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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย   
(ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช   ๒๕๔๙ 
 

 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
เปนปท่ี  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา 
 โดยท่ีหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  ซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดนําความกราบบังคมทูลวา  เหตุท่ีทําการยึดอํานาจและประกาศใหยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเสียนั้น  ก็โดยปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน  ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ 
การใชอํานาจรัฐ  ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง  โดยไมอาจหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษได  อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง  และปญหาความขัดแยง 
ในมวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรักสามัคคีของชน 
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ในชาติอันเปนวิกฤติการณรุนแรงทางสังคม  แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไขวิกฤติการณ
ดังกลาวแลวแตก็ไมเปนผล  กลับมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกัน 
ซึ่งอาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อได  นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง  ระบบ
เศรษฐกิจ  และความสงบเรียบรอยของประเทศ  จําเปนตองกําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสมแก
สถานการณเพื่อใชไปพลางกอน  โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การฟนฟูความรูรักสามัคคี  ระบบ
เศรษฐกิจและความสงบเรียบรอยของบานเมือง  การเสริมสรางระบบการตรวจสอบทุจริตที่เขมแข็งและ
ระบบจริยธรรมที่ดีงาม  การสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การปฏิบัติตามกฎบัตร
สหประชาชาติ  พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ  การสงเสริมสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศ  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ขณะเดียวกันก็เรงดําเนินการใหมีการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมดวยการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากประชาชนในทุกขั้นตอน  เพื่อให 
การเปนไปตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไดนําความกราบบังคมทูล  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัติตอไปนี้
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญที่จะได 
จัดทํารางขึ้นและนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 
 มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได 
 พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ  ผูใดจะละเมิดมิได  และ 
จะกลาวหาหรือฟองรองในทางใด  ๆ  มิได 
 มาตรา ๒ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข 
ทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูนี้ 
 มาตรา ๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  
เสรีภาพ  และความเสมอภาค  บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว  ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้  
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 มาตรา ๔ พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรีคนหนึ่ง  และองคมนตรีอื่น 
อีกไมเกินสิบแปดคน  ประกอบเปนคณะองคมนตรี   
 การเลือก  การแตงตั้ง  และการพนจากตําแหนงประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื ่น 
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธาน
องคมนตรี  และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่น 
 มาตรา ๕ ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกินสองรอยหาสิบคน 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  และมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาป 
 ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  
 ในการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ใหคํานึงถึงบุคคลจาก 
กลุมตาง  ๆ  ในภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคสังคม  และภาควิชาการ  จากภูมิภาคตาง  ๆ  อยางเหมาะสม 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง  มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ
แกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 มาตรา ๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลง  เมื่อ  
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๕ 
 (๔) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 
 (๕) สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา  ๘ 
 มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนประธานสภา 
คนหนึ่ง  และเปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ใหนําความในมาตรา  ๖  มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของประธานสภา  และรองประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
 ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และการแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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 มาตรา ๘ ในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูใดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวางตอการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน 
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือใหผูนั้นพนจากสมาชิกภาพ 
 มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในวันลงคะแนน 
 มาตรา ๙ การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานสภา  รองประธานสภาและกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
การเสนอญัตติ  การอภิปราย  การลงมติ  การตั้งกระทูถาม การรักษาระเบียบและความเรียบรอย  และ
กิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
 มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ภายใตบังคับมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวายี่สิบหาคน  หรือคณะรัฐมนตรี  แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน  จะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี 
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามวรรคสอง  หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย
ขอความดังตอไปนี้ท้ังหมดหรือแตอยางหนึ่งอยางใด  กลาวคือ  การตั้งขึ้น  ยกเลิก  ลด  เปลี่ยนแปลง 
แกไข  ผอน  หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร  การจัดสรร  รับ  รักษา  จาย  โอน  
หรือกอภาระผูกพันเงินแผนดิน  การลดรายไดแผนดิน  การกูเงิน  การค้ําประกัน  หรือการใชเงินกู  หรือ
รางพระราชบัญญัติวาดวยเงินตรา 
 ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอจะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติท่ีจะ
วินิจฉัย 
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 มาตรา ๑๑ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิต้ังกระทูถามรัฐมนตรี
ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได  แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน  หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทู 
ท่ีตองหามตามขอบังคับ 
 ในกรณีมีปญหาสําคัญ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจะเขาชื่อ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได  แตจะลงมติไววางใจหรือ 
ไมไววางใจไมได 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยัง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ก็ได  ในกรณีเชนวานี้สภานิติบัญญัติแหงชาติจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 
 มาตรา ๑๓ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ผูใดจะกลาวถอยคําใด  ๆ  ในทางแถลง
ขอเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็น  หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  จะนําไป
เปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได 
 เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง  ใหคุมครองถึงกรรมาธิการของสภา  ผูพิมพ  ผูโฆษณารายงาน
การประชุมโดยคําสั่งของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะกรรมาธิการ  บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม
อนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ตลอดจน
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนท่ีไดรับ
อนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย  แตไมคุมครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูกลาว
ถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  หากถอยคําที่กลาว 
ในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแหงชาติและการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปน
ความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติถูกควบคุมหรือขัง  ใหสั่งปลอยในเมื่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ  หรือในกรณีถูกฟองในคดีอาญา  ใหศาลพิจารณาคดีตอไปได  เวนแต
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอใหงดการพิจารณาคดี  
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 มาตรา ๑๔ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และรัฐมนตรีอื่นอีกจํานวน
ไมเกินสามสิบหาคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา  ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาที่บริหาร
ราชการแผนดิน 
 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติถวายคําแนะนํา  และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง  ใหประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ  หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ในขณะเดียวกันมิได 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ  แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มาตรา ๑๕ ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  ความปลอดภัย
ของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  หรือเมื่อมีความจําเปน 
ตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตราที่ตองพิจารณาโดยดวนและลับ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ 
 เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว  ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติโดยไมชักชา  ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว  ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ 
เปนพระราชบัญญัติตอไป  ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ  ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป  แตท้ังนี้ 
ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น  เวนแตพระราชกําหนดนั้น 
มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด  ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอน
การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผลบังคับ 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีไมอนุมัติใหมีผล
ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ
กฎหมาย 
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 มาตรา ๑๗ บรรดาบทกฎหมาย  พระราชหัตถเลขา  และพระบรมราชโองการใด  ๆ  อันเกี่ยวกับ
ราชการแผนดิน  ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เวนแต
รัฐธรรมนูญนี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา ๑๘ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริยใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๑๙ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ  เพ่ือจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มีจํานวนหนึ่งรอยคน 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง
และรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมเกินสองคน  ตามมติของสภารางรฐัธรรมนูญ 
 ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตองไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง  หรือดํารงตําแหนงใด
ในพรรคการเมืองภายในเวลาสองปกอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
และตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน 
 ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการของสภา  ผูพิมพ  ผูโฆษณารายงานการประชุม 
โดยคําสั่งของสภารางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมาธิการ  บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให 
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  และผูดําเนินการถายทอด 
การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนท่ีไดรับอนุญาตจากประธาน 
สภารางรัฐธรรมนูญ  ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๓  เชนเดียวกับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ใหนํามาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับแกองคประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญและใหนํา
ขอบังคับของสภานิติบัญญัติแหงชาติมาใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๐ ใหมีสมัชชาแหงชาติ  ประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ 
แตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  อายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  มีจํานวนไมเกินสองพันคน 
 ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
สมาชิกสมัชชาแหงชาติตามวรรคหนึ่ง 
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 ใหนําความในมาตรา  ๕  วรรคสามและวรรคสี่  มาใชบังคับแกการสรรหาบุคคลและการไดรับ
แตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๑ ในการประชุมสมัชชาแหงชาติ  ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่
ประธานสมัชชาแหงชาติ  และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ทําหนาท่ีรองประธานสมัชชา
แหงชาติ 
 การประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  ใหเปนไปตามที่
ผูทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติกําหนด 
 มาตรา ๒๒ ใหสมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผูสมควรไดรับการโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนสองรอยคน 
ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก  และเมื่อไดคัดเลือกสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญแลว  หรือเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมอาจคัดเลือกไดครบถวน  ใหสมัชชาแหงชาติ
เปนอันสิ้นสุดลง 
 การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติมีสิทธิเลือกไดคนละไมเกินสามรายชื่อ  
และใหผูไดคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบสองรอยคนเปนผูไดรับเลือก  ในกรณีท่ี 
มีคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําใหมีผูไดรับเลือกเกินสองรอยคน  ใหใชวิธีจับสลาก 
 มาตรา ๒๓ เมื่อไดรับบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาแหงชาติแลว  ใหคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเหลือหนึ่งรอยคน  และนําความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีท่ีสมัชชาแหงชาติปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา   ๒๒   
วรรคหนึ่ง  ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแหงชาติจํานวนหนึ่งรอยคน 
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง
ตอไป 
 ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 ใหนําความในมาตรา  ๕  วรรคสี่  มาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
และกรรมาธิการตามมาตรา  ๒๕  ดวยโดยอนุโลม 
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 มาตรา ๒๔ ในระหวางที่สภารางรัฐธรรมนูญยังปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ไมแลวเสร็จ 
หากมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด  ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๒  ท่ีเหลืออยู  หรือจากบุคคลที่เคยเปนสมาชิก
สมัชชาแหงชาติ  แลวแตกรณี  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง 
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง  ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีตําแหนงวาง 
 ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่เหลืออยู 
 มาตรา ๒๕ ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ  ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่สิบหาคน  และผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญจํานวนสิบคนตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ท้ังนี้   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๒๖ เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  ใหจัดทํา
คําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น  มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  องคกร 
และบุคคลดังตอไปนี้  เพ่ือพิจารณาและเสนอความคิดเห็น 
 (๑) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 (๒) สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
 (๓) คณะรัฐมนตรี 
 (๔) ศาลฎีกา 
 (๕) ศาลปกครองสูงสุด 
 (๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๗) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 (๘) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 (๙) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 (๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 



  หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๑) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 (๑๒) สถาบันอุดมศึกษา 
 ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจงตามวรรคหนึ่ง
ใหประชาชนทั่วไปทราบ  ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย 
 มาตรา  ๒๗ เมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารตามมาตรา  ๒๖  แลว  
หากประสงคจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม  ใหกระทําไดเมื่อมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงชื่อรับรอง 
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยูและตองยื่นคําขอแปรญัตติพรอมทั้ง
เหตุผลกอนวันนัดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๘ 
 สมาชิกที่ย่ืนคําขอแปรญัตติหรือท่ีใหคํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นแลว  จะยื่นคําขอ 
แปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นใดอีกไมได 
 มาตรา  ๒๘ เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สงเอกสารตามมาตรา  ๒๖  ใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นที่ไดรับมาตามมาตรา  ๒๖  และคําแปรญัตติตามมาตรา  ๒๗  
พรอมทั้งจัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล  เผยแพรใหทราบ 
เปนการทั่วไป  แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
 การพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเปนการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเฉพาะมาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตามมาตรา  ๒๗ 
หรือท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ  โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปรญัตติแกไข
เพ่ิมเติมนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๗  มิได  เวนแตคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบ
ดวยหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวาสามในหาเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น 
 มาตรา  ๒๙ ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จตาม
มาตรา  ๒๘  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก 
 เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  ใหเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  ซึ่งตองจัดทาํไมเรว็กวาสบิหาวนั
และไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีสภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด 
 การออกเสียงประชามติตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 



  หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 มาตรา  ๓๐ เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชน
ในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ  
เพ่ือเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตอไปซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 เพ่ือประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย  หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
 มาตรา  ๓๑ ในการออกเสียงประชามติ  ถาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของ 
ผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว  ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย  และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว  ใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได  
 เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๓๐  เสร็จแลว  หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๓๐  สุดแตเวลาใด 
จะถึงกอน  ใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง 
 มาตรา  ๓๒ ในกรณี ท่ีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ก็ดี  สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ก็ดี  หรือในการออกเสียงประชามติตามมาตรา  ๓๑  ประชาชนโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี  ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง  และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ  และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป 
 ในการประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม 



  หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 การประกาศใชรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มาตรา  ๓๓ เงินประจําตํ าแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา     
 มาตรา  ๓๔ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงแหงชาติ  ใหมี
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ประกอบดวยบุคคลตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๒๔  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พุทธศักราช  
๒๕๔๙ 
 ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติอาจแตงตั้งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
เพ่ิมขึ้นไดอีกไมเกินสิบหาคน 
 ใหหัวหนา  รองหัวหนา  สมาชิก  เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เปนประธาน  รองประธาน  สมาชิก  
เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ตามลําดับ  
 ในกรณีท่ีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามลําดับที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติกําหนดทําหนาที่
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  และในกรณีท่ีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและ 
รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติเลือกสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคนหนึ่งทําหนาที่ประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร  ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจขอใหมี
การประชุมรวมกันของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี  เพ่ือรวมพิจารณาและแกไข
ปญหาใด  ๆ  อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงแหงชาติ  รวมตลอดทั้งการปรึกษา 
หารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได 
 มาตรา  ๓๕ บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมี
ปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม  ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวย
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ประธานศาลฎีกาเปนประธาน  ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน  ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง 
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ  และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ
ศาลปกครองสงูสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน  เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายวาดวยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ธุรการ
และการอื่นใดตามที่ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
 องคคณะในการพิจารณาพิพากษา  วิธีพิจารณา  และการทําคําวินิจฉัย  ใหเปนไปตามที่คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่   
๑๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ 
 มาตรา  ๓๖ บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่  ๑๙  กันยายน 
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ไมวาจะเปนในรูปใดและไมวาจะประกาศหรือ 
สั่งใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ  ในทางบริหาร  หรือในทางตุลาการ  ใหมีผลใชบังคับตอไปและ 
ใหถือวาประกาศหรือคําสั่ง  ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นไมวาการปฏิบัติตามประกาศ
หรือคําสั่งนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติ 
ท่ีชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา  ๓๗ บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งไดกระทําเนื่องในการยึดและควบคุมอํานาจ 
การปกครองแผนดิน  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ของหัวหนาและคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมตลอดทั้งการกระทําของ
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกลาวหรือของผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือของผูซึ่งไดรับคําสั่ง
จากผู ท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  อันไดกระทําไป  เพ่ือการดังกลาวขางตนนั้น  การกระทําดังกลาวมา
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ท้ังหมดนี้  ไมวาเปนการกระทําเพื่อใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ  ในทางบริหาร  หรือในทางตุลาการ 
รวมทั้งการลงโทษและการกระทําอันเปนการบริหารราชการอยางอื่น  ไมวากระทําในฐานะตัวการ 
ผูสนับสนุน  ผูใชใหกระทํา  หรือผูถูกใชใหกระทํา  และไมวากระทําในวันที่กลาวนั้นหรือกอนหรือหลัง
วันที่กลาวนั้น  หากการกระทํานั้นผิดตอกฎหมายก็ใหผูกระทําพนจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง 
 มาตรา  ๓๘ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด  ใหวินิจฉัยกรณีนั้น 
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ   หรือเมื่อมีกรณี ท่ีคณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัย   
ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด 
 มาตรา  ๓๙ กอนคณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่  ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก  สนธิ  บุญยรัตกลิน 
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง 
     ในระบอบประชาธิปไตย 
        อันมีพระมหากษัตริย 
            ทรงเปนประมุข 


