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บทนํา
 นับตั้งแตประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๗) เปนเวลากวา ๘๒ ป ทีป่ระเทศไทยผานประสบการณทางการเมืองใน
การยึดอํานาจการปกครองประเทศมาหลายครั้ง โดยการยึดอํานาจในแตละครั้งจะมีเหตุผลในการ
ยดึอํานาจแตกตางกันไปตามสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในขณะนัน้ ซึง่ภายหลัง
การยึดอํานาจการปกครองประเทศสาํเรจ็ คณะผูยึดอาํนาจจะมกีารประกาศยกเลกิรฐัธรรมนญูทีใ่ชบงัคับ
อยูในขณะนั้นและจะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นใชบังคับแทน โดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวสวนใหญจะบัญญัติใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติทําหนาที่
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีอํานาจหนาทีท่ีส่ําคัญ เชน การจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เปนตน 
 สําหรบัสถานการณทางการเมอืงของประเทศไทยในปจจบุนัไดมีการยดึอาํนาจการปกครองประเทศ
ขึน้อกีครัง้หนึง่ ซึ่งการยดึอํานาจการปกครองประเทศในครั้งนี้ไดกระทาํโดยคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) อันประกอบดวย กองทพับก กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพัเรอื กองทพัอากาศ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา เปนตนไป ซึ่งการยึดอํานาจในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากสถานการณความรุนแรง
ทีเ่กิดขึน้ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพืน้ทีต่างๆ ของประเทศ สงผลใหประชาชน
ผูบรสุิทธ์ิเสียชีวิต ไดรบับาดเจบ็และเกิดความเสยีหายตอทรพัยสนิอยางตอเน่ือง โดยเหตกุารณดงักลาว
มีแนวโนมขยายตวั จนอาจเกดิเหตกุารณรายแรงท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาตแิละความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อใหสถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะ
ปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเปนการปฏิรูปโครงสรางทาง
การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม และอื่นๆ เพื่อใหเกิดความชอบธรรมกับทุกฝาย คณะรกัษาความสงบแหงชาติ
จึงไดกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการแบงเปน ๓ ระยะ คือ 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย
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 ระยะที่หน่ึง เปนการใชอํานาจสกัดการใชกําลังและการนําอาวุธมาใชคุกคามประชาชน 
ยตุคิวามหวาดระแวง และแกปญหาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครอง ทีส่ะสมมากวาหกเดอืน
ใหคลี่คลายลง
 ระยะที่สอง จัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทําหนาที่ในทางนิติบัญญัติ
และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดินแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ฟนฟู
ความสงบเรยีบรอย ความรูรกัสามคัค ีและความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง 
จัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตางๆ เพื่อใหมีการปฏิรูปในดาน
การเมืองและดานอื่น ๆ 
 ระยะท่ีสาม จัดใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่วางกติกาการเมืองใหรัดกุม เหมาะสม 
ปองกันและปราบปรามการทุจรติ สามารถตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐไดอยางมีประสิทธภิาพ รวดเร็ว และ
เปนธรรม โดยใหความสําคญัแกหลกัการพ้ืนฐานย่ิงกวาวธิกีารในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว
      ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ จะขอนําเสนอเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตร
การเมอืงไทย ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึความเปนมาของสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินประเทศไทย ซึง่จะสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพการณทางการเมืองในแตละยุคสมัย รวมท้ังพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยจากอดตีจนถงึปจจบุนัผานกลไกการดาํเนนิงานของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิดงัตอไปนี้  
    นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ทัง้หมด ๖ ครัง้ คอื สภานติบิญัญตัแิหงชาตทิีไ่ดรบัการแตงตัง้เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๑๕ สภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับ
การแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ และสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งในแตละคร้ังมีประวัติความเปนมา อํานาจหนาที่ 
และระยะเวลาการดํารงตําแหนง ดังนี้               

๑. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕
 ๑.๑  ความเปนมา
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ เกิดขึ้นตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ที่กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ อันเปนผลมาจากการท่ี
คณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
เปนผลสาํเรจ็ ซึง่เปนการทาํรฐัประหารรฐับาลทีต่นเองดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีและประกาศยกเลกิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน โดยใหเหตุผลวา 
เพือ่แกไขสถานการณซึง่เปนภยันตรายตอประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตรยิ และประชาชน ใหสงบ
เรียบรอยเปนปกติสุขโดยรวดเร็ว และกําหนดกลไกการปกครองท่ีเหมาะสมแกสภาพของประเทศ 
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และจติใจของประชาชน จากนัน้จงึไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ แทน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ สําหรับเหตุผลในการปฏิวัติยึดอํานาจครั้งนี้ 
คือ มีภัยคุกคามจากนอกประเทศที่มุ งเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสูระบอบอื่นซ่ึงมิใชระบอบ
ประชาธิปไตย และปญหาภายในประเทศที่เกิดความไมสงบตาง ๆ เนื่องจากการใชสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู ตลอดจนการแกไขปญหาตามวถิทีางของรฐัธรรมนญูจะไมทนักบัสภาพการณ
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     ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ไดบัญญัติใหมีสภานิติบัญญัติ
แหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๒๙๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทย
โดยกําเนิด และมีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีวาระ
คราวละ ๓ ป นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ทั้งนี้ สมาชิกจํานวน ๒๙๙ คน มาจากการแตงตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี
 ๑.๒  อํานาจหนาที่
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ มีอํานาจตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยสรุปดังนี้
     ๑) การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ โดยใหคณะรัฐมนตรีเปนผู เสนอรางรัฐธรรมนูญ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญตองกระทําเปน ๓ วาระ ตามขอบังคับ
การประชุมของสภานติบัิญญัตแิหงชาติ สาํหรบัการพจิารณาในวาระที่ ๓ ใหกระทาํไดเม่ือการพจิารณา
วาระที่ ๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วัน
     การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการที่
จะใหประกาศใชเปนรฐัธรรมนญูไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดและการประชมุตองมสีมาชกิ
มาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
     เมือ่สภานิติบญัญตัิแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลว ใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
     ในกรณีท่ีสภานติิบัญญัตแิหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญในวาระท่ี ๑ หรอื
วาระที่ ๓ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมภายใน ๙๐ วัน นับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบ
     ๒) การเสนอและพจิารณารางพระราชบญัญตั ิจะเสนอรางพระราชบญัญตัไิดเฉพาะสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรี แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งหมายความถึง
รางพระราชบัญญัติวาดวยขอความตอไปนี้ทัง้หมดหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ การตั้งขึ้น
หรอืยกเลกิหรอืลดหรอืเปลี่ยนแปลงแกไขหรอืผอนหรอืวางระเบยีบการบงัคบัอันเก่ียวกับภาษีหรอือากร 
จดัสรรหรอืรบัหรอืรกัษาหรอืจายหรอืกอภาระผกูพนัเงนิแผนดนิ หรอืการลดรายไดแผนดนิ หรอืการกูเงนิ 
หรือการคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือรางพระราชบัญญัติวาดวยเงินตราจะเสนอไดก็แตโดย
คณะรัฐมนตรี ในกรณีเปนทีส่งสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอจะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติที่จะวินิจฉัย
     ๓) การตราขอบงัคับสภานติิบญัญัติแหงชาติ เก่ียวกับการเลอืกและการปฏบิตัหินาท่ีของ
ประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธกิาร วธิกีารประชมุ การเสนอและพจิารณารางพระราชบญัญตั ิ
การพจิารณารางรัฐธรรมนญู การเสนอญตัติ การอภิปราย การลงมติ การต้ังกระทูถาม การรกัษาระเบยีบ
และความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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     ๔)  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ในกรณีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด
ใหใชบังคับเชนพระราชบัญญัติ
      เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนด
มีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นตกไป 
แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น การอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
  ๕)  อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
     ๕.๑) กรณีมีปญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
หรอืเกดิขึน้โดยคณะรฐัมนตรขีอใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยั ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยัชีข้าด
     ๕.๒) กรณมีปีญหาวาการกระทําหรือการปฏิบตัใิดขดัหรือแยงหรอืไมเปนไปตามบทบัญญตัิ
แหงธรรมนูญการปกครอง ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
     กรณมีขีอสงัเกตวา ธรรมนูญการปกครองฉบบันีเ้หมอืนกบัรฐัธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ทั้งช่ือ หลักการและแนวทางในการปฏิบัติ กลาวคือ สภานิติบัญญัติแหงชาติมีสมาชิก
มาจากการแตงตั้งทั้งหมด ขาราชการประจํามีสิทธิเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองไดทั้งคณะรัฐมนตรี
และในสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน แตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกันมิได การใหอํานาจพิเศษตามมาตรา ๑๗ แกนายกรัฐมนตรี
มขีอบขายในการใชบงัคบัการกระทาํตาง ๆ  กวางขวางขึน้ โดยถอืวาการกระทาํอันเปนการบอนทาํลาย
เศรษฐกิจของประเทศ หรือกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรอืทาํลายทรพัยากรของประเทศ หรอืบัน่ทอนอนามยัของประชาชนเปนการกระทาํทีผ่ดิรายแรงเทากบั
การกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของชาติ นอกจากน้ันยังบัญญัติใหใชมาตราน้ียอนหลัง
กับการกระทําดังกลาวที่เกิดขึ้นกอนใชบังคับธรรมนูญนี้อีกดวย    
     สวนความแตกตางในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดแก การท่ีบัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
ในการพิจารณาออกกฎหมาย และพจิารณารางรฐัธรรมนูญทีค่ณะรฐัมนตรีจะเสนอมาใหพจิารณาเทานัน้ 
นอกจากนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันเกี่ยวกับงาน
ในหนาทีไ่ด ซึง่ตางจากสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 
๒๕๐๒ ซึ่งไมมีสิทธิและหนาที่ดังกลาว

 ๑.๓  ระยะเวลาดํารงตําแหนง
     สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดน้ี ดํารงตําแหนงระวางวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ โดยมีพลตรี ศิริ สิริโยธิน ทําหนาที่เปนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติระหวาง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง
โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ อันมีสาเหตุมาจาก
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ภายหลังเกิดเหตุการณวันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทําใหมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดขอลาออกจากตาํแหนง จาํนวน ๒๘๘ คน ทําใหจํานวนสมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาติท่ีเหลอืมีจาํนวน
ไมเพียงพอจะประกอบเปนองคประชุมได

๒. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖
 ๒.๑ ความเปนมา
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖ เกิดจากการยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ เปนการยึดอํานาจและขับไลรัฐบาลชุดทีม่ีจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี การปฏิวัติของประชาชนในครั้งนี้ไมมีการยกเลิกธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พทุธศกัราช ๒๕๑๕ แตท่ีมีการต้ังสภานิตบิญัญตัแิหงชาตขิึน้ใหมก็เพราะสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ทีไ่ดรับการแตงตั้งในสมัยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดลาออกจาก
ตําแหนงตามเสียงเรียกรองของกลุมนักศึกษาและประชาชนในขณะนั้นเพื่อเปดทางใหรัฐบาลแตงตั้ง
สมาชิกชุดใหมกอนทีจ่ะมีการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดเปนการเด็ดขาดลงไป ทําใหเหลือสมาชิก
สภานติบัิญญัตแิหงชาตเิพยีง ๑๑ คน ซ่ึงไมเพยีงพอที่จะประกอบเปนองคประชมุสภานิติบญัญติัแหงชาต ิ
ดวยเหตุนี้จงึมีการยุบสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิและทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งสมัชชาแหงชาตขิึ้น 
จํานวน ๒,๓๔๗ คน ตามพระบรมราชโองการแตงตั้งสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
เพื่อใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติเลือกตั้งกันเองใหเหลือ ๒๙๙ คน เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เพื่อพจิารณาและอนมัุติรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมท่ีจะใชบงัคบัแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร 
พทุธศกัราช ๒๕๑๕ สมชัชาแหงชาตชิดุน้ีเรยีกกันท่ัวไปวา “สภาสนามมา” ทัง้นี ้สมาชกิสมัชชาแหงชาติ
ไดเลอืกตั้งกนัเอง เม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๑๖ โดยขาราชการพลเรอืนเปนกลุมท่ีไดรบัเลอืกเปนสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิหงชาตมิากท่ีสดุ และพระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหงชาตติามมติ
สมัชชาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖

 ๒.๒ อํานาจหนาที่
     เน่ืองจากสภานติบัิญญตัแิหงชาตชิดุน้ีปฏบิตัหินาท่ีตัง้แตวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๑๖ ถงึวนัที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ ดังน้ันจงึมีอํานาจหนาท่ีตามธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พทุธศกัราช ๒๕๑๕
ท่ีไมแตกตางไปจากสภานิตบัิญญัตแิหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน โดยมอํีานาจหนาที่หลกั ๆ  
ในการพิจารณาออกกฎหมาย และพิจารณารางรัฐธรรมนูญทีค่ณะรัฐมนตรีเสนอ ดังจะเห็นไดวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนีไ้ดพิจารณาและลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทีจ่ะนํามาใชแทน
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ โดยในกระบวนพจิารณาดงักลาวสภานิตบิญัญตัแิหงชาตไิดจดัตั้งคณะกรรมาธกิาร
วสิามญัขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพจิารณารางรฐัธรรมนูญ เมื่อคณะกรรมาธกิารคณะน้ีพจิารณาแลว จึงไดเสนอ
รางรัฐธรรมนูญตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื ่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื ่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขรางรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว จึงไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญเมื่อวันที ่
๗ ตุลาคม ๒๕๑๗  
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     เนื่องจากคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญไดใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๔๙๒ เปนแนวทางในการพิจารณา รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีจงึวางแนวการปกครองไวคลายกบั
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ คือ ยึดหลักการของระบบรัฐสภาเปนหลัก
ในการปกครอง กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
     ในระหวางการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งอยูในชวง
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๑ ครั้ง
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ ประกาศใชเมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๑๘ เปนการแกไขเก่ียวกับเร่ืองการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผู รับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนประธานองคมนตรี

 ๒.๓  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
     สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ ถึงวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ โดยมีหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ทําหนาที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ระหวางวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ และนายประภาศน อวยชัย ปฏิบัติหนาที่
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ระหวางวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง เน่ืองจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗

๓. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐
 ๓.๑  ความเปนมา
     สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ เกิดขึ้นภายหลังคณะปฏิวัติไดทําการยึดอํานาจ
การปกครอง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ นําโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู ไดเขายึดอํานาจจากรัฐบาล
ที่มีนายธานินทร กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจเพราะวา
มีความแตกแยกของขาราชการและประชาชน ประกอบกับการจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
๓ ขั้นตอน ๆ ละ ๔ ปนั้นนานเกินไป คณะผูยึดอํานาจไดยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
คอื รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ และไดประกาศใชธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๒๐ เปนการชัว่คราวแทน ในธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัรฉบบันี้
ไดปรากฏเจตนารมณอยางชดัเจนในการทีจ่ะใหมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม เพือ่ใหมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปภายใน
ปพุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรที่มีหนาที่จัดทําตามความในคําปรารภ
ตอนหนึ่งวา คณะปฏิวัติจะใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นตามเปาหมายที่กาํหนดไวใหมีการเลือกตั้งปพุทธศักราช ๒๕๒๑ พรอมทั้งกําหนดให
มีสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีจํานวนไมนอยกวา ๓๐๐ คน แตไมเกิน ๔๐๐ คน ตอมาในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๓๖๐ คน มีอํานาจหนาที่
ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐

    ๓.๒ อํานาจหนาที่
        สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ มอีาํนาจหนาทีต่ามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยสรุปดังนี้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

        ๑) การจัดทาํรัฐธรรมนญู โดยใหสภานิตบิญัญติัแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา
คณะหนึ่งทําหนาทีร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติและใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา ๓ วาระ การพิจารณาในวาระที ่ ๑ และวาระที ่ ๒ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
ของสภานติบัิญญัตแิหงชาต ิสําหรบัวาระที ่๓ ใหกระทาํไดเมื่อการพจิารณาวาระที ่๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วนั
        การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี ๓ ใหใชวธิเีรยีกชื่อและตองมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดวย
ในการที่จะประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด การประชุม
วาระที่ ๓ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมด จงึจะเปนองคประชมุ 
เม่ือสภานติบัิญญตัแิหงชาตไิดลงมติใหความเหน็ชอบในวาระที ่๓ แลว ใหประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
นํารางรฐัธรรมนญูขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตรยิเพื่อทรงลงพระปรมาภไิธยประกาศใช
เปนรัฐธรรมนูญ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
        ในการพจิารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที ่๓ ถาไมไดคะแนนเสยีงเหน็ชอบ ใหสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการปกครองนี ้ แตถาการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ใหขยาย
กาํหนดเวลาการจดัใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วนันับแตวนัสิ้นปพทุธศกัราช ๒๕๒๑ ในการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญทีจ่ัดทําขึ้นใหม ถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑ หรือวาระที่ ๓ ใหสมาชิก
สภานติบัิญญัตแิหงชาตท้ัิงหมดพนจากตาํแหนงในวนัท่ีสภานติบิญัญตัแิหงชาตลิงคะแนนเสยีงไมเหน็ชอบ 
และใหคณะรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของสภานโยบายแหงชาตนํิารางรฐัธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธกิาร
รางขึ้น หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหน่ึง
มาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ 
และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญ
        ๒) การพิจารณารางพระราชบญัญติั จะเสนอรางพระราชบญัญตัไิดเฉพาะคณะรฐัมนตรี
เทานั้น และใหพิจารณาเปน ๓ วาระตามลําดับ ดังนี้
        วาระที ่ ๑ ใหสภาพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหง
รางพระราชบญัญตันิัน้ ในกรณสีภาลงมตริบัหลกัการรางพระราชบญัญตัิ ใหสภาพจิารณาในลาํดบัตอไป
เปนวาระที่ ๒
        วาระที่ ๒ เพื่อประโยชนแกการพิจารณาในวาระที่ ๒ ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา
        ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการทีส่ภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอหรือสมาชิกเสนอโดยมีสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวา ๓๐ คน เฉพาะในกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองตราพระราชบัญญัติขึ้นไวเพื่อประโยชน
สําคัญของรัฐโดยฉับพลันทันตอสถานการณ ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหพิจารณาโดยกรรมาธิการ
ทีส่ภาตั้ง เมือ่คณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลวใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
นั้นโดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานตอประธานสภาโดยใหสภาพิจารณาตอไป
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

        ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิจารณา
เริม่ตนดวยชือ่ราง คาํปรารภ แลวเรยีงตามลาํดับมาตรา เมือ่ไดพจิารณาจนจบรางแลว ใหสภาพจิารณา
ทัง้รางเปนการสรุปอกีครัง้หน่ึง การพิจารณาสมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคาํได แตจะขอแกไขเพ่ิมเตมิ
เนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ขัดแยงกันอยู
        วาระที่ ๓ ใหที่ประชุมลงมติวาสมควรประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม ในวาระนี้
ไมมกีารอภิปราย ในกรณีทีส่ภามีมตใินวาระท่ี ๑ ไมรบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตัหิรอืมมีตใินวาระ
ที ่๓ ไมสมควรประกาศรางพระราชบญัญตัดิงักลาวใชเปนกฎหมาย รางพระราชบญัญตันิัน้เปนอันตกไป
         รางพระราชบัญญตัทิีส่ภามมีตใินวาระท่ี ๓ สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย ใหเลขาธิการ
รัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตอไป สวนรางพระราชบัญญัติที่สภายังมิไดรับหลักการ
ใหเปนอันระงับไป เมื่อคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
        ๓) การตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เกี่ยวกับการเลือกและ
การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา กรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติที่ไมมีลักษณะเปนการขอให
คณะรัฐมนตรีหรอืรฐัมนตรีชีแ้จงหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด ๆ  การอภิปราย การลงมติ การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอื่นเพื่อการดําเนินการตามหนาที่
        ๔) การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติให
พระราชกาํหนดมผีลเปนพระราชบญัญตัติอไป ถาสภานติบิญัญตัแิหงชาตไิมอนมุตัใิหพระราชกาํหนดนัน้
ตกไป แตไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
        ๕) อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
           ๕.๑) กรณีมีปญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แหงชาตหิรอืคณะรฐัมนตรขีอใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยั ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตวินิจิฉยัชีข้าด
           ๕.๒)  กรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใด ขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
  ๓.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
      สภานติบิญัญตัแิหงชาติชดุน้ี ดาํรงตําแหนงระหวางวนัที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ถงึวนัที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๒๒ โดยมีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ทําหนาที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

๔. สภานิติบัญญัติแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๔
  ๔.๑ ความเปนมา
      สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาจากการยึดอํานาจการปกครองเม่ือวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นําโดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ 
พลเอกสุจนิดา คราประยูร พลเรือเอก ประพัฒน กฤณจันทร พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล พลตํารวจเอก
สวสัดิ ์อมรววิฒัน และพลเอก อสิระพงษ หนนุภกัด ีไดยดึอาํนาจจากรฐับาลทีม่พีลเอก ชาติชาย ชณุหะวณั 
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ดํารงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีเหตผุลสําคญัในการเขายึดอํานาจ คอื การรกัษาไวซ่ึงสถาบนัท่ีมีพระมหากษตัรยิ
เปนประมุขแหงรัฐใหดํารงอยูตลอดไป คณะผูยดึอาํนาจไดยกเลิกรัฐธรรมนูญทีใ่ชบังคับอยูในขณะนั้น 
คอื รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเตมิ และไดประกาศใชธรรมนญู
การปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ แทน ซึ่งไดกาํหนดใหมีสภาเดยีวคอืสภานติบิญัญติัแหงชาติ 
ประกอบดวย สมาชิกที่มาจากการแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน แตไมเกิน ๓๐๐ คน และเมื่อ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ไดประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวน ๒๙๒ คน ซึ่งมี
หนาทีห่ลักเพียง ๒ ประการ คือ จัดทํารัฐธรรมนูญโดยคํานึงถึงการเลือกตั้งทัว่ไปซึ่งจะมีขึ้นภายในป 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนด

  ๔.๒ อํานาจหนาที่
      สภานิติบญัญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอํานาจหนาทีต่ามธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยมีอํานาจหนาที่สรุปไดดังนี้
      ๑)  การจดัทาํรฐัธรรมนญู โดยใหสภานิตบิญัญตัแิหงชาตแิตงตั้งกรรมาธกิารขึ้นมาคณะหนึ่ง
จํานวนไมเกิน ๒๐ คนทําหนาทีร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และให
สภานติบัิญญัตแิหงชาตพิจิารณาเปน ๓ วาระ ตามขอบงัคบัการประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสาํหรบั
การพิจารณาในวาระที่ ๓ ใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่ ๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วัน
       การประชุมในวาระที่ ๓ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทัง้หมดที่มีอยูในวันประชุม จึงจะเปนองคประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวิธีเรียก
ชื่อและตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่อยูในวันลงคะแนน
      เมือ่สภานิติบญัญตัิแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลวใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ โดยการประกาศใชรฐัธรรมนูญใหประธานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
      ในการพจิารณารางรฐัธรรมนญูในวาระที่ ๓ ถาไมไดคะแนนเสยีงเหน็ชอบ ใหสภานติบิญัญตัิ
แหงชาตริางรฐัธรรมนญูขึ้นใหมและพจิารณารางรฐัธรรมนญูนั้นตามบทบญัญตัแิหงธรรมนญูการปกครองน้ี
แตถาการรางและพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งไดภายในป
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ใหขยายกําหนดเวลาการจัดใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วันนับแตวันสิ้นป
พุทธศักราช  ๒๕๓๔
      ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑ 
หรอืวาระท่ี ๓ ใหสมาชิกสภานิติบัญญตัแิหงชาตท้ัิงหมดพนจากตาํแหนงในวนัท่ีสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และใหสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี 
เพือ่พจิารณารางรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธกิารรางรฐัธรรมนญู หรอืรางรฐัธรรมนญูของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียง
ไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพือ่ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ
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      ๒) การพิจารณารางพระราชบัญญตั ิรางพระราชบญัญตัจิะเสนอไดกแ็ตโดยคณะรฐัมนตรี 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหกระทําเปน ๓ วาระ ดังนี้
      วาระท่ี  ๑  ให สภาพิจารณาและลงมติว าจะรับหลักการหรือไม รับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ใหสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่ ๒
      วาระที ่๒ ใหพจิารณารางพระราชบญัญตัโิดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้หรอืกรรมาธกิาร
เต็มสภา ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการท่ีสภาต้ัง การพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอ หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิก
รับรองไมนอยกวา ๓๐ คน และที่ประชุมอนุมัติ
      เมือ่คณะกรรมาธกิารไดพจิารณารางพระราชบญัญตัเิสรจ็แลวใหเสนอรางพระราชบญัญตัิ
โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังรายงานตอประธานสภา เมื่อประธานสภาไดรับ
รางพระราชบญัญตัแิละรายงานของคณะกรรมาธกิารแลว ใหเสนอสภาเพ่ือพจิารณาตอไป ในการพิจารณา
รางพระราชบัญญตัทิีค่ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภาพิจารณาเร่ิมตนดวยช่ือราง คาํปรารภ 
แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา เมื่อไดพิจารณาจบรางแลว ใหสภาพิจารณาท้ังรางเปนการสรุป
อีกคร้ังหน่ึง การพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพ่ิมเติม
เนื้อความใดมิไดนอกจากเน้ือความท่ีเห็นวายังขัดแยงกันอยู เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่ ๒ เสร็จแลว ใหสภาพิจารณาในลําดับสุดทายเปนวาระที่ ๓
      วาระที ่๓ ใหทีป่ระชมุลงมตวิาสมควรประกาศใชเปนกฎหมายหรอืไม การพจิารณาในวาระนี้
ไมมีการอภิปราย
      ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่ ๑ ไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ หรือลงมติ
ในวาระที ่๓ ไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญตัใิชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญตันิัน้เปนอนัตกไป 
รางพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่ ๓ สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย ใหเลขาธิการรัฐสภา
สงรางพระราชบญัญตัดิงักลาวไปยงันายกรฐัมนตร ีเพือ่นาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเพือ่พระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป รางพระราชบัญญัติที่สภายังมิไดรับหลักการ
ใหเปนอันระงับไป เมื่อคณะรัฐมนตรพีนจากตําแหนง      
      ๓)  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด
      ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคง
แหงชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะหรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึง่จะตอง
พิจารณาโดยรีบดวนและลับเพ่ือรักษาผลประโยชนของแผนดิน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของสภารกัษาความสงบเรยีบรอยแหงชาตจิะกราบบงัคมทลูพระมหากษตัรยิเพือ่ทรงตราพระราชกาํหนด
ใหใชบังคับเชนพระราชบัญญัติก็ได
      เม่ือไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผลเปน
พระราชบัญญตัติอไป ถาสภานิตบิญัญตัแิหงชาติไมอนมุตั ิใหพระราชกําหนดน้ันตกไป แตทัง้นีไ้มกระทบ
กระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
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      ๔)  การตราขอบังคับสภานติิบญัญัติแหงชาติ เก่ียวกับการเลอืกตัง้และการปฏบิตัหินาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติทีไ่มมีลักษณะเปนการขอใหคณะรัฐมนตรีชี้แจง
หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ การอภิปราย การลงมติ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
และกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
      ๕)  อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
         ๕.๑) ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัตแิหงชาติวินิจฉัย ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
วินิจฉัยชี้ขาด 
         ๕.๒) ในกรณีมปีญหาวาการกระทาํหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

  ๔.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
      สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ 
๒๑ มนีาคม ๒๕๓๕ โดยมนีายอุกฤษ มงคลนาวิน ทาํหนาทีป่ระธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

๕. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ๕.๑ ความเปนมา
      เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข (คปค.) โดยมพีลเอก สนธ ิบญุยรตักลนิ เปนหวัหนาคณะฯ พลอากาศเอก 
ชลิต พุกผาสุก เปนรองหัวหนาคณะฯ พลเรือเอก สถิรพันธุ เกยานนท พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ 
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ เปนสมาชิกฯ พลเอก วินัย ภัททิยกุล เปนเลขาธิการฯ พลเอก 
สพรั่ง กลัยาณมิตร เปนผูชวยเลขาธิการฯ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา เปนผูชวยเลขาธกิารฯ ไดเขายึดอาํนาจ
การปกครองประเทศจากรฐับาล พนัตาํรวจโท ทักษิณ ชนิวัตร นายกรฐัมนตร ีโดยประกาศยกเลกิรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แทน โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจตามที่ปรากฏในคําปรารภของ
รฐัธรรมนญู (ฉบับชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ คอื “ปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรทัธาในการบรหิาร
ราชการแผนดิน ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และปญหาความขัดแยง
ในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรักสามัคคีของชน
ในชาต ิอันเปนวิกฤตกิารณรนุแรงทางสงัคม แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไขวกิฤตกิารณ
ดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกัน
ซึง่อาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเนือ้ได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง 
ระบบเศรษฐกจิ และความสงบเรยีบรอยของประเทศ จาํเปนตองกาํหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสม
แกสถานการณเพื่อใชไปพลางกอน”
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติให 
“สภานติบิญัญตัแิหงชาต”ิ ประกอบดวยสมาชกิจํานวนไมเกนิ ๒๕๐ คน ซึง่พระมหากษัตรยิทรงแตงตัง้
จากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
สภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา และรัฐสภา ซึง่การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตัง้เปนสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ใหคาํนงึถงึบคุคลจากกลุมตาง ๆ  ในภาครฐั ภาคสงัคม และภาควชิาการ จากภมูภิาคตาง ๆ  อยางเหมาะสม 
โดยผานการสรรหาคัดเลอืกจากคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ (คมช.) ซึง่ประธานคณะมนตรีความมัน่คง
แหงชาติ จะเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ

  ๕.๒ อํานาจหนาที่
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติให
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีอํานาจหนาที่โดยสรุปดังนี้
      ๑)  การตราพระราชบัญญตั ิ โดยพระราชบัญญตัเิปนกฎหมายท่ีพระมหากษัตรยิทรงตราข้ึน
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งแบงไดดังนี้
      ก. อํานาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติ โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ แตรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติที่สมาชิก
เสนอนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเปนผูวินิจฉัย   
      ข. อํานาจหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจะตอง
พิจารณาเปน ๓ วาระ คือ
      วาระท่ี ๑ เปนการพิจารณาในขั้นรับหลักการ ซึ่งเปนการพิจารณาหลักการทั่วไปของ
รางพระราชบัญญัติวาสมควรจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น 
และเพื่อประโยชนแกการพิจารณาและการลงมติดังกลาว สภาจะใหคณะกรรมาธิการพิจารณากอนรับ
หลักการก็ได แตตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นมาถึง
คณะกรรมาธิการ
      วาระที ่๒ เปนการพจิารณาเปนรายมาตรา (ขัน้แปรญตัต)ิ โดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้
หรือกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งพิจารณาในรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติทุกมาตราและพิจารณา
ทีละมาตราตามลําดับ วาระนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไมไดเปนกรรมาธิการสามารถเสนอ
ขอแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายไดตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี การขอแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายน้ี เรียกวา 
“การแปรญัตติ”
      ตามปกติใหพจิารณารางพระราชบัญญตัโิดยคณะกรรมาธิการทีส่ภาต้ัง สวนการพจิารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ โดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และ
ที่ประชุมสภาอนุมัติ
      วาระที่ ๓ เปนการพิจารณาลงมติวารางพระราชบัญญัติสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
หรอืไม ซึง่การพจิารณารางพระราชบญัญตัใินวาระที ่๓ นี ้จะไมมกีารอภปิราย และในกรณทีีส่ภาลงมติ
ไมสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป แตในกรณีที่สภามีมติสมควร
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ใหรางพระราชบัญญัติประกาศใชเปนกฎหมายใหเลขาธิการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปน
กฎหมายตอไป
      ๒)  การพิจารณาอนุมติัหรอืไมอนมุติัพระราชกาํหนด ในกรณเีพื่อประโยชนในอันท่ีจะรกัษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจกัร ความปลอดภยัของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรอื
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมือ่มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา
ทีต่องพิจารณาโดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึง่พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด
ให้ใชบงัคบัดงัเชนพระราชบญัญตั ิเม่ือไดประกาศใชพระราชกาํหนดแลว ใหคณะรฐัมนตรเีสนอพระราชกาํหนด
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคบัเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิตบิญัญตัแิหงชาตไิมอนุมัต ิใหพระราชกําหนดนั้นตกไป 
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทอืนกจิการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกาํหนดนั้น เวนแตพระราชกาํหนดน้ัน
มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรอืยกเลกิบทบญัญตัแิหงกฎหมายใด ใหบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีมอียูกอน
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันทีก่ารไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      ๓)  การพจิารณาและเสนอความเห็นรางรฐัธรรมนญู เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญู
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีความแตกตาง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไข
มายังสภานติบัิญญัติแหงชาต ิซึ่งสภานิตบิญัญตัแิหงชาตจิะตองพจิารณาและเสนอความคดิเหน็ในเรื่อง
ดังกลาว
      ๔)  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมือ่จัดทาํรางรัฐธรรมนูญ
แลวเสรจ็ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
เฉพาะทีจ่ําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันทีจ่ัดทํา
รางรฐัธรรมนูญแลวเสรจ็เพือ่เสนอตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตดิาํเนินการตอไปซ่ึงสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
      ๕)  การตราขอบงัคับการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิโดยตราขอบงัคบัเก่ียวกบัการ
เลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธกิาร วธิกีารประชมุ การเสนอ
และพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
      ๖)  การตั้งกระทูถามรฐัมนตร ี ในที่ประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิทุกคน มสีทิธิ
ต้ังกระทูถามรฐัมนตรใีนเรื่องใดอนัเก่ียวกับงานในหนาท่ีได แตรฐัมนตรยีอมมสีทิธท่ีิจะไมตอบเมื่อเหน็วา
เรื่องน้ันยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรอืประโยชนสาํคญัของแผนดนิ หรอืเมื่อเหน็วา
เปนกระทูที่ตองหามตามขอบังคับ
      ๗)  การเสนอญัตติ ในกรณีทีม่ีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะ
รฐัมนตรเีหน็สมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาติ นายกรฐัมนตรจีะแจงไปยงั
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหมกีารเปดอภิปรายทัว่ไปในทีป่ระชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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กไ็ด ในกรณเีชนวาน้ีสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิะลงมตใินปญหาทีอ่ภปิรายมไิด นอกจากนี ้ในกรณมีปีญหา
สาํคญั สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิาํนวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน จะเขาชือ่เสนอญตัตขิอเปดอภปิราย
เพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจไมได 
     ๘) การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีขอใหวินิจฉัย ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับแกกรณีนั้น

 ๕.๓  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
     สภานติบิญัญตัแิหงชาตชิดุนี ้ดาํรงตาํแหนงตัง้แตวนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๔๙ ตามประกาศแตงตัง้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเลือก
ใหมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พลเอก จรัล กุลละวณิชย เปนรองประธาน
สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิคนทีห่นึง่ และนางสาวพจนยี ธนวรานชิ เปนรองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
คนที่สอง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ 
วรรคแรก นัน้ ไดบญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาตติามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
จนกวาจะมกีารประชมุรฐัสภาเปนครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ ซึง่ภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไป เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
เปนครั้งแรก เม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ดังน้ัน จึงถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สิน้สดุลงในวันที ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ อยางไรก็ตามในสวนของวุฒสิภานัน้ ในวาระเร่ิมแรกหากปรากฏวา
ตองมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกแลว ยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
วฒุสิภาตอไป เวนแตการพจิารณาใหบคุคลดาํรงตาํแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนกวาจะมีวุฒิสภาชุดใหม และกิจการใด
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาวใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๖. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ๖.๑  ความเปนมา
     คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) อนัประกอบดวย กองทพับก กองบญัชาการกองทพัไทย 
กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิไดเขาควบคุมอาํนาจในการปกครองประเทศ 
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา เปนตนไป โดยประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย 
และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจตามท่ีปรากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ วา “ตามท่ีไดเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองข้ึนในกรุงเทพมหานคร
และพืน้ทีใ่กลเคยีงอยางตอเนือ่งมาเปนเวลานาน จนลกุลามไปสูแทบทกุภมูภิาคของประเทศ ประชาชน
แตกเปนฝายตาง ๆ ขาดความสามคัคแีละมทีศันคตไิมเปนมติรตอกัน บางครัง้เกดิความรนุแรง ใชกาํลงั
และอาวุธสงครามเขาทํารายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของประชาชน
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ไมเปนปกตสิขุ การพฒันาเศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองชะงกังนั กระทบตอการใชอํานาจทางนิตบิญัญตัิ 
ในทางบริหารและในทางตุลาการ การบังคับใชกฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤตการณรายแรงที่ไมเคย
ปรากฏมากอน แมรัฐจะไดแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เชน นํากฎหมายเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะตางๆ มาบังคับใช ยุบสภาผูแทนราษฎรและจัดใหมีการเลือกตั้ง
ทั่วไป และฝายที่ไมไดเปนคูกรณี เชน องคกรธุรกิจ ภาคเอกชน องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง 
กองทพั และวุฒิสภา ไดพยายามประสานใหมีการเจรจาปรองดองกัน แตกไ็มเปนผลสาํเรจ็ กลบัจะเกดิ
ขอขัดแยงใหมในทางกฎหมายและการเมือง เปนวังวนแหงปญหาไมรูจักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแยง
ไดขยายตัวกวางขวางออกไปและมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลไดทุกขณะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ความสะดวกสบายของประชาชนผูสุจริต กระทบตอการทํามาหากิน
ภาวะหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันปญหาจาก
ภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอํานาจรัฐ และความเชื่อมัน่ของนักลงทุนตางชาติ ทัง้ยังเปดชองใหมี
การกออาชญากรรมและความไมสงบเพิ่มขึ้น อันจะเปนการทําลายความมั่นคงของชาตแิละความศรทัธา
ของประชาชนที่มีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖ 
ไดบัญญัตใิหมี “สภานิติบญัญติัแหงชาต”ิ ประกอบดวยสมาชกิจํานวนไมเกิน ๒๒๐ คน ซึ่งพระมหากษตัรยิ
ทรงแตงตั ้งตามทีค่ณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา จากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
และมีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป โดยจะตองคํานึงถึงความรูความสามารถ และความหลากหลายของบุคคล
จากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสงัคม ภาควชิาการ ภาควชิาชพี และภาคอื่นท่ีจะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 ๖.๒  อํานาจหนาที่ของสภานติิบญัญัติแหงชาติตามบทบญัญัติรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗     
         ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ไดบญัญตัใิห
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
     ๑) การวินิจฉัยช้ีขาดในกรณเีมือ่ไมมบีทบญัญัติแหงรฐัธรรมนญูนีบ้งัคับแกกรณใีดทีเ่กดิขึน้
ในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง)  
        ในกรณีทีม่ีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และเปนกรณีที่
ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนีท้ี่จะนํามาใชบังคับกับกรณีดังกลาวได ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
     ๒) การทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา (มาตรา ๖ วรรคสอง)
        ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
     ๓) การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔) 
        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให
พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ซึ่งรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวา 
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๒๕ คน หรือคณะรัฐมนตรี หรือสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง๑ แตรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี
        รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การตั้งขึ้น การยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษี
หรืออากร การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน 
การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา 
ซึง่ในกรณทีีเ่ปนทีส่งสยัวารางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตเิปนรางพระราชบัญญตัิ
เก่ียวดวยการเงินหรือไม ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย โดยรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอโดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตหิรอืสภาปฏริปูแหงชาตินัน้ คณะรฐัมนตรอีาจขอรบัไปพจิารณา
กอนสภานิติบัญญัติแหงชาติจะรับหลักการก็ได อนึ่ง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใหกระทาํไดโดยวธิกีารเดยีวกบัการตราพระราชบญัญตั ิแตการเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ใหกระทําโดยคณะรัฐมนตรีหรือผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
        รางพระราชบญัญตัแิละรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ
ของสภานิติบัญญัติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได
     ๔)  การปรึกษารางพระราชบัญญตัหิรอืรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ใหม 
(มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
        ในกรณีทีร่างพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญใด พระมหากษตัรยิ
ไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลว
มไิดพระราชทานคนืมา สภานติบิญัญตัแิหงชาตจิะตองปรกึษารางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูนัน้ใหม ถาสภานติบิญัญตัแิหงชาตมิมีตยินืยนัตามเดมิดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 
๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียู ใหนายกรัฐมนตรีนาํรางพระราชบัญญตัหิรอืรางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วนั ใหนายกรฐัมนตรนีาํพระราชบัญญตัหิรอืพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
     ๕)  การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑) 
        เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปด

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
   “มาตรา ๓๑             ฯลฯ   ฯลฯ
  ในการดําเนินการตาม (๑) หากเห็นวากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้น
ใชบังคับ ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป ในกรณี
ที่เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการตอไป
                                               ฯลฯ    ฯลฯ”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืเม่ือมีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยภาษีอากรหรอืเงนิตราที่ตองพจิารณา
โดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติ
        เมือ่ไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา  ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นมีผล
ใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป 
แตทั ้งนี ้ไมกระทบกระเทือนกิจการทีไ่ดเปนไปในระหวางทีพ่ระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแต
พระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่พระราชกําหนด
ดังกลาวตกไป การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ที่ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     ๖)  การมีมติใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพนจากตําแหนง (มาตรา ๑๒)
        สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผู ใดกระทําการอันเปนการเสื ่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหผูนั้นพนจาก
สมาชิกภาพ 
     ๗)  การตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๓ วรรคสอง)
        สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณา
รางพระราชบญัญัตแิละรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ การเสนอญตัต ิการอภิปราย การลงมติ 
การตั้งกระทูถาม การรกัษาระเบยีบและความเรยีบรอย และกิจการอ่ืนเพื่อดาํเนินการตามอํานาจหนาท่ี
     ๘)  การตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันใดเกี่ยวกับหนาที่ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง)
        ในท่ีประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิสมาชกิทุกคนมีสทิธติั้งกระทูถามรฐัมนตร ีในเรื่องใด
อันเกี่ยวกบังานในหนาที่ แตรฐัมนตรมีีสทิธท่ีิจะไมตอบเมื่อเหน็วาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกบั
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทูทีต่องหามตามขอบังคับ 
ในกรณนีี้สภานติบัิญญัตแิหงชาตจิะตราขอบงัคบักําหนดองคประชมุใหแตกตางจากที่บญัญติัไวในมาตรา 
๑๓ วรรคหนึ่ง๒ ก็ได
     ๙) การเสนอญตัติขอเปดอภิปรายเพ่ือซกัถามขอเท็จจรงิจากคณะรฐัมนตร ี(มาตรา ๑๖ 
วรรคสอง)
        เมือ่มีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จาํนวนสมาชิกทัง้หมด จะเขาช่ือเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายเพือ่ซักถามขอเทจ็จรงิจากคณะรฐัมนตรกีไ็ด 
แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได

 ๒การประชมุสภานติบัิญญัตแิหงชาตติองมสีมาชกิมาประชมุไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชกิท้ังหมด จงึจะเปนองคประชมุ.
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

จุลนิติ

     ๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติในกรณีที่มีปญหา
สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๑๗)
        ในกรณีทีม่ปีญหาสาํคญัเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดนิทีค่ณะรัฐมนตรีเหน็สมควรจะฟง
ความคดิเห็นของสมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาต ินายกรัฐมนตรจีะแจงไปยงัประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
เพือ่ใหมกีารเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติกไ็ด แตสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 
     ๑๑)  การลงมตแิตงตัง้นายกรัฐมนตรแีละการใหนายกรฐัมนตรพีนจากตําแหนง (มาตรา ๑๙)
        พระมหากษัตรยิทรงแตงตัง้นายกรฐัมนตรคีนหนึง่ตามมตขิองสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิและ
ทรงไวซึง่พระราชอํานาจในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามท่ีประธานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ถวายคําแนะนําตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เสนอโดนคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยการ
แตงต้ังนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
     ๑๒)  การพิจารณาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาใดๆ (มาตรา ๒๓)
        หนงัสอืสญัญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรอืพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการนี้ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
        หนงัสือสญัญาทีก่ระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมของประเทศอยางกวางขวาง 
หมายถงึ หนงัสอืสัญญาเกีย่วกบัการคาเสร ีเขตศลุกากรรวม หรอืการใหใชทรพัยากรธรรมชาตหิรอืทาํให
ประเทศตองสูญเสยีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาตทิัง้หมดหรอืบางสวน หรอืการอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
     ๑๓)  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสัดสวนของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๓๒ (๓))
        ใหมคีณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญขึน้คณะหน่ึงเพือ่จดัทาํรางรฐัธรรมนูญ ประกอบดวย
กรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้งจาก 
         (๑) ประธานกรรมาธิการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ จํานวน ๑ คน    
         (๒)  ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน 
         (๓)  ผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
        (๔)  ผูซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ จํานวน ๕ คน
        (๕)  ผูซึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
        การแตงตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติเปนครั้งแรก ในกรณีที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
พนจากตาํแหนงไมวาดวยเหตใุด ใหคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูทีเ่หลอือยูปฏิบตัหินาทีต่อไปได 
โดยใหถอืวาคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูประกอบดวยกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเทาทีเ่หลอือยู 

83-101-MAC6.indd   100 1/8/57   09:53



ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๐๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

แตใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั ้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงทีว่ าง
ตามหลกัเกณฑดงักลาวขางตนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญพนจากตาํแหนง
     ๑๔)  การใหความเห็นหรือขอเสนอแนะกับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อประกอบการพจิารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔ วรรคสอง)
        ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนําความเห็น
หรือขอเสนอแนะของสภานิติบัญญัติแหงชาติมาประกอบการพิจารณาดวย
     ๑๕) การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติม
ในกรณทีี่คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแหงชาติไดมมีติรวมกนัใหแกไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๔๖)
        ในกรณีท่ีเห็นเปนการจาํเปนและสมควร คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
จะมีมติรวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได โดยจัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรอืไมเห็นชอบรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัที่ไดรบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิ
โดยในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะแกไขเพิ่มเติม รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเตมิน้ันมิได เวนแตคณะรฐัมนตรีและคณะรกัษาความสงบแหงชาตจิะเหน็ชอบดวย มตใิหความเหน็ชอบ
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทัง้หมดเทาทีม่ี
อยู เมือ่สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ใหนายกรัฐมนตรีนํา
รางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิขึ้นทลูเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สภานิติบญัญตัแิหงชาติ
มีมต ิเม่ือพระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได 
โดยใหนายกรฐัมนตรลีงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ ในกรณท่ีีพระมหากษัตรยิไมทรงเหน็ชอบดวย
กบัรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิและพระราชทานคนืมา หรอืเมื่อพนกาํหนด ๙๐ วนัแลวมิไดพระราชทาน
คืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป 

บทสรุป
 ในทางประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทยเมื่อมีการยึดอาํนาจการปกครองประเทศ
เปนผลสําเร็จ คณะผูยึดอํานาจจะใชอํานาจในฐานะองคกรผูใชอํานาจสูงสุดของรัฐ ออกประกาศ
หรือคําสั่งใหรัฐธรรมนูญทีม่ีผลใชบังคับอยูในขณะนั้นสิ้นสุดลง และใหฝายบริหาร คือ คณะรัฐมนตร ี
ฝายนติบิญัญตั ิคอื สภาผูแทนราษฎร และวฒุสิภา สิ้นสดุลง ยกเวนศาลซึ่งเปนองคกรผูใชอาํนาจตลุาการ
ยังคงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย หรือตามประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะผูยึดอํานาจตอไปได และจะมกีารประกาศรฐัธรรมนูญฉบบัชั่วคราวขึ้นใชบงัคบั ซ่ึงรฐัธรรมนญู
ฉบับชั่วคราวโดยสวนใหญจะบัญญัติใหมีการแตงตั้งองคกรทีเ่รียกวา “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” ขึ้น 
เพือ่ใหเปนองคกรผูใชอํานาจนติิบัญญตัใินระหวางทีป่ระเทศไมมสีภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา และรฐัสภา 
ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที่มีความสําคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงในการปฏิรูป
การปกครองระบอบประชาธปิไตย ทัง้นี ้เพื่อนําพาประเทศไทยใหหลดุพนจากวงจรอุบาทวทางการเมอืง
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางพัฒนาการตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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