
วามเดิมจากตอนที่แล้ว ได้น�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับบท 
เฉพาะกาล ในส่วนทีเ่กีย่วกบัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) (มาตรา ๒๖๕) สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) 
(มาตรา ๒๖๖) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) (มาตรา 
๒๖๗) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาตรา 
๒๖๘) วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๖๙) หน้าท่ีและ
อ�านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๗๐) การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๗๑) นายกรัฐมนตรี 
(มาตรา ๒๗๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๗๓)  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (มาตรา ๒๗๔) และ 
การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๒๗๕) 
 ส�าหรบัตอนสดุท้ายนี ้จะน�าเสนอเนือ้หาของบทเฉพาะกาล 
ในส่วนที่เหลือ พร้อมบทวิเคราะห์ ดังนี้
	 ๑๕.	 มาตรฐานทางจรยิธรรม (มาตรา ๒๗๖) 
  ๑๕.๑ ก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอสิระ
ด�าเนนิการให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน 
๑ ปีนับแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้หากด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ 

เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ : 

บทเฉพาะกาล (ตอนสุดท้าย)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต�าแหน่ง
  ๑๕.๒ ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าว ระยะ
เวลา ๑ ปีนัน้ ให้นบัแต่วนัทีต่ลุาการศาลรฐัธรรมนญูและผูด้�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และก�าหนด
ให้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูและผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ
ท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่ด�าเนินการให้มีมาตรฐานทาง
จรยิธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน ๑ ปีนบัแต่วนัทีต่ลุาการศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระที่ต้ังขึ้นใหม ่
เข้ารับหน้าที่ หากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระพ้นจากต�าแหน่ง
	 ๑๖.	การเสนอกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม	 ตุลาการศาลปกครอง	 และ
องค์กรอัยการ (มาตรา ๒๗๗)
  ๑๖.๑ ก�าหนดให้คณะรฐัมนตรเีสนอกฎหมายเพือ่
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ 
วรรคสาม กล่าวคอื กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของ
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และองค์กร

๑ บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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อยัการ ต่อ สนช. ภายใน ๑ ปีนับแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ 
ทั้งนี้ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้
  ๑๖.๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา 
๒๔๘ วรรคสาม ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอยัการ 
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ท�าหน้าที่คณะ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา 
๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณีไปพลางก่อน
  ๑๖.๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้
พนักงานอัยการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือ
กจิการอืน่ของรฐัในท�านองเดยีวกนัหรอืด�ารงต�าแหน่งใดในห้าง
หุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก�าไร
หรอืรายได้มาแบ่งปันกนั หรอืเป็นทีป่รกึษาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
 ๑๗.	การจัดท�าร่างกฎหมายที่จ�าเป็นตามมาตรา	๕๘	
มาตรา	๖๒	และมาตรา	๖๓ (มาตรา ๒๗๘) 
  ๑๗.๑ ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการให ้
หน่วยงานของรัฐทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนดด�าเนนิการให้จดัท�าร่าง
กฎหมายที่จ�าเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ 
กล่าวคอื กฎหมายเกีย่วกบัการศึกษาและประเมนิผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และ
จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชน
และชมุชนทีเ่กีย่วข้อง กฎหมายว่าด้วยวนิยัการเงนิการคลงัของ
รัฐ กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สนช. 
ภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้  
สนช. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น
  ๑๗.๒ ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน ให้คณะรฐัมนตรกี�าหนดระยะเวลาทีแ่ต่ละหน่วยงาน
ต้องด�าเนนิการให้แล้วเสร็จตามความจ�าเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
แต่ทัง้นีเ้มือ่รวมแล้วต้องไม่เกนิ ๒๔๐ วนั และในกรณท่ีีหน่วยงาน 
ของรัฐไม่อาจด�าเนินการได้ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจาก
ต�าแหน่ง

	 ๑๘.	ประกาศ	ค�าสั่ง	และการกระท�าของ	คสช.	หรือ
ของหัวหน้า	คสช.	(มาตรา ๒๗๙) 
  ๑๘.๑ บรรดาประกาศ ค�าสัง่ และการกระท�าของ 
คสช. หรอืของหวัหน้า คสช. ท่ีใช้บังคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ 
วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค�าสั่ง หรือการกระท�าที่มีผล 
ใช้บงัคบัในทางรฐัธรรมนญู ทางนติบิญัญตั ิทางบรหิาร หรอืทาง
ตลุาการ ให้ประกาศ ค�าสัง่ การกระท�า ตลอดจนการปฏบิตัติาม
ประกาศ ค�าสัง่ หรอืการกระท�านัน้ เป็นประกาศ ค�าสัง่ การกระท�า 
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และ 
มีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิม่เตมิประกาศหรอืค�าสัง่ดงักล่าว ให้กระท�าเป็นพระราช
บญัญตั ิเว้นแต่ประกาศหรอืค�าสัง่ทีม่ลีกัษณะเป็นการใช้อ�านาจ
ทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�าโดยค�าส่ัง
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
  ๑๘.๒ บรรดาการใด ๆ  ท่ีได้รบัรองไว้ในรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
รวมทัง้การกระท�าทีเ่กีย่วเนือ่งกบักรณดีงักล่าว ให้ถอืว่าการนัน้
และการกระท�านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย

บทวิเคราะห์
 ส�าหรับบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหาส�าคัญของรัฐธรรมนูญ ดังได้กล่าวไว้แล้ว  
ในตอนที ่๑ ซึง่บทเฉพาะกาลมจี�านวน ๑๘ มาตรา โดยหลักการ
แล้ว บทเฉพาะกาลจะมีองค์ประกอบหลักส�าคัญ ๓ ประการ๒ 
คอื การชะลอการบงัคบัใช้รฐัธรรมนญูบางมาตรา เช่น คณุสมบตัิ
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง การก�าหนดความคงอยูห่รอืไม่ 
ของบางองค์กร เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
การบัญญัติให้กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐธรรมนูญ
ก�าหนด เช่น การก�าหนดให้มกีฎหมายวินัยการเงินการคลังของ
รัฐภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
โดยบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงสาระส�าคัญ 
ต่าง ๆ ตามที่ได้น�าเสนอมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ และ
ตอนสุดท้ายนี้ ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตอันควรแก ่
การบันทึกไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษา ดังนี้
 ๑. เมื่อเปรียบเทียบกับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี ๒๕๔๐ ซ่ึงมีจ�านวน ๒๓ มาตรา และรัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีจ�านวน ๑๘ มาตรา แล้ว จะพบว่า ในด้าน 

๒ สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/politic/analysis/411386. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓.

มิถุนายน ๒๕๖๓
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รูปแบบการบัญญัติบทเฉพาะกาลนี้ มีผู ้ตั้งข้อสังเกตว่า ทั้ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ ฉบับปี ๒๕๕๐ และฉบับปี ๒๕๖๐ 
ต่างเป็นบทเฉพาะกาลที่มีการเขียนบทบัญญัติที่ค่อนข้างยาว 
สลับซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมาตรา และบางมาตราเมื่อ 
เชือ่มโยงแล้วยงัมกีารเชือ่มโยงไปอกีทอดหนึง่ท�าให้เกดิความสบัสน 
และเข้าใจได้ยาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นแล้ว 
จะพบว่า บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญของทั้งสามประเทศ 
มกีารเขยีนทีม่ลีกัษณะสัน้ กระชบั และไม่สลบัซบัซ้อน ท�าให้เข้าใจ 
ได้ง่าย๓ ซึ่งผู้เขียนก็มีความเห็นพ้องด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว 
 ๒. การบังคับใช้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 
๒๕๖๐ เปรยีบเทยีบกบัฉบบัปี ๒๕๔๐ และฉบบัปี ๒๕๕๐ พบว่า 
มีหลักการท�านองคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ยังคงไว้ซึ่งสถาบัน 
และบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเดิมไว้ เช่น ก�าหนดให้เป็น
องคมนตรีและท�าหน้าที่ต่อไป ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรียังคง 
ท�าหน้าทีต่่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชดุใหม่ภายหลงัการเลอืกตัง้ 
ครั้งแรกจะเข้ารับหน้าที่ การบังคับให้พิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ส�าคัญภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 
การเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ สถานภาพ
ของฝ่ายบริหารหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนญู กลไกการตรวจสอบ
อ�านาจและการใช้อ�านาจรฐั การจัดต้ังองค์กรตรวจสอบและการ
ปฏิรูปการเมือง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัการปฏริปูการเมอืง การก�าหนด 
ระยะเวลาในการเลือกตั้งหรือจัดรูปแบบสถาบันทางกฎหมาย
และสถาบนัทางการเมอืงต่าง ๆ  ใหม่ การยกเว้นบทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนญูบางมาตราไม่ให้น�ามาใช้บงัคับกบักรณีต่าง ๆ ภายใต้ 
เงื่อนไข เช่น การไม่น�าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางข้อ
มาใช้กับ สนช. ท่ีท�าหน้าที่ต่อไปตามบทเฉพาะกาล วิธีการ 
ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีในระยะเปลี่ยนผ่าน 
 ๓. ส�าหรบับทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๖๐ 
นี้ มีการกล่าวถึงผลที่เกิดจากบทเฉพาะกาลต่อหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมากที่สุดนับแต่มีการก�าหนด
บทเฉพาะกาลท�านองนี้ โดยมีผู้เห็นว่า การรับรองการกระท�า 
ใด ๆ ก่อนหรือหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญว่าเป็นการชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยถือว่าการกระท�าน้ันชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญนั้นจะส่งผลต่อการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๔ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางวิชาการ
ทีย่งัไม่มบีทสรปุว่าจะเป็นประการใด ประกอบกบัหากพจิารณา
ในเรื่องบทเฉพาะกาลของกฎหมายแล้ว กรณีท่ีมีบทบัญญัติ 
ในลักษณะเป็นบทถาวรเช่นนี้ก็อาจจะมีความไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของบทเฉพาะกาลทีน่กัวชิาการผูท้รงคณุวฒุบิางท่าน 
ได้กล่าวไว้ว่า “บทเฉพาะกาลจะมี “ชีวิต” อยู่ได้เพียงชั่วระยะ
เวลาหนึง่ เมือ่ถึงเวลาท่ีก�าหนดหรอืเมือ่ด�าเนนิการตามทีก่�าหนดไว้ 
แล้วเสร็จ บทเฉพาะกาลก็จะสิ้นสภาพบังคับทันที”๕ 
 ๔. ผู ้ เขียนมีความเห็นพ้องด ้วยกับมีผู ้ ท่ี เสนอว ่า  
ในกรณีที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญก�าหนดยกเว้นไม่ให้น�า 
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูบางเรือ่งมาบังคบัใช้ ซึง่มรีายละเอยีด  
ค่อนข้างมาก ควรน�าไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยควรมีรูปแบบการเขียนที่สั้น กระชับ ไม่เชื่อมโยง
หลายมาตรา บทบัญญตัใิดทีม่รีายละเอยีดมากเหน็ควรให้น�าไป
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราช
บัญญัติต่อไป และควรก�าหนดสภาพบังคับให้แก่หน่วยงานของ
รัฐด้วย
 นอกจากน้ี องค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู ศาลรฐัธรรมนญู 
ที่มีหน้าที่ตรากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด เพื่อกระตุ้นให้กลไกของรัฐ
สามารถด�าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักและบรรลุผล
ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด
 ๕. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ 
มาแล้ว ๓ ปีเศษ ยังไม่มีองค์กรใดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูอย่างแท้จรงิ ในเบ้ืองต้น ผูเ้ขยีนจงึได้ 
พิจารณาเฉพาะประเด็นการด�าเนินการตามบทเฉพาะกาลว่า 
องค์กรต่าง ๆ ได้มกีารด�าเนนิการตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดแล้ว 
หรือไม่ เพียงใด ดังนี้
	 ประการที	่ ๑	 การจัดท�ากฎหมายภายในก�าหนดระยะ
เวลาตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล	
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีต้องจัดท�า 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑๐ ฉบับ๖ 
ท่ีก�าหนดให้คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูอยูป่ฏบัิตหิน้าทีต่่อไป 
เพื่อจัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี ้

๓ ปิยะธิดา วงศ์ศิริวัฒน์. ผลที่เกิดจากบทเฉพาะกาลต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐. 

๔ เรื่องเดียวกัน. อ้างแล้ว
๕ นันทวัฒน์ บรมานันท์. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : ส�านักนโยบายการศึกษา. ๒๕๔๑.
๖ บุญสงค์  ทองอนิทร์. “บทวเิคราะห์บทบญัญตัริฐัธรรมนญู : บทเฉพาะกาล (ตอนที ่๑)”. สารวฒุสิภา ฉบบัเดอืนเมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๒๒-๒๖.
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ให้แล้วเสรจ็ และเสนอต่อ สนช. เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
ต่อไป ซ่ึงได้มีการจัดท�าและให้ความเห็นชอบเรียบร้อย 
ทุกฉบับแล้ว (มาตรา ๒๖๗)
 (๒) การจัดท�าร่างกฎหมายที่จ�าเป็นตามมาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ กล่าวคือ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายเก่ียวกับ
มาตรการและกลไกเพือ่ป้องกนัและขจัดการทจุรติและประพฤติ
มิชอบ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สนช. ภายใน ๒๔๐ วันนับแต่
วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้และให้ สนช. พจิารณาให้แล้วเสรจ็
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น ซึ่งได้มี
การจัดท�าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
  ๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรอืชมุชน และจดัให้มกีารรบัฟังความคิดเหน็ของผู้มส่ีวนได้เสยี
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๑
  ๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการและกลไกเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๓) ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนญูนี ้และเสนอต่อ สนช. เพือ่พจิารณาภายใน ๑๘๐ วนั 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ (เสนอต่อ สนช. ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๐)
  (๔) การจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 
กล่าวคอื กฎหมายเกีย่วกบัยทุธศาสตร์ชาต ิให้แล้วเสรจ็ภายใน 
๑๒๐ วนันบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้และด�าเนนิการจดัท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎหมาย 
ดงักล่าวใช้บงัคบั ซึง่ได้มกีารด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว กล่าวคอื 
พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 (๕) ก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
ด�าเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙  
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๒๗๖) 
ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จแล้ว กล่าวคือ มาตรฐานทางจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 (๖) ก�าหนดให้คณะรฐัมนตรเีสนอกฎหมายเพ่ือให้เป็นไป 
ตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม 
กล่าวคอื กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของผู้พพิากษา
ศาลยตุธิรรม ตลุาการศาลปกครอง และองค์กรอยัการ ต่อ สนช. 
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ นอกจาก
ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๒๗๗) ได้
ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  ๖.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖.๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
  ๖.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๓
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 โดยกฎหมายทัง้ ๓ ฉบบัดังกล่าวได้ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
	 ประการที	่๒	การด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจของ
วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	(มาตรา ๒๗๐) ได้แก่ หน้าที่และ
อ�านาจตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และ 
การจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จากการติดตาม
ในการด�าเนนิการของวฒุสิภาในส่วนน้ี พบว่า มกีลไกท่ีก�าหนดไว้ 
ค่อนข้างชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนกลไกการติดตาม  
เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและด�าเนนิการ 
ตามยทุธศาสตร์ชาติได้ตามทีก่�าหนดเป้าหมายไว้ แต่อาจจะต้อง
มแีผนบริหารความเสีย่งในการด�าเนนิการหากเกดิกรณมีภียัพบัิติ 
หรือเหตุที่ท�าให้การท�าหน้าที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงัก ดังท่ีเกิด
โรคระบาด COVID-19 ซึ่งวุฒิสภาต้องมีแผนความเสี่ยงเพื่อ
รองรับเหตุการณ์เหล่าน้ี เพื่อให้การด�าเนินการของวุฒิสภา
บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีอุปสรรคปัญหา
 ประการที่	 ๓	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามบทเฉพาะกาล 
(มาตรา ๒๗๑) ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา 
๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องให้กระท�าโดยที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาแต่อย่างใด
 กล่าวโดยสรุป ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันมีหลักการคล้ายกับรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับที่ผ่านมา 
แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ ซึ่งผู้เขียนได้มี 
ข้อสังเกตไว้แล้วในเบื้องต้นตั้งแต่บทความในตอนที่ ๑ - ตอน
สุดท้ายน้ี รวมถึงบทวิเคราะห์ที่ได้น�าเสนอในท้ายบทความนี้ 
ไปแล้ว
 อน่ึง ผู ้เขียนได้เรียบเรียงบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยล�าดับต้ังแต่เร่ือง “ความส�าคัญ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเริ่มตีพิมพ์เผยแพร่เป็น 
ตอนแรกในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถงึปัจจบุนัใช้ระยะเวลา
เกือบ ๓ ปี จึงน�าเสนอบทวิเคราะห์ได้ส�าเร็จบริบูรณ์
 ผู ้เขียนขอเรียนว่า การน�าเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ 
เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนัน้ เป็นมมุมองและ
ประสบการณ์ของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะในฐานะอยูใ่นวงงานรฐัสภา 
ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสมาชิกรัฐสภาในด้านข้อมูลเชิงวิชาการ 
ทางด้านกฎหมายและด้านข้อมลูทางวชิาการอืน่ ๆ  โดยเป็นการ
วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนักบัรฐัธรรมนญู
ในอดีตที่ผ่านมา และมีข้อสังเกตทางวิชาการบางประการ 
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�าไปประกอบการพิจารณาศึกษา

เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ในโอกาสนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นอาทิ ท่ีกรุณาอนุญาตให้ผู้เขียนเผยแพร่ผลงาน 
ในวารสาร “สารวฒิุสภา” นายทศพร แย้มวงษ์ ผูอ้�านวยการส�านกั 
กฎหมาย ที่ให้ความเมตตาตรวจสอบและอนุมัติให้น�าบทความ
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และขอขอบคุณกลุ่มงานผลิตเอกสาร
เผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ท�าให้บทความ “บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย” ส�าเร็จเสร็จสมบูรณ์
 ท้ายสดุนี ้ขอกราบยกย่องความดขีองอดตีผูบั้งคบับญัชา
ที่อบรมสั่งสอนในเรื่องงานเขียนบทความทางวิชาการและ 
ในเรือ่งการท�างานให้แก่ผูเ้ขียน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี 
รูปสุวรรณ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และ 
ผู้บังคับบัญชา ที่ได้ให้โอกาสผู้เขียนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางวชิาการในหลายเรือ่ง อาทิ กรอบแนวคดิการร่างรฐัธรรมนญู
ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๐) บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ รวมทัง้
เป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจท�าให้ผูเ้ขยีนมคีวามตัง้ใจอย่างแรงกล้า
ทีจ่ะสบืสานผลงานทางวชิาการทีท่างท่านอาจารย์ รศ.ดร.มนตรี 
รูปสุวรรณ ได้ฝากไว้ในวงการวิชาการกฎหมายไทย โดยเฉพาะ
ด้านกฎหมายรัฐสภาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนายจิรยศ 
ศวิตชาต อดีตหัวหน้าฝ่ายประชุม ๑ กองกรรมาธิการ ซึ่งเป็น 
ผู้บังคับบัญชาคนแรก จึงขออุทิศกุศลความดีท้ังหลายแด่ท่าน
ทัง้สองด้วยความเคารพยิง่ และขอขอบพระคณุนางสาวสภุางค์จติต 
ไตรเพทพิสัย อดีตรองเลขาธิการวุฒิสภา ที่เมตตากรุณาอบรม
สั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติราชการและการจัดท�าความเห็น 
ทางกฎหมาย จนท�าให้ผู้เขียนมีพื้นฐานด้านการเขียนบทความ
ทางวิชาการหรือความเห็นทางกฎหมายได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 เหนอืสิง่อืน่ใด ผูเ้ขียนได้รบัความเมตตาจากศาสตราจารย์ 
ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธาน
วุฒิสภา และอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งท่าน
เป็นต้นแบบด้านวิชาการทางด้านนิติศาสตร์และเป็นผู้ท่ีรอบรู้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายในวงงานนิติบัญญัติ 
อย่างเอกอุ โดยผู ้เขียนได้มีโอกาสได้เรียนรู ้และได้รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในทางวิชานิติศาสตร์ในหลาย ๆ โอกาส 
จึงขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน
บทความทางวิชาการของผู้เขียนเสมอมา หวังว่าจะได้มีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานเสนอต่อผู้อ่านทุกท่านในโอกาสต่อไป 
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