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ฉบับที่แล้ว ได้น�าเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หมวด ๘  

คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี  

รวมทัง้หน้าทีแ่ละอ�านาจต่าง ๆ  แต่ยงัไม่ครบถ้วนบรบูิรณ์ ดงันัน้  

จึงขอน�ามาเสนอในฉบับนี้ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์  

ดังมีรายละเอียด ดังนี้

๑๔. อ�านาจในการตราพระราชก�าหนด

 ๑๔.๑ เงื่อนไขในการตราพระราชก�าหนด

  การตราพระราชก�าหนดนั้นมีเงื่อนไข

คือ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์ 

จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ  

โดยการตราพระราชก�าหนดให ้กระท�า ได ้ เฉพาะเมื่ อ 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วน 

อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

 ๑๔.๒ การเสนอพระราชก�าหนดต่อรฐัสภา

  ส�าหรับล�าดับขั้นตอนการเสนอพระราช

ก�าหนดต่อรัฐสภา มีดังนี้

  (๑) ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป  

ให้คณะรฐัมนตรเีสนอพระราชก�าหนดนัน้ต่อรฐัสภาเพือ่พจิารณา 

โดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัย

ประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการ

ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎร 

ไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ 

และสภาผู ้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด ้วยคะแนนเสียง 

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ 

สภาผูแ้ทนราษฎร ให้พระราชก�าหนดนัน้ตกไป แต่ท้ังนีไ้ม่กระทบ 

ต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�าหนดนั้น

  (๒) หากพระราชก�าหนดมีผลเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและ 

พระราชก�าหนดนั้นต้องตกไป ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี

อยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่ 

วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นมีผล

  (๓) ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

อนุมัติพระราชก�าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎร ให้พระราชก�าหนดนัน้มผีลใช้บังคบัเป็นพระราชบญัญตัิ

ต่อไป

  (๔) การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราช

ก�าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

26 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี 

(ตอนที่ ๒)”

โดย	ส�านักกฎหมาย๑



  (๕) การพิจารณาพระราชก�าหนดของ

สภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติ

พระราชก�าหนด จะต้องกระท�าในโอกาสแรกที่มีการประชุม

สภานั้น ๆ (มาตรา ๑๗๒) 

 ๑๔.๓ การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�าหนด

  (๑) ก่อนทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒิุสภา

จะได้อนุมัติพระราชก�าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิก

ทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละสภา มสีทิธเิข้าชือ่เสนอความเหน็ต่อ

ประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิว่าพระราชก�าหนดนัน้ไม่เป็น 

ไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้น 

ส่งความเหน็ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูภายใน ๓ วนันบัแต่วนัท่ีได้รบั

ความเหน็เพือ่วนิจิฉยั และให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดนัน้ 

ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

  (๒) ให ้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย

ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญ

แจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา

  (๓) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 

พระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง  

ให้พระราชก�าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น โดยค�าวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตาม 

มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  

ของจ�านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (มาตรา 

๑๗๓)

๑๕. การตราพระราชก�าหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือ

เงินตรา

 (๑) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องมีกฎหมาย

เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา 

โดยด่วนและลบัเพือ่รกัษาประโยชน์ของแผ่นดนิ พระมหากษตัรย์ิ 

จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ

ก็ได้

 (๒) ให้น�าความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคส่ี 

วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจด็ มาใช้บงัคบัแก่พระราชก�าหนด

ที่ได้ตราขึ้นนี้โดยอนุโลม กล่าวคือ 

  (๒.๑) การตราพระราชก�าหนดให้กระท�า 

ได้เฉพาะเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ว่าเป็นกรณฉีกุเฉนิท่ีมคีวามจ�าเป็น 

รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

  (๒.๒) หากพระราชก� าหนดมีผล เป ็น 

การแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 

และพระราชก�าหนดนั้นต้องตกไป ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไป 

นับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นมีผล

  (๒.๓) ถ้าสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

อนุมัติพระราชก�าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎร ให้พระราชก�าหนดนัน้มผีลใช้บังคบัเป็นพระราชบญัญตัิ

ต่อไป

  (๒.๔) การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราช

ก�าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

  (๒.๕) การพิจารณาพระราชก�าหนดของ

สภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติ

พระราชก�าหนดจะต้องกระท�าในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

สภานั้น ๆ

  (๒.๖) แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่าง 

สมัยประชุม จะต้องน�าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๓ วัน

นบัแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา (มาตรา ๑๗๔)

๑๖. การตราพระราชกฤษฎีกา

 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ�านาจในการ

ตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย (มาตรา ๑๗๕)

๑๗. การประกาศใช้และเลิกกฎอัยการศึก

 พระมหากษัตริย ์ทรงไว ้ ซ่ึงพระราชอ�านาจ 

ในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก ซึ่งในกรณีท่ีมี 

ความจ�าเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการ 

รีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระท�าได้ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยกฎอัยการศึก (มาตรา ๑๗๖) 
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๑๘. การประกาศสงคราม

 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการ

ประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งมติให้ 

ความเหน็ชอบของรฐัสภาต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (มาตรา 

๑๗๗)

๑๙. การท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก  

และสญัญาอืน่ กบันานาประเทศหรอืกบัองค์กรระหว่างประเทศ

 (๑) พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจ 

ในการท�าหนังสือสญัญาสนัติภาพ สญัญาสงบศึก และสญัญาอืน่

กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

 (๒) หนั ง สื อ สัญญา ใดมี บท เปลี่ ย นแปลง

อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย

มีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือ 

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรอืจะต้องออกพระราชบญัญตัิ

เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่น 

ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ 

การค้าหรอืการลงทนุของประเทศอย่างกว้างขวาง ได้แก่ หนงัสอื 

สัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิใน 

ทรัพยากรธรรมชาติทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืหนงัสอืสญัญาอืน่ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  

และรฐัสภาต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแต่วนัที่

ได้รับเร่ือง หากรัฐสภาพจิารณา ไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลา 

ดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ

 (๓) ให้มีกฎหมายก�าหนดวิธีการที่ประชาชน

จะเข้ามามีส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ 

การเยียวยาที่จ�าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท�าหนังสือ

สัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง  

ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม 

หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�าให้ประเทศต้อง

สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติด้วย

 (๔) เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณี

หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่ 

นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ�านาจ

ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ 

จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือ

สัญญาหรือหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ

อย่างกว้างขวางหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ 

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ (มาตรา ๑๗๘)

๒๐. การพระราชทานอภัยโทษ

 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ�านาจในการ

พระราชทานอภัยโทษ (มาตรา ๑๗๙)

๒๑. การแต่งตั้งข้าราชการทหาร และฝ่ายพลเรือน

 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร

และฝ่ายพลเรือนต�าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า 

และทรงให้พ้นจากต�าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต�าแหน่ง

เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะ 

ถูกลงโทษ (มาตรา ๑๘๐)

๒๒. การรับสนองพระบรมราชโองการ

 บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม

ราชโองการอันเก่ียวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนาม 

รบัสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ทีม่บีญัญตัไิว้เป็นอย่างอืน่

ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๘๒)

๒๓. เงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่น

 เงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 

อย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภา 

ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น�าฝ่ายค้าน 

ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก

วุฒิสภา ให้ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และบ�าเหน็จบ�านาญ

หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซ่ึงพ้นจาก

ต�าแหน่ง ให้ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๑๘๓)

โปรดติดตามในส่วนของบทวิเคราะห์ ซึ่งจะน�าเสนอ 

เป็นตอนสดุท้ายของ เรือ่ง “รฐัธรรมนญู : หมวด ๘ คณะรฐัมนตรี  

ผู้เขียนจะได้น�าเสนอในโอกาสต่อไป 
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