โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ :
บทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๒)”
อนทีแ่ ล้ว ได้นำ� เสนอบทวิเคราะห์บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ :
บทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๑) โดยน�ำเสนอในเรือ่ งคณะองคมนตรี
(มาตรา ๒๖๒) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มาตรา ๒๖๓) และ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๖๔) ส�ำหรับตอนนี้ จะได้น�ำเสนอ
บทเฉพาะกาลในส่วนที่เหลือ ดังนี้
๔. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (มาตรา
๒๖๕)
ก� ำ หนดให้ คสช. ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อยู ่ ใ นวั น ก่ อ นวั น
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนีจ้ ะเข้ารับหน้าที่ และในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้หัวหน้า คสช. และ คสช. ยังคง
มีหน้าที่และอ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม และให้ ถื อ ว่ า บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอ�ำนาจของหัวหน้า คสช.
และ คสช. ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป และเมื่อมีการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คสช.
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่

๑

จะได้พ้นจากต�ำแหน่ง คสช. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้
๕. สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) (มาตรา
๒๖๖)
ก�ำหนดให้ สปท. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อ
จัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙ และหัวหน้า คสช.
จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวิธีการท�ำงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ และเมื่อมีการ
เลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ แรกภายหลังจากวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
สมาชิก สปท. จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งสมาชิก สปท. ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
๖. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) (มาตรา ๒๖๗)
		 ๖.๑ ก� ำ หนดให้ กรธ. ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อยู ่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไปเพื่ อ จั ด ท� ำ ร่ า ง

บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จ� ำ นวน ๑๐ ฉบั บ ๒
ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ สปช. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ซึง่ กรธ. จะจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุง่ หมาย
ให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและต้อง
ท�ำให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
และเมือ่ สนช. ได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ สนอเสร็จแล้ว ให้ กรธ. เป็นอันพ้นจากต�ำแหน่ง แต่ตอ้ งไม่ช้า
กว่าวันพ้นจากต�ำแหน่งของ สนช. ตามมาตรา ๒๖๓ และ กรธ.
จะขอให้หัวหน้า คสช. แต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น
ก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ คน
		 ๖.๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เมื่ อ ได้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญจาก กรธ. แล้ว สนช. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๖๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีที่ สนช. พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าวให้ถอื ว่า สนช. เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่ กรธ. เสนอ
		 ๖.๓ เมื่ อ สนช. พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้สง่ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
และ กรธ. เพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้อง หรือ กรธ. เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้
แจ้งให้ประธาน สนช. ทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้ สนช. ตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ มีจำ� นวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
และ สนช. และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง กรธ. มอบหมาย

๒
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ฝ่ายละ ๕ คน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อ สนช. ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้า สนช. มีมติ
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช. ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เป็ น อั น ตกไป ในกรณี ที่ สนช. มี ม ติ ไ ม่ ถึ ง
๒ ใน ๓ ดังกล่าว ให้ถือว่า สนช. ให้ความเห็นชอบตามร่าง
ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เสนอ และให้ ด� ำ เนิ น การต่ อ ไป
ตามมาตรา ๘๑
		 ๖.๔ เพือ่ ประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองภายใน
๒ ปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคสอง
๗. การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร (ส.ส.)
(มาตรา ๒๖๘)
ก�ำหนดให้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๕๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
กล่าวคือ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับแล้ว
๘. วุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๖๙)
		 ๘.๑ ในวาระเริม่ แรก ให้วฒ
ุ สิ ภาประกอบด้วยสมาชิก
จ�ำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่ คสช.
ถวายค�ำแนะน�ำ โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด�ำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหา ส.ว. คณะหนึ่ ง
ซึ่ง คสช. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน มีหน้าที่ด�ำเนินการสรรหาบุคคล
ซึ่ ง สมควรเป็ น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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			 (ก) ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.)
ด�ำเนินการจัดให้มกี ารเลือก ส.ว. ตามมาตรา ๑๐๗ จ�ำนวน ๒๐๐
คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา โดยให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันทีม่ กี าร
เลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แล้วน�ำ
รายชื่อเสนอต่อ คสช.
			 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คัดเลือก
บุ ค คลผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมในอั น จะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภาและการปฏิ รู ป
ประเทศ มีจ�ำนวนไม่เกิน ๔๐๐ คน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
สรรหา ส.ว. ก�ำหนด แล้วน�ำรายชื่อเสนอต่อ คสช. ทั้งนี้ ต้อง
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดตาม (ก)
			 (ค) ให้ คสช. คัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก)
จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจาก กกต. ให้ได้จ�ำนวน ๕๐ คน และ
คัดเลือกรายชือ่ ส�ำรอง จ�ำนวน ๕๐ คน โดยการคัดเลือกดังกล่าว
ให้ค�ำนึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ�ำนวน
๑๙๔ คน รวมกั บ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญั ชาการทหารบก ผูบ้ ญั ชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
เป็น ๒๕๐ คน และคัดเลือกรายชื่อส�ำรองจากบัญชีรายชื่อที่ได้
รับการสรรหาตาม (ข) จ�ำนวน ๕๐ คน ทัง้ นี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา ๒๖๘
		 (๒) มิ ใ ห้ น� ำ ความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลั ก ษณะ
ต้องห้าม (๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
มาใช้บังคับแก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ส.ว. ซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข)
และมิให้น�ำความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒)
มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้เป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่ง
		 (๓) ให้ คสช. น�ำรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือก
ตาม (๑) (ค) จ�ำนวน ๒๕๐ คน ดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูล
เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ต่อไป และ
ให้หัวหน้า คสช. เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
		 (๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก�ำหนด ๕ ปี
นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพของ ส.ว.
เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีม่ พี ระบรมราชโองการแต่งตัง้ ถ้ามีตำ� แหน่งว่างลง
ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล�ำดับในบัญชีส�ำรองตาม (๑) (ค)
ขึ้นเป็น ส.ว. แทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด�ำเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ส�ำหรับ ส.ว.
โดยต�ำแหน่ง เมือ่ พ้นจากต�ำแหน่งทีด่ ำ� รงอยูใ่ นขณะได้รบั แต่งตัง้
เป็น ส.ว. ก็ให้พ้นจากต�ำแหน่ง ส.ว. ด้วย และให้ด�ำเนินการเพื่อ
แต่งตัง้ ให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ เป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่งแทน ให้ ส.ว.

ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง อยูใ่ นต�ำแหน่ง
เท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
		 (๕) ในระหว่างทีย่ งั ไม่มพี ระบรมราชโองการแต่งตัง้
บุคคลในบัญชีรายชือ่ ส�ำรองขึน้ เป็น ส.ว. แทนต�ำแหน่งทีว่ ่างตาม
(๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส�ำรอง
หรือไม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทีเ่ ป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่ง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ให้วุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว. เท่าที่มีอยู่
		 (๖) เมื่ อ อายุ ข องวุ ฒิ ส ภาสิ้ น สุ ด ลงตาม (๔) ให้
ด�ำเนินการเลือก ส.ว. ตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้น�ำความ
ในมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๙. หน้าที่และอ�ำนาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
(มาตรา ๒๗๐)
		 ๙.๑ ก�ำหนดให้นอกจากจะมีหน้าที่และอ�ำนาจตาม
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหน้าที่และอ�ำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน
		 ๙.๒ ร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะตราขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณา
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยร่างพระราชบัญญัติใด
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อ
ด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ ให้แจ้งให้ประธาน
รัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพือ่ ด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ หาก ส.ส. หรือ
ส.ว. เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะ
ตราขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส.ส.
หรือ ส.ว. จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของแต่ละสภา อาจเข้าชือ่ กัน
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพือ่ ให้วนิ จิ ฉัย การยืน่ ค�ำร้องดังกล่าว
ต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แล้วเสร็จ เมือ่ ประธานรัฐสภา
ได้รบั ค�ำร้องแล้ว ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการ
ร่วม ซึง่ ประกอบด้วย ประธานวุฒสิ ภา เป็นประธาน รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผูแ้ ทนคณะรัฐมนตรีคนหนึง่ และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
คนหนึง่ ซึง่ เลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย โดยการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการร่วมนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้
ประธานรัฐสภาด�ำเนินการไปตามค�ำวินิจฉัยนั้น
พฤษภาคม ๒๕๖๓
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๑๐. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือ
สภาผูแ้ ทนราษฎรยับยัง้ ไว้ตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๗๑)
		 ๑๐.๑ ในวาระเริม่ แรกภายในอายุของวุฒสิ ภาตาม
มาตรา ๒๖๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือ
สภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้
กระท�ำโดยทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
เฉพาะเมือ่ การแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลให้ผกู้ ระท�ำความผิดพ้นจาก
ความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ และร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภา
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวน ส.ว.
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการด�ำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างร้ายแรง
		 ๑๐.๒ มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา
๑๑. นายกรัฐมนตรี (มาตรา ๒๗๒)
		 ๑๑.๑ ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๕๙
เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึง่
ให้กระท�ำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙
วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
		 ๑๑.๒ ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ หากมีกรณีทไี่ ม่อาจแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี
จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา
๘๘ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด และสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติ
ยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน
และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาให้ยกเว้นได้
ให้ด�ำเนินการให้ความเห็นชอบต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่
ในบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่กไ็ ด้

๑๒. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กร
อิสระ และผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๗๓)
		 ๑๒.๑ ก�ำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่
ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรา ๒๖๗
ใช้บังคับแล้ว การด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในระหว่างเวลาทีย่ งั
ไม่มพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรา
๒๖๗ การพ้นจากต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ๑๒.๒ การด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
		 ๑๒.๓ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณา
และการท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อก�ำหนดของศาลรัฐ ธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่ อ นวั น
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ทัง้ นี้ เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
๑๓. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (มาตรา ๒๗๔)
ก�ำหนดให้ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กร
ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้คณะรัฐมนตรีดำ� เนินการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
๑๔. การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
(มาตรา ๒๗๕)
ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจดั ให้มกี ฎหมายตามมาตรา ๖๕
วรรคสอง กล่าวคือ กฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ๓ ให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
และด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 
(โปรดติดตามตอนสุดท้าย)

พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สืบค้นได้ที่ http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
๓
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