
อนทีแ่ล้ว ได้น�ำเสนอบทวเิครำะห์บทบญัญตัริฐัธรรมนญู : 
บทเฉพำะกำล (ตอนที ่๑) โดยน�ำเสนอในเร่ืองคณะองคมนตรี 

(มำตรำ ๒๖๒) สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (มำตรำ ๒๖๓) และ 
คณะรัฐมนตรี (มำตรำ ๒๖๔) ส�ำหรับตอนน้ี จะได้น�ำเสนอ
บทเฉพำะกำลในส่วนที่เหลือ ดังนี้
 ๔.	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 (มำตรำ  
๒๖๕) 
 ก�ำหนดให้ คสช. ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู ่ในวันก่อนวัน
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหนำ้ที่
ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหม่ภำยหลังกำรเลือกตั้ง
ทัว่ไปคร้ังแรกตำมรฐัธรรมนญูนีจ้ะเข้ำรบัหน้ำที ่และในระหว่ำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ให้หัวหน้ำ คสช. และ คสช. ยังคง
มีหน้ำที่และอ�ำนำจตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และให้ถือว่ำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจกัรไทยดงักล่ำวในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ�ำนำจของหวัหน้ำ คสช. 
และ คสช. ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป และเมื่อมีกำรเลือกตั้ง
ทั่วไปคร้ังแรกภำยหลังจำกวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คสช. 
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมิได้ เว้นแต่

เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ : 

บทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๒)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

๑ บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนกฎหมำย ๑ ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

จะได้พ้นจำกต�ำแหน่ง คสช. ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันประกำศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้
 ๕.	 สภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	 (สปท.) (มำตรำ 
๒๖๖)
 ก�ำหนดให้ สปท. อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปพลำงก่อนเพื่อ
จัดท�ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
จนกว่ำจะมีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศที่ตรำข้ึนตำมมำตรำ ๒๕๙ และหัวหน้ำ คสช.  
จะปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหรือวิธีกำรท�ำงำนของสภำขับเคล่ือน
กำรปฏิรูปประเทศเพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวด ๑๖  
กำรปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภำพมำกข้ึนก็ได้ และเมื่อมีกำร
เลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกภำยหลงัจำกวนัประกำศใช้รฐัธรรมนญูนี้ 
สมำชิก สปท. จะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร
มิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจำกต�ำแหน่งสมำชิก สปท. ภำยใน ๙๐ วัน
นับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
	 ๖.	 คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู	(กรธ.)	(มำตรำ ๒๖๗)
  ๖.๑ ก�ำหนดให้ กรธ. ท่ีตั้งข้ึนตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อยู ่ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปเพื่อจัดท�ำร่ำง 

พฤษภาคม ๒๕๖๓
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พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ๒  
ให้แล้วเสรจ็ และเสนอต่อ สปช. เพือ่พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ
ต่อไป ซึง่ กรธ. จะจดัท�ำร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญู
ดังกล่ำวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กบับทบญัญตัแิละเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนูญ และต้องมุง่หมำย
ให้มีกำรขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและต้อง
ท�ำให้แล้วเสรจ็ภำยใน ๒๔๐ วนันบัแต่วนัประกำศใช้รฐัธรรมนญูนี้ 
และเมือ่ สนช. ได้พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู 
ทีเ่สนอเสรจ็แล้ว ให้ กรธ. เป็นอนัพ้นจำกต�ำแหน่ง แต่ต้องไม่ช้ำ
กวำ่วันพ้นจำกต�ำแหน่งของ สนช. ตำมมำตรำ ๒๖๓ และ กรธ. 
จะขอให้หัวหน้ำ คสช. แต่งตั้งกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น
ก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ คน
  ๖.๒ ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น เมื่อได ้รับร ่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจำก กรธ. แล้ว สนช. ต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยในเวลำ ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีที่ สนช. พิจำรณำร่ำง
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูใดไม่แล้วเสรจ็ภำยในเวลำ
ดังกล่ำวให้ถอืว่ำ สนช. เหน็ชอบกบัร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นตำมที่ กรธ. เสนอ 
  ๖.๓ เม่ือ สนช. พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนญูแล้วเสรจ็ ให้ส่งร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูนั้นให้ศำลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระท่ีเก่ียวข้อง
และ กรธ. เพื่อพิจำรณำ ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือ กรธ. เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลำ่วไม่ตรงตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้
แจ้งให้ประธำน สนช. ทรำบภำยใน ๑๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้ สนช. ตั้งคณะ
กรรมำธกิำรวสิำมญัขึน้คณะหน่ึง มจี�ำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญหรือประธำนองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง
และ สนช. และกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญซึ่ง กรธ. มอบหมำย

ฝ่ำยละ ๕ คน เพื่อพิจำรณำแล้วเสนอต่อ สนช. ภำยใน ๑๕ วัน
นับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ควำมเห็นชอบ ถ้ำ สนช. มีมติ 
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ของ สนช. ให้ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่ สนช. มีมติไม่ถึง  
๒ ใน ๓ ดังกล่ำว ให้ถือว่ำ สนช. ให้ควำมเห็นชอบตำมร่ำง 
ที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเสนอ และให้ด�ำเนินกำรต่อไป 
ตำมมำตรำ ๘๑
  ๖.๔ เพือ่ประโยชน์แห่งกำรขจดัส่วนได้เสยี ห้ำมมใิห้
กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองภำยใน  
๒ ปีนับแต่วันที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวรรคสอง
 ๗.	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 (ส.ส.)		
(มำตรำ ๒๖๘)
 ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรเลือกตั้ง ส.ส. ตำมรัฐธรรมนูญนี ้
ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕๐ วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
กล่ำวคอื พระรำชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร พระรำชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู  
ว่ำด้วยกำรได้มำซ่ึงสมำชิกวุฒิสภำ พระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และพระรำชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง มีผลใช้บังคับแล้ว
	 ๘.	 วฒิุสภาตามบทเฉพาะกาล	(มาตรา	๒๖๙)
  ๘.๑ ในวำระเริม่แรก ให้วฒุสิภำประกอบด้วยสมำชิก
จ�ำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งตำมที่ คสช. 
ถวำยค�ำแนะน�ำ โดยในกำรสรรหำและแต่งตั้งให้ด�ำเนินกำร 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำ ส.ว. คณะหนึ่ง 
ซึ่ง คสช. แต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
ในด้ำนต่ำง ๆ  และมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน มีหน้ำท่ีด�ำเนินกำรสรรหำบุคคล 
ซึ่งสมควรเป็นสมำชิกวุฒิสภำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  
ดงัต่อไปนี้

๒ (๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
 (๒) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๑
 (๓) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๔) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๕) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
 (๖) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๗) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๘) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
 (๙) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๑๐) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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   (ก) ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ด�ำเนนิกำรจดัให้มีกำรเลอืก ส.ว. ตำมมำตรำ ๑๐๗ จ�ำนวน ๒๐๐ 
คน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำ
ซึง่สมำชกิวฒิุสภำ โดยให้ด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัทีม่กีำร
เลือกตั้ง ส.ส. ตำมมำตรำ ๒๖๘ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน แล้วน�ำ 
รำยชื่อเสนอต่อ คสช.
   (ข) ให้คณะกรรมกำรสรรหำ ส.ว. คัดเลือก
บุคคลผู ้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่ เหมำะสมในอันจะเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของวุฒิสภำและกำรปฏิรูป
ประเทศ มีจ�ำนวนไม่เกิน ๔๐๐ คน ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
สรรหำ ส.ว. ก�ำหนด แล้วน�ำรำยชื่อเสนอต่อ คสช. ทั้งนี้ ต้อง
ด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จไม่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก�ำหนดตำม (ก)
   (ค) ให้ คสช. คัดเลือกผู้ได้รับเลือกตำม (ก)  
จำกบัญชีรำยชื่อที่ได้รับจำก กกต. ให้ได้จ�ำนวน ๕๐ คน และ
คดัเลอืกรำยชือ่ส�ำรอง จ�ำนวน ๕๐ คน โดยกำรคัดเลือกดงักล่ำว
ให้ค�ำนึงถึงบุคคลจำกกลุ่มต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง และให้คัดเลือก
บุคคลจำกบัญชีรำยชื่อที่ได้รับกำรสรรหำตำม (ข) ให้ได้จ�ำนวน 
๑๙๔ คน รวมกับผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงกลำโหม  
ผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสดุ ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื 
ผู ้บัญชำกำรทหำรอำกำศ และผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ  
เป็น ๒๕๐ คน และคัดเลือกรำยชื่อส�ำรองจำกบัญชีรำยชื่อที่ได้
รบักำรสรรหำตำม (ข) จ�ำนวน ๕๐ คน ทัง้นี ้ให้แล้วเสรจ็ภำยใน 
๓ วันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง ส.ส. ตำมมำตรำ ๒๖๘
  (๒) มิให้น�ำควำมในมำตรำ ๑๐๘ ข. ลักษณะ 
ต้องหำ้ม (๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเคยด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
มำใช้บังคับแก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ส.ว. ซึ่งได้รับสรรหำตำม (๑) (ข) 
และมิให้น�ำควำมในมำตรำ ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้ำม (๒) 
มำตรำ ๑๘๔ (๑) และมำตรำ ๑๘๕ มำใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้เป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่ง
  (๓) ให้ คสช. น�ำรำยชื่อบุคคลซึ่งได้รับกำรคัดเลือก
ตำม (๑) (ค) จ�ำนวน ๒๕๐ คน ดังกล่ำวขึ้นกรำบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ต่อไป และ
ให้หัวหน้ำ คสช. เป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร
  (๔) อำยุของวุฒิสภำตำมมำตรำน้ีมีก�ำหนด ๕ ป ี
นับแต่วันที่มีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งสมำชิกภำพของ ส.ว. 
เร่ิมตัง้แต่วันทีม่พีระบรมรำชโองกำรแต่งต้ัง ถ้ำมตี�ำแหน่งว่ำงลง 
ให้เลื่อนรำยชื่อบุคคลตำมล�ำดับในบัญชีส�ำรองตำม (๑) (ค)  
ขึ้นเป็น ส.ว. แทน โดยให้ประธำนวุฒิสภำเป็นผู้ด�ำเนินกำร 
และเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร ส�ำหรับ ส.ว.  
โดยต�ำแหน่ง เมือ่พ้นจำกต�ำแหน่งทีด่�ำรงอยูใ่นขณะได้รบัแต่งตัง้ 
เป็น ส.ว. ก็ให้พ้นจำกต�ำแหน่ง ส.ว. ด้วย และให้ด�ำเนินกำรเพื่อ
แต่งตัง้ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนัน้เป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่งแทน ให้ ส.ว. 

ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนต�ำแหน่งทีว่่ำง อยูใ่นต�ำแหน่ง 
เทำ่อำยุของวุฒิสภำที่เหลืออยู่
  (๕) ในระหว่ำงทีย่งัไม่มพีระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้
บุคคลในบัญชีรำยช่ือส�ำรองข้ึนเป็น ส.ว. แทนต�ำแหน่งทีว่่ำงตำม 
(๔) หรือเป็นกรณีท่ีไม่มีรำยช่ือบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส�ำรอง 
หรอืไม่มผีูด้�ำรงต�ำแหน่งท่ีเป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่ง ไม่ว่ำด้วยเหตใุด 
ให้วุฒิสภำประกอบด้วย ส.ว. เท่ำที่มีอยู่
  (๖) เมื่ออำยุของวุฒิสภำสิ้นสุดลงตำม (๔) ให้ 
ด�ำเนินกำรเลือก ส.ว. ตำมมำตรำ ๑๐๗ ต่อไป และให้น�ำควำม
ในมำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ๙.	 หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	
(มำตรำ ๒๗๐) 
  ๙.๑ ก�ำหนดให้นอกจำกจะมีหน้ำท่ีและอ�ำนำจตำม
ท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล 
มีหน้ำที่และอ�ำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรจัดท�ำและด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ในกำรนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุก ๓ เดือน
  ๙.๒ ร่ำงพระรำชบญัญตัทิีจ่ะตรำข้ึนเพือ่ด�ำเนนิกำร
ตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจำรณำ 
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ โดยร่ำงพระรำชบัญญัติใด 
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้นเพื่อ
ด�ำเนนิกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏริปูประเทศ ให้แจ้งให้ประธำน
รฐัสภำทรำบพร้อมกบักำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะตรำขึ้น
เพือ่ด�ำเนนิกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏริปูประเทศ หำก ส.ส. หรอื 
ส.ว. เหน็ว่ำร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้เป็นร่ำงพระรำชบญัญตัทิีจ่ะ
ตรำขึ้นเพื่อด�ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ส.ส. 
หรอื ส.ว. จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๕ ของแต่ละสภำ อำจเข้ำชือ่กนั 
ร้องขอต่อประธำนรฐัสภำเพือ่ให้วนิจิฉยั กำรยืน่ค�ำร้องดงักล่ำว
ต้องยื่นก่อนท่ีสภำผู ้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี  
จะพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้แล้วเสรจ็ เมือ่ประธำนรัฐสภำ 
ได้รบัค�ำร้องแล้ว ให้ประธำนรฐัสภำเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมกำร
ร่วม ซ่ึงประกอบด้วย ประธำนวฒิุสภำ เป็นประธำน รองประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรคนหนึ่ง ผู้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  
ผูแ้ทนคณะรฐัมนตรคีนหนึง่ และประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมญั 
คนหนึง่ซึง่เลอืกกนัเองระหว่ำงประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมญั
ในวุฒิสภำทุกคณะเป็นกรรมกำร เพื่อวินิจฉัย โดยกำรวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรร่วมนี้ ให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็นประมำณ  
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรร่วมดังกล่ำวให้เป็นที่สุด และให้
ประธำนรัฐสภำด�ำเนินกำรไปตำมค�ำวินิจฉัยนั้น
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	 ๑๐.	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือ
สภาผูแ้ทนราษฎรยบัยัง้ไว้ตามบทเฉพาะกาล (มำตรำ ๒๗๑)
  ๑๐.๑ ในวำระเร่ิมแรกภำยในอำยขุองวฒุสิภำตำม
มำตรำ ๒๖๙ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำหรือ
สภำผู้แทนรำษฎรยับยั้งไว้ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้
กระท�ำโดยทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภำ ถ้ำร่ำงพระรำชบัญญตันิัน้ 
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบควำมผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม 
หรือควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
เฉพำะเมือ่กำรแก้ไขเพิม่เติมนัน้มผีลให้ผูก้ระท�ำควำมผดิพ้นจำก
ควำมผิดหรือไม่ต้องรับโทษ และร่ำงพระรำชบัญญัติที่วุฒิสภำ
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวน ส.ว. 
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ว่ำมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงร้ำยแรง
  ๑๐.๒ มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำที่ให้
ควำมเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญัตินัน้ ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่ำ ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของรัฐสภำ
 ๑๑.	 นายกรฐัมนตร ี(มำตรำ ๒๗๒)
  ๑๑.๑ ในระหว่ำง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภำ 
ชดุแรกตำมรัฐธรรมนญูนี ้กำรให้ควำมเหน็ชอบบคุคลซึง่สมควร 
ได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีให้ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๕๙ 
เว้นแต่กำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบตำมมำตรำ ๑๕๙ วรรคหนึง่ 
ให้กระท�ำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ และมติท่ีเห็นชอบ 
กำรแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๕๙ 
วรรคสำม ต้องมคีะแนนเสยีงมำกกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ
  ๑๑.๒ ในระหว่ำง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภำ 
ชุดแรกตำมรฐัธรรมนญูนี ้หำกมกีรณทีีไ่ม่อำจแต่งตัง้นำยกรฐัมนตรี 
จำกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมอืงแจ้งไว้ตำมมำตรำ 
๘๘ ไม่ว่ำด้วยเหตใุด และสมำชกิของทัง้สองสภำรวมกนัจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ของ 
ทั้งสองสภำเข้ำชื่อเสนอต่อประธำนรัฐสภำขอให้รัฐสภำมีมติ
ยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีจำกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น 
ให้ประธำนรฐัสภำจัดให้มกีำรประชมุร่วมกนัของรัฐสภำโดยพลนั 
และในกรณีที่รัฐสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ 
ของจ�ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียูข่องทัง้สองสภำให้ยกเว้นได้ 
ให้ด�ำเนินกำรให้ควำมเห็นชอบต่อไป โดยจะเสนอช่ือผู้อยู ่ 
ในบญัชรีำยชือ่ทีพ่รรคกำรเมอืงแจ้งไว้ตำมมำตรำ ๘๘ หรอืไม่กไ็ด้

 ๑๒.	 ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู	ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กร
อสิระ	และผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดิน (มำตรำ ๒๗๓)
  ๑๒.๑ ก�ำหนดให้ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอสิระ และผูว่้ำกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึง่ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ 
ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไป และเมื่อพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดท�ำข้ึนตำมมำตรำ ๒๖๗  
ใช้บังคับแล้ว กำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักล่ำวในระหว่ำงเวลำทีย่งั 
ไม่มพีระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีจ่ดัท�ำขึน้ตำมมำตรำ 
๒๖๗ กำรพ้นจำกต�ำแหน่งของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอสิระ และผูว่้ำกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ให้เป็นไป 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐  
และพระรำชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง
  ๑๒.๒ กำรด�ำเนินกำรของศำลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระ และผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
  ๑๒.๓ ในระหว่ำงทีย่งัไม่มพีระรำชบญัญตัปิระกอบ 
รฐัธรรมนญูว่ำด้วยวธิพีจิำรณำของศำลรฐัธรรมนญู กำรพจิำรณำ 
และกำรท�ำค�ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดของศำลรัฐธรรมนูญท่ีใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวัน
ประกำศใช้รฐัธรรมนญูนี ้ทัง้นี ้เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งต่อบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
 ๑๓.	คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.) (มำตรำ ๒๗๔) 
 ก�ำหนดให้ กสทช. ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วทิยโุทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กร
ตำมมำตรำ ๖๐ วรรคสำม และให้คณะรฐัมนตรดี�ำเนนิกำรแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อ
พิจำรณำภำยใน ๑๘๐ วันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
	 ๑๔.	 การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาต	ิ
(มำตรำ ๒๗๕) 
 ก�ำหนดให้คณะรฐัมนตรจีดัให้มกีฎหมำยตำมมำตรำ ๖๕ 
วรรคสอง	 กล่าวคือ	 กฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ๓ ให ้
แล้วเสร็จภำยใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
และด�ำเนินกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี
นับแต่วันที่กฎหมำยดังกลำ่วใช้บังคับ 

(โปรดติดตามตอนสุดท้าย)

๓ พระรำชบญัญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เมือ่วนัที ่๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สบืค้นได้ที ่http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
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