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คำอธิบำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557
ทศพร มูลรัตน์1
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างของระบบการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19
ฉบั บ รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ มี สาระส าคัญในแต่ละหมวดและกระบวนการจัดทาหลากหลายรูปแบบ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนใหญ่มักได้มาจากการต่อสู้แย่งชิงอานาจของผู้ปกครองด้วยกันเอง และขณะที่
บางฉบับต้องแลกมาด้วยชีวิต และเลือดเนื้อของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีสาระสาคัญดังนี้
1. ชื่อ
2. วันประกำศใช้
3. จำนวนมำตรำ
4. ผู้มีอำนำจจัดทำ
5. รูปแบบของรัฐบำล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
48 มาตรา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี จานวน 36 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จานวน 220 คน

เหตุผลในกำรประกำศใช้
ตามที่ ไ ด้เกิ ดสถานการณ์ค วามขั ดแย้ งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้ นที่ใ กล้เคีย ง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ขาด
ความสามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใช้กาลังและอาวุธสงครามเข้าทาร้าย
ประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดารงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้อานาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ
การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาด้วย
กลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น นากฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มา
บังคับใช้ ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ
ภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ได้พยายามประสานให้มีการเจรจา
ปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็นผลสาเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมือง เป็นวังวนแห่ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจา สานักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
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ปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น
จนถึงขั้นจลาจลได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริต
กระทบต่อการทามาหากินและภาวะหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศการป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอานาจรัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการทาลายความมั่นคงของชาติ
และความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจาเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอานาจการปกครองประเทศ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุด
ลง ยกเว้นความในหมวด 2 พระมหากษัตริย์ โดยได้กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะคือ ระยะ
เฉพาะหน้า เป็นการใช้อานาจสกัดการใช้กาลังและการนาอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ที่สะสมมากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลงเพื่อเตรียม
เข้าสู่ระยะที่สองซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทาหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มี
คณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟื้นฟูความสงบ
เรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จัดให้มี
กฎหมายที่จาเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมือง
และด้านอื่น ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเป็นธรรม
ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินใน
ระยะต่อไป ในการดาเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสาคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในระบอบ
ประชาธิป ไตยเพี ย งประการเดีย ว จึง จาเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบเรีย บร้อยและ
ปรองดอง เพื่อนาความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็น
ชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนาน หากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อมให้ใ ช้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย(ฉบับชั่วคราว) นี้จนกว่าจะได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
คำอธิบำยเรียงมำตรำ
มำตรำ 1 เรื่องนำมประเทศ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้” มีสาระสาคัญ
3 ประการ คือ (1) กาหนดนามประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญนี้มีชื่อว่า ประเทศไทย (2) ประเทศไทยนี้มี
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พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะใช้คาว่า ราชอาณาจักร (3) ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว เพราะใช้คาว่า
อันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้
มำตรำ 2 เรื่องระบอบกำรปกครอง โดยบัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้นาบทบัญญัติของหมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้และ
ภายใต้บังคับมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ที่ใดในบทบัญญัติดังกล่าวอ้างถึงรัฐสภาหรือประธานรัฐสภาให้หมายถึง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้วแต่กรณี
มำตรำ 3 เรื่องอำนำจอธิปไตย โดยบัญญัติให้อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
มำตรำ 4 เรื่องกำรคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค บัญญัติให้
รัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ น
ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
มำตรำ 5 เรื่องหลักกำรอุดช่องว่ำงของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแก่กรณีใด ให้กระทาการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หรือเมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวง
งานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครอง
สูงสุดจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ แต่สาหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระทาได้
เฉพาะเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
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มำตรำ 6 เรื่องสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมำชิกจำนวนไม่เกิน 220
คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี ตามที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติถวายคาแนะนา โดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา
มำตรำ 7 เรื่องคุณสมบัติของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยบัญญัติถึงการถวายคาแนะนาตามมาตรา 6
เพื่อทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติคานึงถึงความรู้ ความ
สามารถ ความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมภาควิชาการ ภาค
วิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มำตรำ 8 เรื่องคุณสมบัติต้องห้ำมของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(4) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(6) เคยต้องคาพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ
(7) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
(8) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใน
ฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
(9) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดารงตาแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีใน
ขณะเดียวกันมิได้
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มำตรำ 9 เรื่องกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยบัญญัติให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
(4) สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 12
(5) ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจานวนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
การประชุม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย
มำตรำ 10 เรื่องกำรแต่งตั้งประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนหนึ่ง และเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติไม่เกินสองคน ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลง
นามรับ สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาและรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มำตรำ 11 เรื่องฐำนะกำรเป็นผู้แทนของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยบัญญัติให้สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องอุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย
มำตรำ 12 เรื่องกำรขอให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพ้นจำกตำแหน่ง ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติผู้ใดกระทาการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือมี
พฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจานวนไม่น้อยกว่า 25 คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ โดยมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
มำตรำ 13 เรื่ององค์ประชุมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ให้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี
อานาจตราข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การเลือกและการปฏิบัติหน้า ที่ของประธานสภารองประธานสภา และ
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กรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถามการรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
และกิจการอื่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
มำตรำ 14 เรื่องกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติมีศักดิ์ทาง
กฎหมายต่ากว่าและลาดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไ ด้แบ่งพระราชบัญญัติออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ พระราชบัญญัติทั่วไป และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
โดยมาตรา 14 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรณีร่ำงพระรำชบัญญัติ การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้มีสิทธิเสนอให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาได้ คือ
(1) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ
(2) คณะรัฐมนตรี หรือ
(3) สภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา 31 วรรคสอง
แต่ทั้งนี้กรณีของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึง ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก
ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากรการจัดสรร รับ รักษา หรือ
จ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การกู้เงินการค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ หรือ
การดาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ หรือเงินตรา และในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้ วยการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น
คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้
กรณีร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้มีสิทธิเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาได้ คือ
(1) คณะรัฐมนตรี หรือ
(2) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 15 เรื่องกำรนำร่ำงพระรำชบัญญัติหรือร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับควำม
เห็ น ชอบแล้ ว น ำขึ้ น ทู ล เกล้ ำ เพื่ อ ทรงลงพระปรมำภิไ ธย ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ล้ ว ให้
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นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นั้ นจากสภานิ ติบั ญ ญัติ แ ห่ง ชาติ เ พื่ อ พระมหากษั ต ริย์ ท รงลงพระ
ปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
พระรำชอำนำจยับยั้งกฎหมำย
มาตรา 15 วรรคสอง เป็น เรื่องพระรำชอำนำจยับยั้งกฎหมำย คือ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องปรึกษา
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ
ยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้ว ให้
นายกรั ฐ มนตรี น าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ขึ้ น ทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน
30 วัน ให้นายกรัฐมนตรีนาพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
มำตรำ 16 เรื่องตั้งกระทู้ถำมรัฐมนตรี ได้บัญญัติให้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมี
สิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของ
แผ่นดิน หรือเมื่อเห็นว่าเป็นกระทู้ที่ต้องห้ามตามข้อบังคับ ในกรณีนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะตราข้อบังคับ
กาหนดองค์ประชุมให้แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ก็ได้
กำรขอเปิดอภิปรำยโดยไม่มีกำรลงมติ
มาตรา 16 วรรคสองเป็นเรื่องกำรขอเปิดอภิปรำยโดยไม่มีกำรลงมติ บัญญัติให้เมื่อมีปัญหาสาคัญ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด จะเข้าชื่อเสนอญัตติ
ขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจมิได้
มำตรำ 17 เรื่องกำรขอเปิดอภิปรำยโดยคณะรัฐมนตรี บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
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มำตรำ 18 เรื่องเอกสิทธิ์และกำรคุ้มครองสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กรณีเอกสิทธิ์ มาตรา 18 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ได้บัญญัติใ ห้ในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ใดจะกล่าวถ้อยคาใด ๆ ในทางแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะนาไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้นในทาง
ใดมิได้
เอกสิทธิ์นั้นให้คุ้มครองถึงกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณารายงานการ
ประชุมตามคาสั่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาต
ให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนผู้ดาเนินการ
ถ่ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย แต่ไม่คุ้มครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้กล่าว
ถ้อยคาในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดหากถ้อยคาที่
กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และถ้อยคานั้นมีลักษณะเป็นความผิดอาญา
หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรณีก ำรคุ้ มครอง มาตรา 18 วรรคท้ายได้บัญญัติให้ก รณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูก
ควบคุมหรือขัง ให้สั่งปล่อยเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอ หรือในกรณีถูกฟ้องในคดีอาญา ให้
ศาลพิจารณาคดีต่อไปได้ เว้นแต่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอให้งดการพิจารณาคดี
มำตรำ 19 เรื่องคณะรัฐมนตรี ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นำยกรัฐมนตรี 1 คน ตามมติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจำนวนไม่เกิน 35 คนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคาแนะนา
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรัก ภัก ดีต่อ
พระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
พระรำชอำนำจในกำรให้นำยกรัฐมนตรีพ้นจำกตำแหน่ง
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระราชอ านาจในการให้ น ายกรั ฐ มนตรี พ้ น จากต าแหน่ ง ตามที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติถวายคาแนะนาตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอโดยคณะรักษา
ความสงบแห่ง ชาติ และให้รัฐมนตรีพ้ นจากตาแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคาแนะนาการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ
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นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้นาเอกสิทธิ์ตามมาตรา 18
มาใช้บังคับแก่การชี้แจงแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ 20 เรื่องคุณสมบัติของนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
(3) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
(5) ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(6) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความเป็ นรัฐมนตรีข องนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลัก ษณะ
ต้องห้ามตามข้างต้น หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา 9 (1) หรือ (2)
มำตรำ 21 เรื่องพระรำชกำหนด พระราชกาหนด คือ กฎหมายที่ออกในกรณีฉุกเฉินของฝ่ายบริหารซึ่งมี
ศักดิ์ทางกฎหมายเทียบได้กับพระราชบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยในมาตรา 21 ได้บัญญัติให้เมื่อมีกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความจาเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อานาจในการตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เมื่อได้ประกาศใช้พระราชกาหนดแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกาหนดนั้นต่อสภานิติบัญญัติ
แห่ง ชาติโดยไม่ ชั ก ช้ า ถ้า สภานิติ บั ญญัติแ ห่งชาติอนุมัติ ให้ พ ระราชก าหนดนั้นมีผ ลใช้บัง คับเป็ น
พระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่อนุมัติ ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่พระราชกาหนดนั้นใช้บังคับ เว้นแต่พระราชกาหนดนั้นมี
ผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชกาหนดดังกล่าวตกไป
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การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่ไม่อนุมัติให้มี
ผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มำตรำ 22 เรื่องพระรำชอำนำจในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระ
ราชอานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ ขัดต่อกฎหมาย พระราชอานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
และพระราชอ านาจในการอื่ น ตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มำตรำ 23 เรื่องพระรำชอำนำจในกำรทำหนังสือสัญญำ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อานาจในการทาหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ โดยหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนั งสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการนี้ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ส่วนหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทาให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณา
เขต หรือกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอ
มำตรำ 24 เรื่อ งพระรำชอ ำนำจในกำรแต่งตั้งข้ำ รำชกำรฝ่ำ ยทหำรและฝ่ำ ยพลเรือน ได้บัญญัติใ ห้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตาแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เที ย บเท่ า ผู้พิ พ ากษาและตุล าการ ผู้ดารงต าแหน่งในองค์ก รตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และข้าราชการฝ่ายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และทรงให้พ้นจาก
ตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย
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มำตรำ 25 เรื่องผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร ได้บัญญัติให้บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระ
บรมราชโองการใด ๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้น
แต่รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มำตรำ 26 เรื่องหลักควำมเป็นอิสระในกำรพิจำรณำคดีของผู้พิพำกษำและตุลำกำร ได้บัญญัติให้ผู้พิพากษา
และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปโดย
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มำตรำ 27 เรื่องหน้ำที่ของสภำปฏิรูปแห่งชำติ ได้บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและ
เสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) การเมือง
(2) การบริหารราชการแผ่นดิน
(3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(4) การปกครองท้องถิ่น
(5) การศึกษา
(6) เศรษฐกิจ
(7) พลังงาน
(8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(9) สื่อสารมวลชน
(10) สังคม
(11) อื่น ๆ
ทั้ง นี้ เพื่อให้ก ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และ
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
มำตรำ 28 เรื่องสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ ได้บัญญัติให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิก จำนวนไม่
เกิน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี ตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคาแนะนา
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พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 1 คน และ
เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่เกิน 2 คน ตามมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และให้หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานสภา
และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มำตรำ 29 เรื่องคุณสมบัติของสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) และให้นาความในมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่การ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยอนุโลม แต่การวินิจฉัยตามมาตรา 9 วรรคสอง ให้เป็น
อานาจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มำตรำ 30 เรื่องกำรคั ดเลื อกสมำชิก สภำปฏิรูปแห่งชำติ ได้บัญญัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 ด้านละหนึ่งคณะ
และให้มีคณะกรรมการสรรหาประจาจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อสรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัด
นั้นๆ
(2) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านนั้นๆ
(3) ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 28 ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 28 และมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อเสนอ
ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อตนเองมิได้
(4) การสรรหาบุคคลตาม (3) ให้คานึงถึงความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ ในภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส
(5) ให้คณะกรรมการสรรหาประจาจังหวัดประกอบด้วยบุคคลตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(6) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาตาม (1) เสนอ ไม่เกิน 250 คน โดยในจานวนนี้ให้
คัดเลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาประจาจังหวัดเสนอ จังหวัดละหนึ่งคน จานวนกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาแต่ละคณะ วิธีการสรรหา กาหนดเวลาในการสรรหาจานวนบุคคลที่จะต้องสรรหา
และการอื่นที่จาเป็น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
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มำตรำ 31 เรื่องอำนำจหน้ำที่ของสภำปฏิรูปแห่งชำติ สภาปฏิรูปแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 27
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทาขึ้น
ในการดาเนินการตาม (1) หากเห็นว่ากรณีใดจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป ในกรณี ที่ เ ป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด้ ว ยการเงิ น หรื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัดทาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะตาม (2) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก และให้นาความในมาตรา
13 และมาตรา 18 มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ 32 เรื่องคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อจัดทาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการจานวน 36 คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
(2) ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ จานวน 20 คน
(3) ผู้ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ฝ่ายละ 5 คน
การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่
วันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมาธิการยก
ร่า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ หลือ อยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต่อ ไปได้ โดยให้ถื อว่ า คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ างรั ฐธรรมนู ญ
ประกอบด้วยกรรมาธิก ารยกร่า งรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ แต่ให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนตาแหน่งที่ว่างตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง
ให้นาความในมาตรา 18 (เอกสิทธิ์และการคุ้มครอง) มาใช้บังคับแก่ การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
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มำตรำ 33 เรื่องคุณสมบัติของกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(2) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
(3) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 29
(4) เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดารงตาแหน่งทาง
การเมืองภายใน 2 ปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 34 เรื่องระยะเวลำในกำรจัดทำร่ำงรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทา
ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติตามมาตรา 31 (2) แล้วเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนาความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา 31 (2) ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และความเห็นของประชาชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
ด้วย
มำตรำ 35 เรื่องกรอบแนวคิดเนื้อหำของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้อง
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
(2) การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมของไทย
(3) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกากับและควบคุมให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
(4) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทาการอันทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม เข้าดารงตาแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด
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(5) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
พรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงาหรือชี้นาโดย
บุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(6) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
(7) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
(8) กลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพในการใช้จ่ ายเงิน ของรั ฐให้เป็ นไปอย่ างคุ้ม ค่าและตอบสนองต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการ
ตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
(9) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทาลายหลักการสาคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้
(10) กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสาคัญต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป
ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจาเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จาเป็นต้องมี ให้พิจารณา
มาตรการที่จะให้การดาเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
มำตรำ 36 เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญโดยสภำปฏิรูปแห่งชำติ โดยบัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทาเสร็จต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และให้ประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติจัดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน 10
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภา
ปฏิรูปแห่งชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา คาขอแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องมีสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติที่ยื่นคาขอหรือที่ให้คารับรองคาขอของสมาชิกอื่นแล้ว จะยื่นคาขอหรือรับรองคาขอของ
สมาชิกอื่นอีกมิได้
ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติด้วย และคณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบแห่ งชาติจะเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคาขอแก้ไข
เพิ่มเติมได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยคาขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ยื่นต่อประธาน
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
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มำตรำ 37 เรื่องกำรลงมติเห็นชอบด้วยร่ำงรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาคา
ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 36
วรรคสอง ในการนี้ ค ณะกรรมาธิก ารยกร่ างรัฐธรรมนูญ อาจแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มร่า งรั ฐธรรมนูญได้ต ามที่
เห็นสมควร
เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ วให้ เ สนอร่ า ง
รัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้ง
ฉบับ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องมีมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติม เนื้อความของร่างรัฐธรรมนูญนั้นมิได้ เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระสาคัญ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้
สมบูรณ์ขึ้น
เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสองแล้ว ให้ประธานสภา
ปฏิรูป แห่งชาตินาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทู ลเกล้าทูล กระหม่อมถวายภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภาปฏิรูป
แห่งชาติมีมติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้โดยให้
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
พระรำชอำนำจยังยั้งร่ำงรัฐธรรมนูญ
มาตรา 37 วรรคท้าย บัญญัติให้ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป
มำตรำ 38 เรื่องกำรลงมติไม่เห็นชอบด้วยร่ำงรัฐธรรมนูญหรือพิจำรณำร่ำงไม่แล้วเสร็จตำมเวลำ ได้บัญญัติ
ถึงในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ให้ความ
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หรือร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปตามมาตรา 37 ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการดาเนินการเพื่อแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้น เพื่อดาเนินการแทนตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามมาตรา 34 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่สิ้นสุดลงข้างต้น จะเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี ชุดใหม่มิได้
มำตรำ 39 เรื่องกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้เมื่อจัดทาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีร่าง
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการนี้ ส ภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ อ าจแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่จาเป็นก็ได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้ว การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่
ประกาศใช้นั้น
มำตรำ 40 เรื่องค่ำตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งตำมรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาและรอง
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ดารงตาแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา
มำตรำ 41 เรื่องมิให้บังคับใช้กฎหมำยที่ห้ำมมิให้บุคคลใดดำรงตำแหน่งตำมรัฐธรรมนูญ บัญญัติถึงในกรณี
ที่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดารงตาแหน่งทางการเมือง มิ
ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
มำตรำ 42 เรื่องคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ บัญญัติให้มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป
และมีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ดารงตาแหน่งใดในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติก็ได้ แต่ในกรณีเพิ่มเติมเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 คน และจะกาหนดให้หน่วยงานใด
ทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ตามที่เห็นสมควร
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ในกรณีที่ค ณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าคณะรัฐมนตรีควรดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในมาตรา 19 ในเรื่องใด ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจขอให้มีการ
ประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ
อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเป็นครั้ง
คราวในเรื่องอื่นใดก็ได้
มำตรำ 43 เรื่องกรณีที่ยังไม่มีสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ บัญญัติถึงในระหว่างที่ยังไม่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารด าเนิ น การเรื่ อ งใดต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ รั บ ทราบจากสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาให้เป็นอานาจของหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติในการให้ความ
เห็นชอบหรือรับทราบแทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา
กรณีที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรี
ก่อนที่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ ให้บรรดาอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีเป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มำตรำ 44 เรื่องอำนำจพิเศษของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ บัญญัติให้ในกรณีที่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทาอัน
เป็นการบ่อนทาลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอานาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทาการใด ๆ ได้ ไม่
ว่าการกระทานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคาสั่งหรือ
การกระทา รวมทั้งการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว เป็นคาสั่งหรือการกระทา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
มำตรำ 45 เรื่องศำลรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกาหนดให้เป็นอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่สาหรับ
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีอานาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เฉพาะเมื่อมีกรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
การพิจารณาและการทาคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นใน
ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการ
ทาคาวินิจฉัยที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 5
มาตรา 44 หรือรัฐธรรมนูญนี้
มำตรำ 46 เรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ บัญญัติถึงในกรณีที่เห็นเป็นการจาเป็นและสมควร
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีมติร่วมกันให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้ โดย
จัดทาเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น ชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมิได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเห็นชอบด้วย
ส่วนมติให้ความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
นาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และให้นาความในมาตรา 37 วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มำตรำ 47 เรื่องประกำศหรือคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติชอบด้วยกฎหมำยและเป็นที่สุด บรรดา
ประกาศและคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
นี้ ไม่ว่าประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลา
การ ให้ประกาศหรือคาสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งนั้น ไม่ว่าจะกระทาก่อนหรือหลังวันที่
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นประกาศหรือคาสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และเป็นที่สุด และให้ประกาศหรือคาสั่งดังกล่าวที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี แก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก
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ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งให้บุคคลใดดารงตาแหน่งหรือพ้นจากตาแหน่ งใด
ที่ระบุไว้ในมาตรา 24 ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งให้บุคคลนั้นดารงตาแหน่งนั้นหรือทรงให้บุคคลนั้นพ้นจากตาแหน่งนั้นด้วย
มำตรำ 48 เรื่องกำรกระทำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวเนื่องให้พ้นจำกควำมผิด
และควำมรับผิดโดยสิ้นเชิง โดยบัญญัติให้บรรดาการกระทา ทั้งหลายซึ่งได้กระทาเนื่องในการยึดและ
ควบคุมอานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติรวมทั้งการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคาสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทาไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทาดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่
ว่าจะเป็นการกระทาเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลา
การ รวมทั้งการลงโทษและการกระทาอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทาในฐานะตัวการ
ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทา หรือผู้ถูกใช้ให้กระทา และไม่ว่ากระทาในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่
กล่าวนั้น หากการกระทานั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทาพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
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โครงสร้ำงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557
สถำบันพระมหำกษัตริย์
(มาตรา 2)
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(มาตรา 6 – มาตรา 13)

คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 19 – มาตรา 21)

สภำปฏิรูปแห่งชำติ
(มาตรา 28 – มาตรา 31)

ใช้บังคับตามหมวด 2 แห่งรัฐธรรมนูญ 2550
และมาตราอื่นตามรัฐธรรมนูญนี้ เช่น มาตรา 22
มาตรา 23 มาตรา 24 เป็นต้น
จานวนไม่เกิน 220 คน (มาตรา 6)
คุณสมบัติ (มาตรา 6 และ 8)
- สัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี
- อื่นๆ
การได้มา (มาตรา 6) มาจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติถวายคาแนะนา
นายกรัฐมนตรี 1 คน รัฐมนตรีอื่นอีก 35 คน
รวมเป็น 36 คน (มาตรา 19)
คุณสมบัติ (มาตรา 20)
- สัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี
- อื่นๆ
การได้มา (มาตรา 19) จาก พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง กรณีนายกรัฐมนตรีตามมติของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ส่วนกรณีรัฐมนตรีอื่น จาก
นายกรัฐมนตรีถวายคาแนะนา
จานวนไม่เกิน 250 คน (มาตรา 28)
คุณสมบัติ (มาตรา 28 และ 29)
- สัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี
การคัดเลือก (มาตรา 30) มาจากการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหา และการคัดเลือกของ
คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ
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คณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 32 – มาตรา 35)

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
(มาตรา 42)

จานวน 36 คน (มาตรา 32)
คุณสมบัติ (มาตรา 33)
- สัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี
- อื่นๆ
การได้มา (มาตรา 32) จากการเสนอของ
- คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6 คน
- สภาปฏิรูปแห่งชาติ 20 คน
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5 คน
- คณะรัฐมนตรี 5 คน
จานวนตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 6 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2557 และในกรณีเพิ่มเติม
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 คน

