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สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย

บทนํา
นับตั้งแตประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๗) เปนเวลากวา ๘๒ ป ทีป่ ระเทศไทยผานประสบการณทางการเมืองใน
การยึดอํานาจการปกครองประเทศมาหลายครั้ง โดยการยึดอํานาจในแตละครั้งจะมีเหตุผลในการ
ยึดอํานาจแตกตางกันไปตามสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในขณะนัน้ ซึง่ ภายหลัง
การยึดอํานาจการปกครองประเทศสําเร็จ คณะผูย ดึ อํานาจจะมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญทีใ่ ชบงั คับ
อยูในขณะนั้นและจะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นใชบังคับแทน โดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวสวนใหญจะบัญญัติใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติทําหนาที่
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีอํานาจหนาทีท่ ีส่ ําคัญ เชน การจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เปนตน
สําหรับสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบนั ไดมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศ
ขึน้ อีกครัง้ หนึง่ ซึ่งการยึดอํานาจการปกครองประเทศในครั้งนี้ไดกระทําโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) อันประกอบดวย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา เปนตนไป ซึ่งการยึดอํานาจในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากสถานการณความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพืน้ ทีต่ างๆ ของประเทศ สงผลใหประชาชน
ผูบ ริสทุ ธิ์เสียชีวติ ไดรบั บาดเจ็บและเกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ อยางตอเนื่อง โดยเหตุการณดงั กลาว
มีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณรา ยแรงที่สง ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อใหสถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะ
ปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเปนการปฏิรูปโครงสรางทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อใหเกิดความชอบธรรมกับทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไดกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการแบงเปน ๓ ระยะ คือ
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ระยะที่ ห นึ่ ง เป น การใชอํ า นาจสกั ด การใชกํ า ลั ง และการนํ า อาวุ ธ มาใชคุ ก คามประชาชน
ยุตคิ วามหวาดระแวง และแกปญ
 หาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ทีส่ ะสมมากวาหกเดือน
ใหคลี่คลายลง
ระยะที่ ส อง จั ด ให มี รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ชั่ ว คราว จั ด ตั้ ง สภาขึ้ น ทํ า หน า ที่ ใ นทางนิ ติ บั ญ ญั ติ
และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดินแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ฟนฟู
ความสงบเรียบรอย ความรูร กั สามัคคี และความเปนธรรม แกปญ
 หาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
จัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตางๆ เพื่อใหมีการปฏิรูปในดาน
การเมืองและดานอื่น ๆ
ระยะที่สาม จัดใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่วางกติกาการเมืองใหรัดกุม เหมาะสม
ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เปนธรรม โดยใหความสําคัญแกหลักการพืน้ ฐานยิง่ กวาวิธกี ารในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว
ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ จะขอนําเสนอเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตร
การเมืองไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงความเปนมาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติในประเทศไทย ซึง่ จะสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพการณทางการเมืองในแตละยุคสมัย รวมทั้งพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปจจุบนั ผานกลไกการดําเนินงานของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ดังตอไปนี้
นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ทัง้ หมด ๖ ครัง้ คือ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติทไี่ ดรบั การแตงตัง้ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๓๔ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ที่ ไ ด รั บ
การแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ และสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งในแตละครั้งมีประวัติความเปนมา อํานาจหนาที่
และระยะเวลาการดํารงตําแหนง ดังนี้
๑. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕
๑.๑ ความเปนมา
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ เกิดขึ้นตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ที่กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ อันเปนผลมาจากการที่
คณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพล ถนอม กิตติขจร ไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
เปนผลสําเร็จ ซึง่ เปนการทํารัฐประหารรัฐบาลทีต่ นเองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยใหเหตุผลวา
เพือ่ แกไขสถานการณซงึ่ เปนภยันตรายตอประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย และประชาชน ใหสงบ
เรียบรอยเปนปกติสุขโดยรวดเร็ว และกําหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมแกสภาพของประเทศ
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และจิตใจของประชาชน จากนัน้ จึงไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๑๕ แทน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ สําหรับเหตุผลในการปฏิวัติยึดอํานาจครั้งนี้
คือ มีภัยคุกคามจากนอกประเทศที่มุงเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสูระบอบอื่นซึ่งมิใชระบอบ
ประชาธิปไตย และปญหาภายในประเทศที่เกิดความไมสงบตาง ๆ เนื่องจากการใชสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแกไขปญหาตามวิถที างของรัฐธรรมนูญจะไมทนั กับสภาพการณ
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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) การพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ โดยให ค ณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู  เ สนอร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญตองกระทําเปน ๓ วาระ ตามขอบังคับ
การประชุมของสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ สําหรับการพิจารณาในวาระที่ ๓ ใหกระทําไดเมื่อการพิจารณา
วาระที่ ๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วัน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมีเสียงเห็นชอบดวยในการที่
จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมต่าํ กวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดและการประชุมตองมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
เมือ่ สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลว ใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณีท่สี ภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญในวาระที่ ๑ หรือ
วาระที่ ๓ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมภายใน ๙๐ วัน นับแตวันทีส่ ภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบ
๒) การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ จะเสนอรางพระราชบัญญัตไิ ดเฉพาะสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรี แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งหมายความถึง
รางพระราชบัญญัติวาดวยขอความตอไปนี้ทงั้ หมดหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ การตั้งขึ้น
หรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
จัดสรรหรือรับหรือรักษาหรือจายหรือกอภาระผูกพันเงินแผนดิน หรือการลดรายไดแผนดิน หรือการกูเ งิน
หรือการคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือรางพระราชบัญญัติวาดวยเงินตราจะเสนอไดก็แตโดย
คณะรัฐมนตรี ในกรณีเปนทีส่ งสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอจะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติที่จะวินิจฉัย
๓) การตราขอบังคับสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบตั หิ นาที่ของ
ประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธกี ารประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตัง้ กระทูถ าม การรักษาระเบียบ
และความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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๔) การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ในกรณีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมาย
เกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด
ใหใชบังคับเชนพระราชบัญญัติ
เมื่ อ ได ป ระกาศใช พ ระราชกํ า หนดแล ว ให ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอพระราชกํ า หนดต อ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนด
มีผลเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติใหพระราชกําหนดนั้นตกไป
แตทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น การอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกํ า หนดให ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ในกรณี ไ ม อ นุ มั ติ ใ ห มี ผ ลตั้ ง แต วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
๕) อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
๕.๑) กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
หรือเกิดขึน้ โดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติวนิ จิ ฉัย ใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติวนิ จิ ฉัยชีข้ าด
๕.๒) กรณีมปี ญ
 หาวาการกระทําหรือการปฏิบตั ใิ ดขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญการปกครอง ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีมขี อ สังเกตวา ธรรมนูญการปกครองฉบับนีเ้ หมือนกับรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๐๒ ทั้งชื่อ หลักการและแนวทางในการปฏิบัติ กลาวคือ สภานิติบัญญัติแหงชาติมีสมาชิก
มาจากการแตงตั้งทั้งหมด ขาราชการประจํามีสิทธิเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองไดทั้งคณะรัฐมนตรี
และในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ใ นขณะเดี ย วกั น แต น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี จ ะเป น สมาชิ ก
สภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกันมิได การใหอํานาจพิเศษตามมาตรา ๑๗ แกนายกรัฐมนตรี
มีขอบขายในการใชบงั คับการกระทําตาง ๆ กวางขวางขึน้ โดยถือวาการกระทําอันเปนการบอนทําลาย
เศรษฐกิจของประเทศ หรือกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือบัน่ ทอนอนามัยของประชาชนเปนการกระทําทีผ่ ดิ รายแรงเทากับ
การกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของชาติ นอกจากนั้นยังบัญญัติใหใชมาตรานี้ยอนหลัง
กับการกระทําดังกลาวที่เกิดขึ้นกอนใชบังคับธรรมนูญนี้อีกดวย
สวนความแตกตางในเรื่องอื่น ๆ ไดแก การที่บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
ในการพิจารณาออกกฎหมาย และพิจารณารางรัฐธรรมนูญทีค่ ณะรัฐมนตรีจะเสนอมาใหพจิ ารณาเทานัน้
นอกจากนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันเกี่ยวกับงาน
ในหนาทีไ่ ด ซึง่ ตางจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช
๒๕๐๒ ซึ่งไมมีสิทธิและหนาที่ดังกลาว
๑.๓ ระยะเวลาดํารงตําแหนง
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ 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

๘๖
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ภายหลังเกิดเหตุการณวันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทําใหมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดขอลาออกจากตําแหนง จํานวน ๒๘๘ คน ทําใหจาํ นวนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติท่เี หลือมีจาํ นวน
ไมเพียงพอจะประกอบเปนองคประชุมได
๒. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖
๒.๑ ความเปนมา
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖ เกิดจากการยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ เปนการยึดอํานาจและขับไลรัฐบาลชุดทีม่ ีจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี การปฏิวัติของประชาชนในครั้งนี้ไมมีการยกเลิกธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๑๕ แตท่มี กี ารตัง้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติขน้ึ ใหมกเ็ พราะสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ทีไ่ ดรับการแตงตั้งในสมัยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดลาออกจาก
ตําแหนงตามเสียงเรียกรองของกลุมนักศึกษาและประชาชนในขณะนั้นเพื่อเปดทางใหรัฐบาลแตงตั้ง
สมาชิกชุดใหมกอนทีจ่ ะมีการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดเปนการเด็ดขาดลงไป ทําใหเหลือสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติเพียง ๑๑ คน ซึ่งไมเพียงพอที่จะประกอบเปนองคประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ดวยเหตุน้จี งึ มีการยุบสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งสมัชชาแหงชาติข้นึ
จํานวน ๒,๓๔๗ คน ตามพระบรมราชโองการแตงตั้งสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๖
เพื่อใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติเลือกตั้งกันเองใหเหลือ ๒๙๙ คน เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพิจารณาและอนุมัตริ า งรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่จี ะใชบงั คับแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๑๕ สมัชชาแหงชาติชดุ นี้เรียกกันทั่วไปวา “สภาสนามมา” ทัง้ นี้ สมาชิกสมัชชาแหงชาติ
ไดเลือกตั้งกันเอง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ โดยขาราชการพลเรือนเปนกลุม ที่ไดรบั เลือกเปนสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติมากที่สดุ และพระมหากษัตริยท รงแตงตั้งสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตามมติ
สมัชชาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖
๒.๒ อํานาจหนาที่
เนื่องจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติชดุ นีป้ ฏิบตั หิ นาที่ตง้ั แตวนั ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ ถึงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ ดังนั้นจึงมีอํานาจหนาที่ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
ที่ไมแตกตางไปจากสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน โดยมีอํานาจหนาที่หลัก ๆ
ในการพิจารณาออกกฎหมาย และพิจารณารางรัฐธรรมนูญทีค่ ณะรัฐมนตรีเสนอ ดังจะเห็นไดวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนีไ้ ดพิจารณาและลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทจี่ ะนํามาใชแทน
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ โดยในกระบวนพิจารณาดังกลาวสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดจดั ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญ เมื่อคณะกรรมาธิการคณะนี้พจิ ารณาแลว จึงไดเสนอ
รางรัฐธรรมนูญตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขรางรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว จึงไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๗
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่
๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
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เนื่ อ งจากคณะกรรมาธิ ก ารร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ใ ช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนแนวทางในการพิจารณา รัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ งึ วางแนวการปกครองไวคลายกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ คือ ยึดหลักการของระบบรัฐสภาเปนหลัก
ในการปกครอง กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งอยูในชวง
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๑ ครั้ง
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ ประกาศใชเมื่อวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๑๘ เป น การแก ไ ขเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการกํ า หนดให น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผู  รั บ สนอง
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 เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
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
มีความแตกแยกของข าราชการและประชาชน ประกอบกับการจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
๓ ขั้นตอน ๆ ละ ๔ ปนั้นนานเกินไป คณะผูยึดอํานาจไดยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ และไดประกาศใชธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ เปนการชัว่ คราวแทน ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับนี้
ไดปรากฏเจตนารมณอยางชัดเจนในการทีจ่ ะใหมรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม เพือ่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปภายใน
ปพุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรที่มีหนาที่จัดทําตามความในคําปรารภ
ตอนหนึ่งวา คณะปฏิวัติจะใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นตามเปาหมายที่กาํ หนดไวใหมีการเลือกตั้งปพุทธศักราช ๒๕๒๑ พรอมทั้งกําหนดให
มีสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีจํานวนไมนอยกวา ๓๐๐ คน แตไมเกิน ๔๐๐ คน ตอมาในวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๓๖๐ คน มีอํานาจหนาที่
ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
๓.๒ อํานาจหนาที่
สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ มีอาํ นาจหนาทีต่ ามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยสรุปดังนี้

๘๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๑) การจัดทํารัฐธรรมนูญ โดยใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา
คณะหนึ่งทําหนาทีร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติและใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา ๓ วาระ การพิจารณาในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
ของสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ สําหรับวาระที่ ๓ ใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่ ๒ ไดลว งพนไปแลว ๑๕ วัน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวธิ เี รียกชื่อและตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย
ในการที่จะประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด การประชุม
วาระที่ ๓ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอ ยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
เมื่อสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลว ใหประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเ พื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช
เปนรัฐธรรมนูญ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที่ ๓ ถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบ ใหสภานิตบิ ญั ญัติ
แหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการปกครองนี้ แตถาการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งภายในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ใหขยาย
กําหนดเวลาการจัดใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วันนับแตวนั สิ้นปพทุ ธศักราช ๒๕๒๑ ในการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญทีจ่ ัดทําขึ้นใหม ถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑ หรือวาระที่ ๓ ใหสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติท้งั หมดพนจากตําแหนงในวันที่สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ
และใหคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแหงชาตินาํ รางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ
รางขึ้น หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีส่ ภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ
และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญ
๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัติ จะเสนอรางพระราชบัญญัตไิ ดเฉพาะคณะรัฐมนตรี
เทานั้น และใหพิจารณาเปน ๓ วาระตามลําดับ ดังนี้
วาระที ่ ๑ ให ส ภาพิ จ ารณาและลงมติ ว  า จะรั บ หลั ก การหรื อ ไม รั บ หลั ก การแห ง
รางพระราชบัญญัตนิ น้ั ในกรณีสภาลงมติรบั หลักการรางพระราชบัญญัติ ใหสภาพิจารณาในลําดับตอไป
เปนวาระที่ ๒
วาระที่ ๒ เพื่อประโยชนแกการพิจารณาในวาระที่ ๒ ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภา
ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการทีส่ ภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอหรือสมาชิกเสนอโดยมีสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวา ๓๐ คน เฉพาะในกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองตราพระราชบัญญัติขึ้นไวเพื่อประโยชน
สําคัญของรัฐโดยฉับพลันทันตอสถานการณ ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหพิจารณาโดยกรรมาธิการ
ทีส่ ภาตั้ง เมือ่ คณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลวใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
นั้นโดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานตอประธานสภาโดยใหสภาพิจารณาตอไป
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิจารณา
เริม่ ตนดวยชือ่ ราง คําปรารภ แลวเรียงตามลําดับมาตรา เมือ่ ไดพจิ ารณาจนจบรางแลว ใหสภาพิจารณา
ทัง้ รางเปนการสรุปอีกครัง้ หนึง่ การพิจารณาสมาชิกอาจขอแกไขเพิม่ เติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพิม่ เติม
เนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ขัดแยงกันอยู
วาระที่ ๓ ใหที่ประชุมลงมติวาสมควรประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม ในวาระนี้
ไมมกี ารอภิปราย ในกรณีทสี่ ภามีมติในวาระที่ ๑ ไมรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัตหิ รือมีมติในวาระ
ที่ ๓ ไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวใชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตนิ นั้ เปนอันตกไป
รางพระราชบัญญัตทิ สี่ ภามีมติในวาระที่ ๓ สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย ใหเลขาธิการ
รัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตอไป สวนรางพระราชบัญญัติที่สภายังมิไดรับหลักการ
ใหเปนอันระงับไป เมื่อคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
๓) การตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เกี่ยวกับการเลือกและ
การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา กรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณา
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ การพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ การเสนอญั ต ติ ที่ ไ ม มี ลั ก ษณะเป น การขอให
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชแี้ จงหรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งใด ๆ การอภิปราย การลงมติ การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอยและกิจการอื่นเพื่อการดําเนินการตามหนาที่
๔) การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติให
พระราชกําหนดมีผลเปนพระราชบัญญัตติ อ ไป ถาสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไมอนุมตั ใิ หพระราชกําหนดนัน้
ตกไป แตไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
๕) อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
๕.๑) กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
ั ญัตแิ หงชาติวนิ จิ ฉัยชีข้ าด
แหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติวนิ จิ ฉัย ใหสภานิตบิ ญ
๕.๒) กรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใด ขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
๓.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติชดุ นี้ ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ถึงวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๒๒ โดยมีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ทําหนาที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
๔. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔
๔.๑ ความเปนมา
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาจากการยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นําโดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ
พลเอกสุจนิ ดา คราประยูร พลเรือเอก ประพัฒน กฤณจันทร พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล พลตํารวจเอก
สวัสดิ์ อมรวิวฒ
ั น และพลเอก อิสระพงษ หนุนภักดี ไดยดึ อํานาจจากรัฐบาลทีม่ พี ลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

๙๐

83-101-MAC6.indd 90

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗

1/8/57 09:53

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เหตุผลสําคัญในการเขายึดอํานาจ คือ การรักษาไวซ่งึ สถาบันที่มีพระมหากษัตริย
เปนประมุขแหงรัฐใหดํารงอยูตลอดไป คณะผูยดึ อํานาจไดยกเลิกรัฐธรรมนูญทีใ่ ชบังคับอยูในขณะนั้น
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม และไดประกาศใชธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ แทน ซึ่งไดกาํ หนดใหมีสภาเดียวคือสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ประกอบดวย สมาชิกที่มาจากการแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน แตไมเกิน ๓๐๐ คน และเมื่อ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ไดประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวน ๒๙๒ คน ซึ่งมี
หนาทีห่ ลักเพียง ๒ ประการ คือ จัดทํารัฐธรรมนูญโดยคํานึงถึงการเลือกตั้งทัว่ ไปซึ่งจะมีขึ้นภายในป
พ.ศ. ๒๕๓๔ และการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนด
๔.๒ อํานาจหนาที่
สภานิ ติ บ ญ
ั ญัติ แ ห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอํ า นาจหน า ทีต่ ามธรรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยมีอํานาจหนาที่สรุปไดดังนี้
๑) การจัดทํารัฐธรรมนูญ โดยใหสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติแตงตั้งกรรมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่ง
จํานวนไมเกิน ๒๐ คนทําหนาทีร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และให
สภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติพจิ ารณาเปน ๓ วาระ ตามขอบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ สําหรับ
การพิจารณาในวาระที่ ๓ ใหกระทําไดเมื่อการพิจารณาวาระที่ ๒ ไดลวงพนไปแลว ๑๕ วัน
การประชุมในวาระที่ ๓ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมดที่มีอยูในวันประชุม จึงจะเปนองคประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ใหใชวิธีเรียก
ชื่อและตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่อยูในวันลงคะแนน
เมือ่ สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติไดลงมติใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แลวใหประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ โดยการประกาศใชรฐั ธรรมนูญใหประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที่ ๓ ถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบ ใหสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติรา งรัฐธรรมนูญขึ้นใหมและพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นตามบทบัญญัตแิ หงธรรมนูญการปกครองนี้
แตถาการรางและพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใหไมอาจจัดใหมีการเลือกตั้งไดภายในป
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ใหขยายกําหนดเวลาการจัดใหมีการเลือกตั้งออกไป ๑๒๐ วันนับแตวันสิ้นป
พุทธศักราช ๒๕๓๔
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมถาไมไดคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑
หรือวาระที่ ๓ ใหสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติท้ังหมดพนจากตําแหนงในวันที่สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบ และใหสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณารางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ หรือรางรัฐธรรมนูญของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงคะแนนเสียง
ไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ
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๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัตจิ ะเสนอไดกแ็ ตโดยคณะรัฐมนตรี
การพิจารณารางพระราชบัญญัติใหกระทําเปน ๓ วาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ ให ส ภาพิ จ ารณาและลงมติ ว  า จะรั บ หลั ก การหรื อ ไม รั บ หลั ก การ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ใหสภาพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่ ๒
วาระที่ ๒ ใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตโิ ดยคณะกรรมาธิการทีส่ ภาตัง้ หรือกรรมาธิการ
เต็มสภา ตามปกติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง การพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอ หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิก
รับรองไมนอยกวา ๓๐ คน และที่ประชุมอนุมัติ
เมือ่ คณะกรรมาธิการไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตเิ สร็จแลวใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานตอประธานสภา เมื่อประธานสภาไดรับ
รางพระราชบัญญัตแิ ละรายงานของคณะกรรมาธิการแลว ใหเสนอสภาเพือ่ พิจารณาตอไป ในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหสภาพิจารณาเริม่ ตนดวยชือ่ ราง คําปรารภ
แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา เมื่อไดพิจารณาจบรางแลว ใหสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง การพิ จ ารณาครั้ ง นี้ ส มาชิ ก อาจขอแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ถ อ ยคํ า ได แต จ ะขอแกไ ขเพิ่ ม เติ ม
เนื้อความใดมิไดนอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู เมื่อไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่ ๒ เสร็จแลว ใหสภาพิจารณาในลําดับสุดทายเปนวาระที่ ๓
วาระที่ ๓ ใหทปี่ ระชุมลงมติวา สมควรประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม การพิจารณาในวาระนี้
ไมมีการอภิปราย
ในกรณีที่สภาลงมติในวาระที่ ๑ ไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ หรือลงมติ
ในวาระที่ ๓ ไมสมควรประกาศรางพระราชบัญญัตใิ ชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตนิ นั้ เปนอันตกไป
รางพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่ ๓ สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย ใหเลขาธิการรัฐสภา
สงรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไปยังนายกรัฐมนตรี เพือ่ นําขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป รางพระราชบัญญัติที่สภายังมิไดรับหลักการ
ใหเปนอันระงับไป เมื่อคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
๓) การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด
ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคง
แหงชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะหรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึง่ จะตอง
พิจารณาโดยรีบดวนและลับเพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติจะกราบบังคมทูลพระมหากษัตริยเ พือ่ ทรงตราพระราชกําหนด
ใหใชบังคับเชนพระราชบัญญัติก็ได
เมื่ อ ได ป ระกาศใช พ ระราชกํ า หนดแล ว ให ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอพระราชกํ า หนดต อ
สภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดมีผลเปน
พระราชบัญญัตติ อ ไป ถาสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไมอนุมตั ิ ใหพระราชกําหนดนัน้ ตกไป แตทงั้ นีไ้ มกระทบ
กระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
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๔) การตราขอบังคับสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ เกีย่ วกับการเลือกตัง้ และการปฏิบตั หิ นาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติทีไ่ มมีลักษณะเปนการขอใหคณะรัฐมนตรีช้ีแจง
หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ การอภิปราย การลงมติ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
และกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๕) อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
๕.๑) ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัตแิ หงชาติวินิจฉัย ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
วินิจฉัยชี้ขาด
๕.๒) ในกรณีมปี ญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองนี้ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
๔.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่
๒๑ มีน าคม ๒๕๓๕ โดยมีน ายอุ ก ฤษ มงคลนาวิ น ทํา หน า ทีป่ ระธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
และสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๕. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๑ ความเปนมา
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข (คปค.) โดยมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะฯ พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุก เปนรองหัวหนาคณะฯ พลเรือเอก สถิรพันธุ เกยานนท พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ
พลตํ า รวจเอก โกวิ ท วั ฒ นะ เป น สมาชิ ก ฯ พลเอก วิ นั ย ภั ท ทิย กุ ล เป น เลขาธิ ก ารฯ พลเอก
สพรั่ง กัลยาณมิตร เปนผูช ว ยเลขาธิการฯ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา เปนผูช ว ยเลขาธิการฯ ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองประเทศจากรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แทน โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจตามที่ปรากฏในคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คือ “ปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และปญหาความขัดแยง
ในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรักสามัคคีของชน
ในชาติ อันเปนวิกฤติการณรนุ แรงทางสังคม แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไขวิกฤติการณ
ดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกัน
ซึง่ อาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเนือ้ ได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอยของประเทศ จําเปนตองกําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสม
แกสถานการณเพื่อใชไปพลางกอน”
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติให
“สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ” ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน ๒๕๐ คน ซึง่ พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้
จากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
สภาผูแ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และรัฐสภา ซึง่ การสรรหาบุคคลเพือ่ แตงตัง้ เปนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ใหคาํ นึงถึงบุคคลจากกลุม ตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคสังคม และภาควิชาการ จากภูมภิ าคตาง ๆ อยางเหมาะสม
โดยผานการสรรหาคัดเลือกจากคณะมนตรีความมัน่ คงแหงชาติ (คมช.) ซึง่ ประธานคณะมนตรีความมัน่ คง
แหงชาติ จะเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ
๕.๒ อํานาจหนาที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติให
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีอํานาจหนาที่โดยสรุปดังนี้
๑) การตราพระราชบัญญัติ โดยพระราชบัญญัตเิ ปนกฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริยท รงตราขึน้
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งแบงไดดังนี้
ก. อํานาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติ โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รวมกันจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ แตรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติที่สมาชิก
เสนอนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเปนผูวินิจฉัย
ข. อํานาจหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจะตอง
พิจารณาเปน ๓ วาระ คือ
วาระที่ ๑ เปนการพิจารณาในขั้นรับหลักการ ซึ่งเปนการพิจารณาหลักการทั่วไปของ
รางพระราชบัญญัติวาสมควรจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น
และเพื่อประโยชนแกการพิจารณาและการลงมติดังกลาว สภาจะใหคณะกรรมาธิการพิจารณากอนรับ
หลักการก็ได แตตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นมาถึง
คณะกรรมาธิการ
วาระที่ ๒ เปนการพิจารณาเปนรายมาตรา (ขัน้ แปรญัตติ) โดยคณะกรรมาธิการทีส่ ภาตัง้
หรือกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งพิจารณาในรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติทุกมาตราและพิจารณา
ทีละมาตราตามลําดับ วาระนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไมไดเปนกรรมาธิการสามารถเสนอ
ขอแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การขอแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายนี้ เรียกวา
“การแปรญัตติ”
ตามปกติใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตโิ ดยคณะกรรมาธิการทีส่ ภาตัง้ สวนการพิจารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ โดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และ
ที่ประชุมสภาอนุมัติ
วาระที่ ๓ เปนการพิจารณาลงมติวารางพระราชบัญญัติสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
หรือไม ซึง่ การพิจารณารางพระราชบัญญัตใิ นวาระที่ ๓ นี้ จะไมมกี ารอภิปราย และในกรณีทสี่ ภาลงมติ
ไมสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย รางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป แตในกรณีที่สภามีมติสมควร
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ใหรางพระราชบัญญัติประกาศใชเปนกฎหมายใหเลขาธิการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปน
กฎหมายตอไป
๒) การพิจารณาอนุมตั ิหรือไมอนุมตั ิพระราชกําหนด ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมือ่ มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา
ทีต่ องพิจารณาโดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึง่ พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด
ให้ใชบงั คับดังเชนพระราชบัญญัติ เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนด
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัตติ อ ไป ถาสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป
แตท้งั นี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น เวนแตพระราชกําหนดนั้น
มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัตแิ หงกฎหมายใด ใหบทบัญญัตแิ หงกฎหมายที่มอี ยูก อ น
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันทีก่ ารไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓) การพิจารณาและเสนอความเห็นรางรัฐธรรมนูญ เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีความแตกตาง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไข
มายังสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ ซึ่งสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจะตองพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกลาว
๔) การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมือ่ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ
แลวเสร็จ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เฉพาะทีจ่ ําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันทีจ่ ัดทํา
รางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพือ่ เสนอตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติดาํ เนินการตอไปซึง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
๕) การตราขอบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ โดยตราขอบังคับเกี่ยวกับการ
เลือกและการปฏิบตั หิ นาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธกี ารประชุม การเสนอ
และพิจารณารางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๖) การตั้งกระทูถ ามรัฐมนตรี ในที่ประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ สมาชิกทุกคน มีสทิ ธิ
ตัง้ กระทูถ ามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรฐั มนตรียอ มมีสทิ ธิท่ีจะไมตอบเมื่อเห็นวา
เรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสาํ คัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวา
เปนกระทูที่ตองหามตามขอบังคับ
๗) การเสนอญัตติ ในกรณีทีม่ ีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะ
รัฐมนตรีเห็นสมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยัง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหมกี ารเปดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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ก็ได ในกรณีเชนวานีส้ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจะลงมติในปญหาทีอ่ ภิปรายมิได นอกจากนี้ ในกรณีมปี ญ
 หา
สําคัญ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจาํ นวนไมนอ ยกวา ๑๐๐ คน จะเขาชือ่ เสนอญัตติขอเปดอภิปราย
เพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจไมได
๘) การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีขอใหวินิจฉัย ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับแกกรณีนั้น
๕.๓ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติชดุ นี้ ดํารงตําแหนงตัง้ แตวนั ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามประกาศแตงตัง้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเลือก
ใหมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พลเอก จรัล กุลละวณิชย เปนรองประธาน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ คนทีห่ นึง่ และนางสาวพจนีย ธนวรานิช เปนรองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
คนที่สอง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓
วรรคแรก นัน้ ไดบญ
ั ญัตใิ หสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครัง้ แรกตามมาตรา ๑๒๗ ซึง่ ภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
สิน้ สุดลงในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ อยางไรก็ตามในสวนของวุฒสิ ภานัน้ ในวาระเริม่ แรกหากปรากฏวา
ตองมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกแลว ยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
วุฒสิ ภาตอไป เวนแตการพิจารณาใหบคุ คลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนกวาจะมีวุฒิสภาชุดใหม และกิจการใด
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาวใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๖. สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๑ ความเปนมา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อันประกอบดวย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ
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 โดยมีเหตุผลในการยึดอํานาจตามทีป่ รากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ วา “ตามที่ไดเกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานคร
และพืน้ ทีใ่ กลเคียงอยางตอเนือ่ งมาเปนเวลานาน จนลุกลามไปสูแ ทบทุกภูมภิ าคของประเทศ ประชาชน
แตกเปนฝายตาง ๆ ขาดความสามัคคีและมีทศั นคติไมเปนมิตรตอกัน บางครัง้ เกิดความรุนแรง ใชกาํ ลัง
และอาวุ ธ สงครามเข า ทํ า ร า ยประหั ต ประหารกั น สวั ส ดิ ภ าพและการดํ า รงชี วิ ต ของประชาชน
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ไมเปนปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบตอการใชอาํ นาจทางนิตบิ ญั ญัติ
ในทางบริหารและในทางตุลาการ การบังคับใชกฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤตการณรายแรงที่ไมเคย
ปรากฏมากอน แมรัฐจะไดแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เชน นํากฎหมายเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะตางๆ มาบังคับใช ยุบสภาผูแทนราษฎรและจัดใหมีการเลือกตั้ง
ทั่วไป และฝายที่ไมไดเปนคูกรณี เชน องคกรธุรกิจ ภาคเอกชน องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง
กองทัพ และวุฒิสภา ไดพยายามประสานใหมีการเจรจาปรองดองกัน แตกไ็ มเปนผลสําเร็จ กลับจะเกิด
ขอขัดแยงใหมในทางกฎหมายและการเมือง เปนวังวนแหงปญหาไมรูจักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแยง
ไดขยายตัวกวางขวางออกไปและมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลไดทุกขณะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ความสะดวกสบายของประชาชนผูสุจริต กระทบตอการทํามาหากิน
ภาวะหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปองกันปญหาจาก
ภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอํานาจรัฐ และความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนตางชาติ ทัง้ ยังเปดชองใหมี
การกออาชญากรรมและความไมสงบเพิ่มขึ้น อันจะเปนการทําลายความมั่นคงของชาติและความศรัทธา
ของประชาชนที่มีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖
ไดบัญญัตใิ หมี “สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ” ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน ๒๒๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามทีค่ ณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา จากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
และมีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ป โดยจะตองคํานึงถึงความรูความสามารถ และความหลากหลายของบุคคล
จากกลุม ตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
๖.๒ อํานาจหนาที่ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดบญ
ั ญัตใิ ห
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
๑) การวินจิ ฉัยชี้ขาดในกรณีเมือ่ ไมมบี ทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแกกรณีใดทีเ่ กิดขึน้
ในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง)
ในกรณีทมี่ ีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และเปนกรณีที่
ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนีท้ ี่จะนํามาใชบังคับกับกรณีดังกลาวได 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 การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หรือเงินตรา
ซึง่ ในกรณีทเี่ ปนทีส่ งสัยวารางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย โดยรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่ สนอโดยสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติหรือสภาปฏิรปู แหงชาตินนั้ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณา
กอนสภานิติบัญญัติแหงชาติจะรับหลักการก็ได อนึ่ง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใหกระทําไดโดยวิธกี ารเดียวกับการตราพระราชบัญญัติ แตการเสนอรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ใหกระทําโดยคณะรัฐมนตรีหรือผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
รางพระราชบัญญัตแิ ละรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับ
เปนกฎหมายได
๔) การปรึกษารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ใหม
(มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
ในกรณีทรี่ า งพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลว
มิไดพระราชทานคืนมา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ใหม ถาสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติมมี ติยนื ยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู ใหนายกรัฐมนตรีนาํ รางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ขึ้ น ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย  มิ ไ ด ท รงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ใหนายกรัฐมนตรีนาํ พระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาใช บั ง คั บ เป น กฎหมายได เ สมื อ นหนึ่ ง ว า
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
๕) การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑)
เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๓๑
ฯลฯ
ฯลฯ
ในการดําเนินการตาม (๑) หากเห็นวากรณีใดจําเปนตองตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้น
ใชบังคับ ใหสภาปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป ในกรณี
ที่ เ ป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด ว ยการเงิ น หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ให จั ด ทํ า เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อดําเนินการตอไป
ฯลฯ
ฯลฯ”
๑

๙๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ภัยพิบตั สิ าธารณะ หรือเมื่อมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราที่ตอ งพิจารณา
โดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับ
ดังเชนพระราชบัญญัติ
เมือ่ ไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้น
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นมีผล
ใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการทีไ่ ดเปนไปในระหวางทีพ่ ระราชกําหนดนั้นใชบังคับ เวนแต
พระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่พระราชกําหนด
ดังกลาวตกไป การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
ที่ไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๖) การมีมติใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพนจากตําแหนง (มาตรา ๑๒)
สมาชิ ก สภานิ ติ บ ัญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ผู  ใ ดกระทํ า การอั น เป น การเสื ่อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์
ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหผูนั้นพนจาก
สมาชิกภาพ
๗) การตราขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๑๓ วรรคสอง)
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภา รองประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณา
รางพระราชบัญญัตแิ ละรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ
การตั้งกระทูถ าม การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๘) การตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันใดเกี่ยวกับหนาที่ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง)
ในที่ประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิต้งั กระทูถ ามรัฐมนตรี ในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ แตรฐั มนตรีมีสทิ ธิท่จี ะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทูทตี่ องหามตามขอบังคับ
ในกรณีน้สี ภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติจะตราขอบังคับกําหนดองคประชุมใหแตกตางจากที่บญ
ั ญัตไิ วในมาตรา
๒
๑๓ วรรคหนึ่ง ก็ได
๙) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖
วรรคสอง)
เมือ่ มีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จํานวนสมาชิกทัง้ หมด จะเขาชือ่ เสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพือ่ ซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีกไ็ ด
แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได
การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติตอ งมีสมาชิกมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม.

๒
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สภานิติบัญญัติแหงชาติในประวัติศาสตรการเมืองไทย

๑๐) การเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติในกรณีที่มีปญหา
สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๑๗)
ในกรณีทมี่ ปี ญ หาสําคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดินทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
เพือ่ ใหมกี ารเปดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติกไ็ ด แตสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
๑๑) การลงมติแตงตัง้ นายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพน จากตําแหนง (มาตรา ๑๙)
พระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ นายกรัฐมนตรีคนหนึง่ ตามมติของสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ และ
ทรงไวซงึ่ พระราชอํานาจในการใหนายกรัฐมนตรีพน จากตําแหนงตามทีป่ ระธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ถวายคําแนะนําตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เสนอโดนคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
๑๒) การพิจารณาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาใดๆ (มาตรา ๒๓)
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือพืน้ ทีน่ อกอาณาเขต ซึง่ ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการนี้
สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
หนังสือสัญญาทีก่ ระทบตอความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หมายถึง หนังสือสัญญาเกีย่ วกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติหรือทําให
ประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทงั้ หมดหรือบางสวน หรือการอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
๑๓) การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป น กรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในสั ด ส ว นของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (มาตรา ๓๒ (๓))
ใหมคี ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ 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
พนจากตําแหนงไมวา ดวยเหตุใด ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทีเ่ หลืออยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปได
โดยใหถอื วาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเทาทีเ่ หลืออยู

๑๐๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แต ใ ห ป ระธานสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ แ ต ง ตั ้ง กรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แทนตํ า แหน ง ทีว่  า ง
ตามหลักเกณฑดงั กลาวขางตนภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
๑๔) การให ค วามเห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะกั บ คณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔ วรรคสอง)
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนําความเห็น
หรือขอเสนอแนะของสภานิติบัญญัติแหงชาติมาประกอบการพิจารณาดวย
๑๕) การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม
ในกรณีท่คี ณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมมี ติรว มกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๔๖)
ในกรณีท่เี ห็นเปนการจําเปนและสมควร คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จะมีมติรวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได โดยจัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่ไดรบั รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
โดยในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะแกไขเพิ่มเติม รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมนั้นมิได เวนแตคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติจะเห็นชอบดวย มติใหความเห็นชอบ
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทงั้ หมดเทาทีม่ ี
อยู เมือ่ สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ใหนายกรัฐมนตรีนํา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
มีมติ เมื่อพระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
โดยใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีท่พี ระมหากษัตริยไ มทรงเห็นชอบดวย
กับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทาน
คืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป
บทสรุป
ในทางประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งของประเทศไทยเมื ่อ มี ก ารยึ ด อํา นาจการปกครองประเทศ
เปนผลสําเร็จ คณะผูยึดอํานาจจะใชอํานาจในฐานะองคกรผูใชอํานาจสูงสุดของรัฐ ออกประกาศ
หรือคําสั่งใหรัฐธรรมนูญทีม่ ีผลใชบังคับอยูในขณะนั้นสิ้นสุดลง และใหฝายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ คือ สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา สิ้นสุดลง ยกเวนศาลซึ่งเปนองคกรผูใ ชอาํ นาจตุลาการ
ยังคงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย หรือตามประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะผูย ึดอํานาจตอไปได และจะมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นใชบงั คับ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวโดยสวนใหญจะบัญญัติใหมีการแตงตั้งองคกรทีเ่ รียกวา “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” ขึ้น
เพือ่ ใหเปนองคกรผูใ ชอาํ นาจนิตบิ ัญญัตใิ นระหวางทีป่ ระเทศไมมสี ภาผูแ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และรัฐสภา
ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที่มีความสําคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงในการปฏิรูป
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นี้ เพื่อนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากวงจรอุบาทวทางการเมือง
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางพัฒนาการตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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