หน้าที่และอานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทา
หน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป…” ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีหน้าที่และ
อานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังต่อไปนี้
๑. หน้าที่และอานาจด้านนิติบัญญัติ
๑.๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เมื ่อ สภานิต ิบ ัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติไ ด้ร ับ ร่า งพระราชบัญ ญัต ิป ระกอบ รัฐ ธรรมนูญ จาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แต่ละฉบับ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่ แ ล้ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ถื อ ว่า
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติเ ห็ น ชอบกั บ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตามที่คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
สาหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีจานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยวิธีพ ิจ ารณาคดีอ าญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติภายในระยะเวลาที่บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
๑.๑ กฎหมายเพื่อการจัด ตั้งกองทุนในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
๑.๒ กฎหมายว่าด้ว ยแผนและขั้นตอนการดาเนิน การปฏิรูปประเทศ โดยต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศใช้บังคับภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๙
๑.๓ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อานาจ และภารกิจของตารวจ และ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) โดย
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๐
๑.๔ กฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้ านการศึ กษา โดยให้ คณะรั ฐมนตรี แ ต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนิน การศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่ เกี่ยวข้องภายใน ๖๐
วัน นั บแต่วัน ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ และให้คณะกรรมการดังกล่าวดาเนิน การศึก ษาและจัด ท า
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๑
(๒) ร่างพระราชบัญญัติอื่น ๆ
๒.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกากับการ
ประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้
คณะรัฐมนตรีดาเนิน การแก้ไ ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ และเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๔

๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยกาหนดให้
คณะรัฐมนตรีดาเนินการจัดให้มีกฎหมายนีใ้ ห้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ และดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๕
๒.๓ กฎหมายตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
(กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ) โดยให้
คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายดังกล่าวนี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗
๒.๔ กฎหมายตามมาตรา ๕๘ (กฎหมายเกี่ ย วกั บ การอนุ ญาตที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม) มาตรา ๖๒ (กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ) และ มาตรา ๖๓ (กฎหมาย
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรี ดาเนินการให้หน่วยงาน
ของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ดาเนินการให้จัดทาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติ
บัญ ญัติแ ห่งชาติภ ายใน ๒๔๐ วัน นับ แต่วัน ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิ จารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๖๐ วั น ภายใน ๖๐ วั นนับ แต่ว ัน ที ่ไ ด้ร ับ ร่า งพระราชบัญ ญัต ินั ้น ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๘
๑.๓)การอนุมัติพระราชกาหนด
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติมอี านาจในการพิจารณาอนุมตั ิพระราชกาหนด ดังนี้
(๑) พระราชกาหนดทั่วไป (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒)
(๒) พระราชกาหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา (รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๔)
๒. หน้าที่และอานาจด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้
๒.๑) การตั้งกระทู้ถาม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐)
๒.๒) การตั้งคณะกรรมาธิการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอานาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมี
อ านาจเลื อ กบุ ค คลผู้ เ ป็ น สมาชิ ก หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ตั้ ง เป็ น คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ หรื อ
คณะกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ ศึกษาเรื่องใด ๆ และ
รายงานให้ สภาทราบตามระยะเวลาที่ สภาก าหนด การกระท ากิ จการการสอบหาข้ อเท็ จจริ ง หรื อ
การศึกษา ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของสภา และหน้าที่และอานาจตามที่ระบุไว้ในการตั้ง
คณะกรรมาธิการก็ดี ในการดาเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดีต้องไม่เป็นเรื่องซ้าซ้อนกัน ในกรณีที่การ
กระทากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่ของ
ประธานสภาที่จะต้องดาเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันดาเนินการ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๙)
๓. หน้า ที่แ ละอานาจให้ค วามเห็น ชอบให้บุค คลดารงตาแหน่ง ต่า ง ๆ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้บัญ ญัต ิใ ห้ส ภานิต ิบัญ ญัติ
แห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๔)
(๒) กรรมการการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๒)
(๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘)
(๔) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๒)
(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๘)
(๖) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๑)
(๗) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๖)
๔. หน้าที่และอานาจในกรณีที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๖ ได้บัญญัติว่า ใน
กรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
(๑) การให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง ผู้ สาเร็ จ ราชการแทนพระองค์ ตามมาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙

(๓) การรั บ ทราบการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎมณเฑี ย รบาลว่ า ด้ ว ยการสื บ ราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ ตามมาตรา ๒๑
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๑
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภา ตามมาตรา ๑๒๒
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๓๒
(๘) การปรึก ษาร่า งพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ หรือ ร่า งพระราชบัญญัติใหม่
ตามมาตรา ๑๔๖
(๙) ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ก้ ไ ข เ พิ ่ ม เ ติ ม ห รื อ ร่า ง
พระราชบัญญัติที่ตกไป ตามมาตรา ๑๔๗
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ตามมาตรา ๑๕๗
(๑๒) การแถลงนโยบาย ตามมาตรา ๑๖๒
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม ตามมาตรา ๑๗๗
(๑๔) การรับฟังคาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๖
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

