โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ :
บทเฉพาะกาล (ตอนสุดท้าย)”
วามเดิมจากตอนที่แล้ว ได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบท
เฉพาะกาล ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) (มาตรา ๒๖๕) สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.)
(มาตรา ๒๖๖) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) (มาตรา
๒๖๗) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาตรา
๒๖๘) วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๖๙) หน้าที่และ
อ�ำนาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๗๐) การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๗๑) นายกรัฐมนตรี
(มาตรา ๒๗๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำ แหน่ง
ในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๗๓)
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (มาตรา ๒๗๔) และ
การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๒๗๕)
ส�ำหรับตอนสุดท้ายนี้ จะน�ำเสนอเนือ้ หาของบทเฉพาะกาล
ในส่วนที่เหลือ พร้อมบทวิเคราะห์ ดังนี้
๑๕. มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา ๒๗๖)
		 ๑๕.๑ ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ด�ำเนินการให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน
๑ ปีนบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ หากด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
๑
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ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต�ำแหน่ง
		 ๑๕.๒ ในกรณี ที่ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าว ระยะ
เวลา ๑ ปีนนั้ ให้นบั แต่วนั ทีต่ ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และก�ำหนด
ให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี ม าตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน ๑ ปีนบั แต่วนั ทีต่ ลุ าการศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่
เข้ารับหน้าที่ หากด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดั ง กล่ า ว ให้ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ในองค์กรอิสระพ้นจากต�ำแหน่ง
๑๖. การเสนอกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และ
องค์กรอัยการ (มาตรา ๒๗๗)
		 ๑๖.๑ ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพือ่
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘
วรรคสาม กล่าวคือ กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และองค์กร

บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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อัยการ ต่อ สนช. ภายใน ๑ ปีนบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
ทั้งนี้ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้
		 ๑๖.๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา
๒๔๘ วรรคสาม ให้ ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท�ำหน้าที่คณะ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา
๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณีไปพลางก่อน
		 ๑๖.๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้
พนักงานอัยการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการอืน่ ของรัฐในท�ำนองเดียวกันหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดในห้าง
หุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก�ำไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นทีป่ รึกษาของผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
๑๗. การจัดท�ำร่างกฎหมายที่จ�ำเป็นตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ (มาตรา ๒๗๘)
		 ๑๗.๑ ก� ำ หนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ด� ำ เนิ น การให้
หน่วยงานของรัฐทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนดด�ำเนินการให้จดั ท�ำร่าง
กฎหมายที่จำ� เป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
กล่าวคือ กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และ
จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชน
และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง กฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของ
รัฐ กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สนช.
ภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้
สนช. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น
		 ๑๗.๒ ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลาย
หน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรีกำ� หนดระยะเวลาทีแ่ ต่ละหน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามความจ�ำเป็นของแต่ละหน่วยงาน
แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ รวมแล้วต้องไม่เกิน ๒๔๐ วัน และในกรณีทหี่ น่วยงาน
ของรั ฐ ไม่ อ าจด� ำ เนิ น การได้ ภ ายในก� ำ หนดเวลาดั ง กล่ า ว
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจาก
ต�ำแหน่ง

๒

๑๘. ประกาศ ค�ำสั่ง และการกระท�ำของ คสช. หรือ
ของหัวหน้า คสช. (มาตรา ๒๗๙)
		 ๑๘.๑ บรรดาประกาศ ค�ำสัง่ และการกระท�ำของ
คสช. หรือของหัวหน้า คสช. ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕
วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำที่มีผล
ใช้บงั คับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหาร หรือทาง
ตุลาการ ให้ประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ ตลอดจนการปฏิบตั ติ าม
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำนัน้ เป็นประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และ
มีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือ
แก้ไขเพิม่ เติมประกาศหรือค�ำสัง่ ดังกล่าว ให้กระท�ำเป็นพระราช
บัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�ำสัง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการใช้อำ� นาจ
ทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำโดยค�ำสั่ง
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
		 ๑๘.๒ บรรดาการใด ๆ ทีไ่ ด้รบั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
รวมทัง้ การกระท�ำทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกรณีดงั กล่าว ให้ถอื ว่าการนัน้
และการกระท�ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย

บทวิ เ คราะห์

ส�ำหรับบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหาส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ ดังได้กล่าวไว้แล้ว
ในตอนที่ ๑ ซึง่ บทเฉพาะกาลมีจำ� นวน ๑๘ มาตรา โดยหลักการ
แล้ว บทเฉพาะกาลจะมีองค์ประกอบหลักส�ำคัญ ๓ ประการ๒
คือ การชะลอการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญบางมาตรา เช่น คุณสมบัติ
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง การก�ำหนดความคงอยูห่ รือไม่
ของบางองค์กร เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
การบัญญัติให้กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด เช่น การก�ำหนดให้มกี ฎหมายวินัยการเงินการคลังของ
รัฐภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้
โดยบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงสาระส�ำคัญ
ต่าง ๆ ตามที่ได้น�ำเสนอมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ และ
ตอนสุดท้ายนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตอันควรแก่
การบันทึกไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษา ดังนี้
๑. เมื่อเปรียบเทียบกับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๔๐ ซึ่งมีจ�ำนวน ๒๓ มาตรา และรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีจำ� นวน ๑๘ มาตรา แล้ว จะพบว่า ในด้าน

สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/politic/analysis/411386. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓.
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รูปแบบการบัญญัติบทเฉพาะกาลนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ทั้ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ ฉบับปี ๒๕๕๐ และฉบับปี ๒๕๖๐
ต่างเป็นบทเฉพาะกาลที่มีการเขียนบทบัญญัติที่ค่อนข้างยาว
สลับซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมาตรา และบางมาตราเมื่อ
เชือ่ มโยงแล้วยังมีการเชือ่ มโยงไปอีกทอดหนึง่ ท�ำให้เกิดความสับสน
และเข้ า ใจได้ ย าก ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นแล้ว
จะพบว่า บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญของทั้งสามประเทศ
มีการเขียนทีม่ ลี กั ษณะสัน้ กระชับ และไม่สลับซับซ้อน ท�ำให้เข้าใจ
ได้ง่าย๓ ซึ่งผู้เขียนก็มีความเห็นพ้องด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว
๒. การบังคับใช้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี
๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับฉบับปี ๒๕๔๐ และฉบับปี ๒๕๕๐ พบว่า
มีหลักการท�ำนองคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ยังคงไว้ซึ่งสถาบัน
และบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเดิมไว้ เช่น ก�ำหนดให้เป็น
องคมนตรีและท�ำหน้าที่ต่อไป ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรียังคง
ท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ภายหลังการเลือกตัง้
ครั้งแรกจะเข้ารับหน้าที่ การบังคับให้พิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ส�ำคัญภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
การเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ สถานภาพ
ของฝ่ายบริหารหลังประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ กลไกการตรวจสอบ
อ�ำนาจและการใช้อำ� นาจรัฐ การจัดตัง้ องค์กรตรวจสอบและการ
ปฏิรูปการเมือง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิรปู การเมือง การก�ำหนด
ระยะเวลาในการเลือกตั้งหรือจัดรูปแบบสถาบันทางกฎหมาย
และสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ใหม่ การยกเว้นบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญบางมาตราไม่ให้นำ� มาใช้บงั คับกับกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้
เงื่อนไข เช่น การไม่น�ำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางข้อ
มาใช้กับ สนช. ที่ท�ำหน้าที่ต่อไปตามบทเฉพาะกาล วิธีการ
ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีในระยะเปลี่ยนผ่าน
๓. ส�ำหรับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐
นี้ มีการกล่าวถึงผลที่เกิดจากบทเฉพาะกาลต่อหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมากที่สุดนับแต่มีการก�ำหนด
บทเฉพาะกาลท�ำนองนี้ โดยมีผู้เห็นว่า การรับรองการกระท�ำ
ใด ๆ ก่อนหรือหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญว่าเป็นการชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยถือว่าการกระท�ำนั้นชอบด้วย
กฎหมายและรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะส่ ง ผลต่ อ การตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ๔ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางวิชาการ
ทีย่ งั ไม่มบี ทสรุปว่าจะเป็นประการใด ประกอบกับหากพิจารณา
ในเรื่องบทเฉพาะกาลของกฎหมายแล้ว กรณีที่มีบทบัญญัติ
ในลักษณะเป็นบทถาวรเช่นนี้ก็อาจจะมีความไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของบทเฉพาะกาลทีน่ กั วิชาการผูท้ รงคุณวุฒบิ างท่าน
ได้กล่าวไว้ว่า “บทเฉพาะกาลจะมี “ชีวิต” อยู่ได้เพียงชั่วระยะ
เวลาหนึง่ เมือ่ ถึงเวลาทีก่ ำ� หนดหรือเมือ่ ด�ำเนินการตามทีก่ ำ� หนดไว้
แล้วเสร็จ บทเฉพาะกาลก็จะสิ้นสภาพบังคับทันที”๕
๔. ผู ้ เขี ย นมี ค วามเห็ น พ้ อ งด้ ว ยกั บ มี ผู ้ ที่ เ สนอว่ า
ในกรณีที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญก�ำหนดยกเว้นไม่ให้น�ำ
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญบางเรือ่ งมาบังคับใช้ ซึง่ มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ควรน�ำไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ และบทเฉพาะกาลของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรไทยควรมีรูปแบบการเขียนที่สั้น กระชับ ไม่เชื่อมโยง
หลายมาตรา บทบัญญัตใิ ดทีม่ รี ายละเอียดมากเห็นควรให้นำ� ไป
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราช
บัญญัติต่อไป และควรก�ำหนดสภาพบังคับให้แก่หน่วยงานของ
รัฐด้วย
นอกจากนี้ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มีหน้าที่ตรากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด เพื่อกระตุ้นให้กลไกของรัฐ
สามารถด�ำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักและบรรลุผล
ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
๕. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ
มาแล้ว ๓ ปีเศษ ยังไม่มีองค์กรใดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ในเบือ้ งต้น ผูเ้ ขียนจึงได้
พิจารณาเฉพาะประเด็นการด�ำเนินการตามบทเฉพาะกาลว่า
องค์กรต่าง ๆ ได้มกี ารด�ำเนินการตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดแล้ว
หรือไม่ เพียงใด ดังนี้
ประการที่ ๑ การจัดท�ำกฎหมายภายในก�ำหนดระยะ
เวลาตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องจัดท�ำ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ๖
ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป
เพื่อจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้

ปิยะธิดา วงศ์ศิริวัฒน์. ผลที่เกิดจากบทเฉพาะกาลต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐.
๔
เรื่องเดียวกัน. อ้างแล้ว
๕
นันทวัฒน์ บรมานันท์. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักนโยบายการศึกษา. ๒๕๔๑.
๖
บุญสงค์ ทองอินทร์. “บทวิเคราะห์บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ : บทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๑)”. สารวุฒสิ ภา ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๒๒-๒๖.
๓
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ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ สนช. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่ อ ไป ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ และให้ ค วามเห็ น ชอบเรี ย บร้ อ ย
ทุกฉบับแล้ว (มาตรา ๒๖๗)
(๒) การจัดท�ำร่างกฎหมายที่จ�ำเป็นตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ กล่าวคือ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรการและกลไกเพือ่ ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สนช. ภายใน ๒๔๐ วันนับแต่
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ และให้ สนช. พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น ซึ่งได้มี
การจัดท�ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
		 ๒.๑ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและประเมิ น
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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
ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กล่ า วคื อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก� ำ กั บ การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อ สนช. เพือ่ พิจารณาภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๖๒ (เสนอต่อ สนช. ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๐)
(๔) การจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
กล่าวคือ กฎหมายเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๒๐ วันนับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ และด�ำเนินการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎหมาย
ดังกล่าวใช้บงั คับ ซึง่ ได้มกี ารด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(๕) ก� ำ หนดให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิ ส ระ
ด� ำ เนิ น การให้ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมตามมาตรา ๒๑๙
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๒๗๖)
ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จแล้ว กล่าวคือ มาตรฐานทางจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
(๖) ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพือ่ ให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
กล่าวคือ กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของผูพ้ พิ ากษา
ศาลยุตธิ รรม ตุลาการศาลปกครอง และองค์กรอัยการ ต่อ สนช.
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ นอกจาก
ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๒๗๗) ได้
ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
		 ๖.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
		 ๖.๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
		 ๖.๓ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ย
อัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๓
June 2020
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โดยกฎหมายทัง้ ๓ ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประการที่ ๒ การด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ
วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๗๐) ได้แก่ หน้าที่และ
อ�ำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้
บรรลุ เ ป้ า หมายตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ และ
การจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จากการติดตาม
ในการด�ำเนินการของวุฒสิ ภาในส่วนนี้ พบว่า มีกลไกทีก่ ำ� หนดไว้
ค่ อ นข้ า งชั ด เจนและสามารถขั บ เคลื่ อ นกลไกการติ ด ตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้ตามทีก่ ำ� หนดเป้าหมายไว้ แต่อาจจะต้อง
มีแผนบริหารความเสีย่ งในการด�ำเนินการหากเกิดกรณีมภี ยั พิบตั ิ
หรือเหตุที่ท�ำให้การท�ำหน้าที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงัก ดังที่เกิด
โรคระบาด COVID-19 ซึ่งวุฒิสภาต้องมีแผนความเสี่ยงเพื่อ
รองรับเหตุการณ์เหล่านี้ เพื่อให้การด�ำเนินการของวุฒิสภา
บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีอุปสรรคปัญหา
ประการที่ ๓ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามบทเฉพาะกาล
(มาตรา ๒๗๑) ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา
๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องให้กระท�ำโดยที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาแต่อย่างใด
กล่าวโดยสรุป ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันมีหลักการคล้ายกับรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับที่ผ่านมา
แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ ซึ่งผู้เขียนได้มี
ข้อสังเกตไว้แล้วในเบื้องต้นตั้งแต่บทความในตอนที่ ๑ - ตอน
สุดท้ายนี้ รวมถึงบทวิเคราะห์ที่ได้น�ำเสนอในท้ายบทความนี้
ไปแล้ว
อนึ่ ง ผู ้ เขี ย นได้ เรี ย บเรี ย งบทวิ เ คราะห์ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยล�ำดับตั้งแต่เรื่อง “ความส�ำคัญ
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเริ่มตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ตอนแรกในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบนั ใช้ระยะเวลา
เกือบ ๓ ปี จึงน�ำเสนอบทวิเคราะห์ได้ส�ำเร็จบริบูรณ์
ผู ้ เขี ย นขอเรี ย นว่ า การน� ำ เสนอข้ อ มู ล บทวิ เ คราะห์
เกีย่ วกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนัน้ เป็นมุมมองและ
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนโดยเฉพาะในฐานะอยูใ่ นวงงานรัฐสภา
ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสมาชิกรัฐสภาในด้านข้อมูลเชิงวิชาการ
ทางด้านกฎหมายและด้านข้อมูลทางวิชาการอืน่ ๆ โดยเป็นการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั กับรัฐธรรมนูญ
ในอดีตที่ผ่านมา และมีข้อสังเกตทางวิชาการบางประการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�ำไปประกอบการพิจารณาศึกษา

20

สารวุฒิสภา

The Senate Newsletter

เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ในโอกาสนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นอาทิ ที่กรุณาอนุญาตให้ผู้เขียนเผยแพร่ผลงาน
ในวารสาร “สารวุฒสิ ภา” นายทศพร แย้มวงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
กฎหมาย ที่ให้ความเมตตาตรวจสอบและอนุมัติให้น�ำบทความ
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และขอขอบคุณกลุ่มงานผลิตเอกสาร
เผยแพร่ ส�ำนักประชาสัมพันธ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ท�ำให้บทความ “บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย” ส�ำเร็จเสร็จสมบูรณ์
ท้ายสุดนี้ ขอกราบยกย่องความดีของอดีตผูบ้ งั คับบัญชา
ที่อบรมสั่งสอนในเรื่องงานเขียนบทความทางวิช าการและ
ในเรือ่ งการท�ำงานให้แก่ผเู้ ขียน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
รูปสุวรรณ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และ
ผู้บังคับบัญชา ที่ได้ให้โอกาสผู้เขียนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการในหลายเรือ่ ง อาทิ กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๐) บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทัง้
เป็นผูส้ ร้างแรงบันดาลใจท�ำให้ผเู้ ขียนมีความตัง้ ใจอย่างแรงกล้า
ทีจ่ ะสืบสานผลงานทางวิชาการทีท่ างท่านอาจารย์ รศ.ดร.มนตรี
รูปสุวรรณ ได้ฝากไว้ในวงการวิชาการกฎหมายไทย โดยเฉพาะ
ด้านกฎหมายรัฐสภาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนายจิรยศ
ศวิตชาต อดีตหัวหน้าฝ่ายประชุม ๑ กองกรรมาธิการ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาคนแรก จึงขออุทิศกุศลความดีทั้งหลายแด่ท่าน
ทัง้ สองด้วยความเคารพยิง่ และขอขอบพระคุณนางสาวสุภางค์จติ ต
ไตรเพทพิสัย อดีตรองเลขาธิการวุฒิสภา ที่เมตตากรุณาอบรม
สั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติราชการและการจัดท� ำ ความเห็ น
ทางกฎหมาย จนท�ำให้ผู้เขียนมีพื้นฐานด้านการเขียนบทความ
ทางวิชาการหรือความเห็นทางกฎหมายได้เป็นอย่างดียิ่ง
เหนือสิง่ อืน่ ใด ผูเ้ ขียนได้รบั ความเมตตาจากศาสตราจารย์
ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธาน
วุฒิสภา และอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งท่าน
เป็นต้นแบบด้านวิชาการทางด้านนิติศาสตร์และเป็นผู้ที่รอบรู้
ในกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายในวงงานนิ ติ บั ญ ญั ติ
อย่ า งเอกอุ โดยผู ้ เขี ย นได้ มี โ อกาสได้ เรี ย นรู ้ แ ละได้ รั บ การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในทางวิชานิติศาสตร์ในหลาย ๆ โอกาส
จึงขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน
บทความทางวิชาการของผู้เขียนเสมอมา หวังว่าจะได้มีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานเสนอต่อผู้อ่านทุกท่านในโอกาสต่อไป 

