันจะมผีลบงัคบัในทางนติบิญัญตั ิในทางบรหิาร หรอืในทางตลุาการ 
และใหถือวาคําสัง่หรือการกระทํา รวมทัง้การปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เปนคําสั่ง
หรอืการกระทําหรือการปฏบิตัท่ีิชอบดวยกฎหมายและรฐัธรรมนูญน้ี และเปนท่ีสดุ 
ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และนายกรฐัมนตรทีราบโดยเรว็ (มาตรา ๔๔)

๑๒) ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๕) 
 รัฐธรรมนูญไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญไวดังนี้
ภายใตบังคบัมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญ ใหศาลรฐัธรรมนญู

มีอํานาจพจิารณาวนิจิฉัยปญหาวากฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูนี้หรอืไม 
และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินและกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมืองกาํหนดใหเปนอํานาจของศาลรฐัธรรมนญู 
แตสําหรับผูตรวจการแผนดิน ใหมีอํานาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
เฉพาะเมือ่มีกรณีทีเ่ห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญนี ้ซึง่การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาว 
ใหเปนไปตามขอกาํหนดของศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั
ทีใ่ชบังคับอยูในวันกอนวันทีร่ัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ เพียงเทาทีไ่มขัดหรือแยง
ตอความดังที่กลาวมาในขางตน หรือรัฐธรรมนูญนี้

๑๓) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๖) 
 ในกรณีที่เห็นเปนการจําเปนและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษา

ความสงบแหงชาต ิจะมีมติรวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได โดยจัดทํา
เปนรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิเสนอตอสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพื่อใหความเหน็ชอบ 
โดยใหสภานติิบัญญตัแิหงชาตพิจิารณาใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติม ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ 

 (๑) ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นมิได เวนแตคณะรัฐมนตรีและ
คณะรกัษาความสงบแหงชาตจิะเหน็ชอบดวย ซ่ึงมตใิหความเหน็ชอบตองมคีะแนน
เสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตท้ัิงหมดเทาท่ีมอียู

   เมือ่สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ ่มเติมแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ ่มเติมขึ ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเพื่อ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๐๑จุลนิติ

พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได โดยใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 (๒) ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคื นมา 
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป

๑๔) กรณีเรื่องอื่น ๆ
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดวางหลักเกณฑในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไวดังนี้
 (๑) เม่ือไมมบีทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญน้ีบงัคบัแกกรณใีด ใหกระทําการนั้น

หรอืวนิิจฉัยกรณนีั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใด
เกิดขึ ้นในวงงานของสภานิต ิบัญญัติแห งชาติ รัฐธรรมนูญกําหนดให 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชีข้าด หรือเมื่อมีกรณีทีเ่กิดขึ้นนอกวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา 
หรือศาลปกครองสูงสุดจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได แตสําหรับศาล
ฎีกาและศาลปกครองสูงสุดใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีมติของทีป่ระชุมใหญศาลฎีกา
หรือทีป่ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในสวนทีเ่กี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา ๕)

(๒) ในกรณีทีม่ีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามในการดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง มิใหนําบทบญัญตัแิหงกฎหมายนัน้มาใช
บังคับแกผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ข าราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา 
(มาตรา ๔๑)

 (๓) บรรดาประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิหรอืคาํสั่ง
ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติทีไ่ดประกาศหรือสั ่งในระหวางวันที ่
๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันทีค่ณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ตาม
รฐัธรรมนญูน้ี ไมวาประกาศหรอืสัง่ใหมีผลบงัคบัในทางรฐัธรรมนญู ในทางนติบิญัญตัิ 
ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือคําสั่งนั้น ไมวาจะกระทํากอนหรือหลังวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เปนประกาศหรอืคาํสั่งหรอืการปฏบิตัท่ีิชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรฐัธรรมนญู
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๐๒ จุลนิติ

และเปนที ่สุด และใหประกาศหรือคําสั ่งดังกลาวที ่ยังมีผลใชบังคับอยู ในวัน
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แลวแตกรณี แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

     ในกรณีท ีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติได ม ีคําสั ่งให บุคคลใด
ดาํรงตาํแหนงหรอืพนจากตาํแหนงใดท่ีระบไุวในมาตรา ๒๔ ๔ กอนวนัท่ี ๒๒ กรกฎา คม 
๒๕๕๗ ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื ่อทรงแตงตั้งใหบุคคลนั้น
ดํารงตําแหนงนั้น หรือทรงใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนั้นดวย (มาตรา ๔๗)

 (๔) บรรดาการกระทําทัง้หลายซึ่งไดกระทําเนื่องในการยึดและควบคุม
อาํนาจการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหนา
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําดงักลาวหรอืของผูซึง่ไดรบัมอบหมายจากหวัหนาหรอืคณะรกัษาความสงบ
แหงชาติ หรือของผู ซึ ่งได รับคําสั ่งจากผู ได รับมอบหมายจากหัวหนาหรือ
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิอันไดกระทําไปเพื่อการดงักลาวขางตนนั้น การกระทาํ
ดังกลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปนการกระทําเพื่อใหมีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ 
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและ
การกระทาํอันเปนการบรหิารราชการอยางอื่น ไมวากระทาํในฐานะตวัการ ผูสนบัสนุน 
ผูใชใหกระทาํ หรอืผูถกูใชใหกระทาํ และไมวากระทาํในวนัท่ีกลาวน้ันหรอืกอนหรอื
หลังวันทีก่ลาวนัน้ หากการกระทํานัน้ผิดตอกฎหมาย ใหผูกระทําพนจากความผิด
และความรับผิดโดยสิ้นเชิง (มาตรา ๔๘) 

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๔ บัญญัติวา
 “พระมหากษตัรยิทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรอืน ตาํแหนงปลดักระทรวง อธบิด ีและเทยีบเทาผูพพิากษา

และตลุาการ ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรตามรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และขาราชการฝายอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย”.
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