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    หลักการและเหตผุล 

โดยที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการ
ปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดนําความกราบบังคมทูลวา เหตุที่ทําการยึดอํานาจและ
ประกาศใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเสียนั้น ก็โดย
ปรารถนาจะแกไขความเส่ือมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 
ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได  
อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และปญหาความ
ขัดแยงในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝาย 
จนเส่ือมสลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติอันเปนวิกฤติการณ
รุนแรงทางสังคม แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไข
วิกฤติการณดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกันซึ่งอาจมีการสูญเสียชีวิตและ
เลือดเนื้อได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอยของประเทศ จําเปนตอง
กําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสมแกสถานการณเพื่อใชไปพลาง
กอน โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การ
ฟนฟูความรูรักสามัคคี ระบบเศรษฐกิจและความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง การเสริมสรางระบบการตรวจสอบทุจริตที่เขมแข็งและระบบ
จริยธรรมที่ดีงาม การสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือ

โดย  นางสาวสทุธมิาตร  จนัทรแดง
นิติกร ๔  กลุมงานพฒันากฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชัว่คราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๙ เลม ๑๒๓  
ตอนที่ ๑๐๒ ก หนา ๑ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๖ 

ความตกลงระหวางประเทศ การสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันก็เรง
ดําเนินการใหมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมดวยการมีสวนรวม
อยางกวางขวางจากประชาชนในทุกขั้นตอน เพื่อใหการเปนไปตามที่
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไดนําความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติตอไปนี้เปนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ที่จะไดจัดทํารางขึ้นและนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 
 

สาระสําคัญโดยสรุป 
● ประเทศไทยและอํานาจอธิปไตย 
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึง
อันเดียวจะแบงแยกมิได  โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 
ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย และทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่
เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือฟองรองในทาง
ใด ๆ ก็มิได  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น ทาง 
 ๑) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ๒) คณะรัฐมนตรี 
 ๓) ศาล 
 

● สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคน
ยอมไดรับความคุมครองในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาที่ประชาชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่
ประเทศไทยมีอยูแลว  
 

● คณะองคมนตรี 
 พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรี และ
องคมนตรีอ่ืนอีกมีจํานวนไมเกิน ๑๘ คน 
 

● คณะรัฐมนตรี 
 พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน
อีกจํานวนไมเกิน ๓๕ คน เพื่อทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน โดย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน แตทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญหรือ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันมิได 
 

● สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน 
๒๕๐ คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง โดยกําหนดใหทําหนาท่ี 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา แตในกรณีที่ มีกฎหมาย 
หามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมาใช
บังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เปนประธานสภา และเปนรองประธานสภา ๑ คน หรือหลายคนตาม
มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 องคประชุม  ตองมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 อํานาจหนาที่ ทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา และการตราพระราชบัญญัติรวมทั้งการตราขอบังคับเกี่ยวกับ
การเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภาและ
กรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ เปนตน 

 
 
● สมัชชาแหงชาติ 
 ใหสมัชชาแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไม เ กิน 
๒,๐๐๐ คน โดยใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
ดังกลาว 
 -  การประชุม ในการประชุมสมัชชาแหงชาติ ใหประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ และรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รองประธานสมัชชาแหงชาติ 
ซึ่งในการประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่ประธานสมัชชาแหงชาติกําหนด 

 - ขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ให 
สมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ ง เปนสมาชิกสภา 
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รางรัฐธรรมนูญมีจํานวน ๒๐๐ คน ใหเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันเปด
ประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก และเมื่อไดคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญแลว หรือเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมอาจคัดเลือกได
ครบถวน ใหสมัชชาแหงชาติเปนอันส้ินสุดลง โดยในการคัดเลือก
ดังกลาวใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติมีสิทธิเลือกไดคนละไมเกิน ๓ รายชื่อ
และใหผูไดคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบ ๒๐๐ คน 
เปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําให
มีผูไดรับเลือกเกิน ๒๐๐ คน ใหใชวิธีจับสลาก 
 

● สภารางรัฐธรรมนูญ 
 ใหสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก จํานวน ๑๐๐ คน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ซึ่งไมเปนหรือเคยเปนสมาชิก
พรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา  
๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และ
ตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง (๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ (๒) รองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญอีกไมเกิน ๒ คน ตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ และให
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  รองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ   

การคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหนําบัญชีรายชื่อ
ของผูที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒๐๐ คน สงให
คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเหลือ ๑๐๐ คน และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่สมัชชาแหงชาติปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายใน 
๗ วันนับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก ใหคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแหงชาติจํานวน ๑๐๐ คน เปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  

เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งเสร็จแลว หรือเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลา ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๐ สุดแตเวลาใดจะถึงกอน ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญเปนอันส้ินสุดลง 
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● การรางรัฐธรรมนูญ  
 ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
(๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับ
การคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน และ  
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๑๐ คน ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ 
 เ ม่ื อคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐธรรมนูญจั ดทํ า ร า ง
รัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ใหมนั้น มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยัง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลดังตอไปนี้ เพื่อพิจารณา
และเสนอความคิดเห็น 
 (๑) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 (๒) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 (๓) คณะรัฐมนตรี 
 (๔) ศาลฎีกา 
 (๕)  ศาลปกครองสูงสุด 
 (๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๗) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
 (๘) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 (๙) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 (๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 (๑๑) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (๑๒) สถาบันอุดมศึกษา 
 ใหคณะกรรมาธิการยกร างรั ฐธรรมนูญเผยแพร ร า ง
รัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจงดังกลาวใหประชาชนทั่วไปทราบ 
ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ประกอบดวยและเมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประสงคจะแปรญัตติ
แกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดเม่ือมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงชื่อ
รับรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มี
อยูและตองยื่นคําขอแปรญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุมสภา
รางรัฐธรรมนูญ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๔๐ 

 ทั้งนี้ ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภาราง
รัฐธรรมนูญครั้งแรก 
 

● การออกเสียงประชามติ  
  เม่ือไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเผยแพรให
ประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งตองจัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติไมเร็วกวา ๑๕ วัน และไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันที่
เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด โดยในการออกเสียงประชามติ
ตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 ในการออกเสียงประชามติ ถาประชาชนผูมิสิทธิเลือกตั้งโดย
เสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมาใชบังคับแลว ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินําราง
รั ฐธรรมนูญขึ้ น ทูล เกล า ทูลกระหมอมถวาย  และเมื่ อทรงลง 
พระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 
 ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลว
เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ก็ดี สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียง
ประชามติตามมาตรา ๓๑ ประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออก
เสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญส้ินสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุม
รวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่
ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และนําขึ้น 
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตอไป โดยมีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกลาวน้ัน ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 

● การรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 เม่ือไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนใน
การจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่จัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการ



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๔๑ 

ตอไปซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  
๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 แตทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย รัฐธรรมนูญ
กําหนดหามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายใน 
๒ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
 

● การตรารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ 
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติ
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตทั้งนี้การ
เสนอ 
 - รางพระราชบัญญัติ จะเสนอไดก็แต โดยสมาชิกสภา 
นิติ บัญญัติแห งชาติ ร วมกันจํ านวนไมน อยกว า  ๒๕  คน  หรือ
คณะรัฐมนตรี  
 - รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน จะเสนอไดก็โดย
คณะรัฐมนตรี แตในกรณีเปนที่สงสัยวาเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียว
ดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่จะวินิจฉัย 
 

● การตราพระราชกําหนด  
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติในกรณีดังตอไปนี้  

(๑ )  เพื่ อประ โยชน ใน อันที่ จ ะรั กษาความมั่ นคงแห ง
ราชอาณาจักร 
 (๒) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 
 (๓) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 (๔) เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
 (๕) เม่ือมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากร
หรือเงินตราที่ตองพิจารณาโดยดวนและลับ 
 เม่ือไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา  

   - ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติพระราชกําหนดแลว  
ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ 

   - ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติพระราชกําหนด  
ใหพระราชกําหนดนั้นเปนอันตกไป 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๔๒ 

  แตทั้งนี้ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติพระราชกําหนด  
ก็ยอมไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ ได เปนไปในระหวางที่ ใช 
พระราชกําหนดนั้น เวนแตพระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไป
ตั้งแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 
 การอนุมัติหรือไมอนุ มัติพระราชกําหนดใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 

● การตราพระราชกฤษฎีกา 
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 

● การเปดอภิปรายท่ัวไป 
 ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติก็ได แตในกรณีเชนวานี้สภานิติบัญญัติแหงชาติจะลงมติใน
ปญหาที่อภิปรายมิได 
 

● คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
แห งชาติ  ให มีคณะมนตรีความมั่ นคงแห งชาติ  ประกอบดวย 
 (๑) หัวหนาคณะปฏิรูปฯ เปนประธาน (๒) รองหัวหนาคณะปฏิรูปฯ 
เปนรองประธาน (๓) สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน  
๓ คน (๔) เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และ (๕) ผูชวย
เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๒ คน แตทั้งนี้ 
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติอาจแตงตั้งสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติเพิ่มขึ้นไดอีกไมเกิน ๑๕ คน 
 ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
หรือนายกรัฐมนตรีอาจขอใหมีการประชุมรวมกันของคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อรวมพิจารณาและแกไขปญหา 
ใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
แหงชาติ รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได 
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● คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 ใหตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวย (๑) ประธานศาลฎีกา
เปนประธาน (๒) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน  
(๓) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา 
ศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับจํานวน ๕ คนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และ (๔) ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธี
ลงคะแนนลับจํานวน ๒ คน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 

 อํานาจหนาที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  → บรรดาการ
ใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเม่ือมี
ปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญตลอดจนบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูใน
ระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายวาดวยสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ธุรการและการอื่นใดตามที่ประธานคณะ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
 

● อ่ืน ๆ 

 ๑) ประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปฯ → รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหบรรดาประกาศและคําส่ังของคณะปฏิรูปฯ หรือคําส่ังของ
หัวหนาคณะปฏิรูปฯ ที่ไดประกาศหรือส่ังในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูป
ใดและไมวาจะประกาศหรือส่ังใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวาประกาศ
หรือคําส่ัง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นไมวาการ
ปฏิบัติตามประกาศหรือคําส่ังนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนประกาศหรือคํา ส่ังหรือการปฏิบัติที่ชอบดวย
กฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 ๒) รัฐธรรมนูญกําหนดการกระทําทั้ งหลายของบุคคล
ดังตอไปนี้ซึ่งไดกระทําไปเนื่องจากการยึดและควบคุมอํานาจการ
ปกครองแผนดิน เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
   - หัวหนาและคณะปฏิรูปฯ 
     - บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกลาว 
  - ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูปฯ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๔๔ 

  - ผูซึ่งไดรับคําส่ังจากผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หรือคณะปฏิรูปฯ 
 ใหการกระทําของบุคคลดังกลาวไมวาเปนการกระทําเพื่อใหมี
ผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้ง
การลงโทษและการกระทําอันเปนการบริหารราชการอยางอ่ืน ไมวา
กระทําในฐานะตัวการ ผูสนับสนุน ผูใชใหกระทํา หรือผูถูกใชใหกระทํา 
และไมวากระทําในวันที่กลาวนั้นหรือกอนหรือหลังวันที่กลาวนั้น หาก
การกระทํานั้นผิดตอกฎหมายก็ใหผูกระทําพนจากความผิดและความ
รับผิดโดยสิ้นเชิง 
 ในเม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ให
วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นในวงงานของสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อมีกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติวินิจฉัยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 
  

 




