- คําแปลแถลงการณ์ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประเทศไทย: ICJ ตระหนกต่ อการใช้ อาํ นาจโดยพลการตามมาตรา 44 ทีเ่ พิม่ มากขึน้
วันนี้ คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์ สากล (International Commission of Jurists หรื อ ICJ) กล่าวว่าประเทศไทยควร
ยุติการใช้มาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว ซึ่ งให้อาํ นาจอย่างกว้างขวางและอยูเ่ หนื อการตรวจสอบกับหัวหน้า
คณะรัฐบาลทหารโดยทันที เนื่องจากขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักสิ ทธิมนุษยชน
แม้วา่ นานาประเทศจะได้ประณามการใช้อาํ นาจตามมาตรา 44 อย่างกว้างขวาง แต่ทว่ายังคงมีการใช้อาํ นาจตาม
มาตรานี้ เพิ่มขึ้นทุกปี นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญฉบับชัว่ คราวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังรัฐประหาร
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ หัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ออกคําสั่ง
หัวหน้าคสช.โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 เป็ นจํานวนอย่างน้อยทั้งสิ้ น 107 ฉบับ (ตามข้อมูลเท่าที่ปรากฏต่อสาธารณะ)
ความปรากฏว่าภายในพ.ศ. 2557 ออกคําสั่งไปแล้วอย่างน้อย 1 ฉบับ ส่ วนในพ.ศ. 2558 ออกคําสั่งไปแล้วอย่างน้อย 44 ฉบับ
ส่ วนช่วงเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2559 จนถึงปั จจุบนั ออกคําสั่งไปแล้วอย่างน้อย 62 ฉบับ (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้
ออกคําสัง่ แล้วถึง 37 ฉบับ)
[โปรดดูรายการคําสั่ งหั วหน้ าคสช.ทั้งหมด ตามข้ อมูลเท่ าที่ปรากฏสู่ สาธารณะตามแนบท้ าย]
“การที่หัวหน้าคสช.จงใจใช้อาํ นาจพิเศษมากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยูอ่ ย่างพลการ
และเฉพาะการ โดยปราศจากการทบทวนของฝ่ ายตุลาการ ควรเป็ นเรื่ องที่ ทุ กคนรวมทั้งภาคธุ รกิ จควรต้อ งตระหนก”
นายวิลเดอร์ เทเลอร์ (Wilder Tayler) เลขาธิ การของ ICJ กล่าว “มาตรา 44 มอบอํานาจนิ ติบญ
ั ญัติไว้ในมือของคนเพียง
คนเดียว ส่ วนมาตรา 47 และ 48 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวก็ป้องกันมิให้ฝ่ายตุลาการใช้อาํ นาจทบทวน หรื อขัดขวางมิให้
เข้า ถึ ง การเยีย วยาและการชดเชย จึ ง เป็ นกฎหมายที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งโดยสิ้ น เชิ ง กับ หลัก นิ ติ ธ รรมซึ่ งมี ห ลัก การพื้ น ฐาน
สามประการ ได้แก่ หลักความเสมอภาค (Equality) หลักการตรวจสอบ (Accountability) และความแน่ นอนของกฎหมาย
(Predictability) ฉะนั้น มาตรา 44 จึงเป็ นกฎหมายที่สมควรต้องถูกยกเลิกในทันที”
คําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ประกาศใช้ตามมาตรา 44 ครอบคลุมตั้งแต่เรื่ องการจํากัดสิ ทธิ ทางพลเมืองของคนทุกคนใน
ประเทศไทย จนถึงคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางราชการที่ไม่มีนยั สําคัญตามกระบวนการทัว่ ไป จนถึงปั จจุบนั มีการใช้
อํานาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายไทยหลายฉบับ โดยไม่คาํ นึ งถึงกระบวนการหรื อแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม
รวมถึงการให้อาํ นาจในการเวนคืนที่ดินเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย
ภายในว่าด้วยสังคมและสิ่ งแวดล้อม การให้อาํ นาจเจ้าหน้าที่ทหารอย่างกว้างขวางในการสอบสวน จับกุมและควบคุมตัว
การห้ามมิให้บุคคลจํานวนห้าคนหรื อมากกว่านั้นรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
“ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานเกินสมควรแล้ว ประเทศไทยจึงควรยกเลิกมาตรา 44 และบรรดากฎหมาย คําสั่ง และ
ประกาศอื่น ๆ ทั้งปวง ที่บญั ญัติภายหลังการรัฐประหารและมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและหลักสิ ทธิ มนุษยชน”
เทเลอร์กล่าว “เหตุผลที่ทหารใช้เพื่ออ้างความชอบธรรมของมาตรการเหล่านี้ ล้วนไม่สมเหตุสมผล ไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ
เมื่อได้คาํ นึงว่ามีการปกครองด้วยระบอบทหารโดยตรงเป็ นระยะเวลาเกินกว่าสองปี แล้ว”

อนึ่ ง คําสั่งทั้งหมดที่ประกาศใช้ตามมาตรา 44 และประกาศและคําสั่งของคสช.อื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
ตามร่ างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผา่ นการลงเสี ยงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2559 โดยจะยกเลิกหรื อแก้ไขได้ดว้ ยการบัญญัติ
เป็ นพระราชบัญญัติ เท่านั้น
เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครื องาม ประกาศว่า คสช.อยูร่ ะหว่างพิจารณาว่าจะบัญญัติคาํ สั่ง
หลายร้อยฉบับที่ประกาศใช้โดยคสช. รวมถึงบรรดาคําสั่งที่ประกาศใช้ตามมาตรา 44 ให้เป็ นกฎหมาย

ความเป็ นมา
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวให้อาํ นาจหัวหน้าคสช.อย่างไม่จาํ กัดในการออกคําสั่งใด ๆ ที่เห็นว่ามี
ความจําเป็ นเพื่อ “...ประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่ งเสริ มความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ หรื อเพื่อป้ องกัน ระงับ หรื อปราบปรามการกระทําอันเป็ นการบ่อนทําลายความสงบเรี ยบร้อยหรื อความมัน่ คงของชาติ
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิ จของประเทศ หรื อราชการแผ่นดิ น...” บรรดาคําสั่งดังกล่าวให้ถือว่า “…ชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญนี้และเป็ นที่สุด…”
มาตรา 47 กําหนดว่าบรรดาประกาศและคําสั่งของคสช.ที่ ได้ประกาศใช้นับแต่รัฐประหาร จนถึ งวันที่
คณะรัฐมนตรี เข้าดํารงตําแหน่ง “...ไม่วา่ ประกาศหรื อสั่งให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบญั ญัติ ในทางบริ หาร
หรื อในทางตุลาการ...” ให้ถือว่า “...ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนู ญและเป็ นที่สุด...” นอกจากนี้ มาตรา 48
ระบุว่าบรรดาการกระทําใด ๆ ของคสช.ที่ เกี่ยวข้องกับการทํารัฐประหาร รวมทั้งการกระทําใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
กับคสช.แม้การกระทํานั้นผิดกฎหมาย “...ให้ผกู ้ ระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้ นเชิง”
มาตรา 279 ของร่ างรัฐธรรมนูญซึ่ งมีการเห็นชอบในการออกเสี ยงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2559 กําหนดว่า
บรรดาคําสั่ง ประกาศ และการกระทําใด ๆ ของคสช.ซึ่ งรวมถึงการใช้อาํ นาจตามมาตรา 44 “...ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ หรื อที่จะออกใช้บงั คับต่อไป...ไม่ว่าเป็ นประกาศ คําสั่ง หรื อการกระทําที่มีผลใช้บงั คับในทาง
รัฐธรรมนู ญ ทางนิ ติบญ
ั ญัติ ทางบริ หาร หรื อทางตุลาการ ให้ประกาศ คําสั่ง การกระทํา ตลอดจนการปฏิบตั ิตามประกาศ
คําสั่ง หรื อการกระทํานั้นเป็ นประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรื อการปฏิบตั ิที่ชอบด้วยรัฐธรรมนู ญนี้ และกฎหมาย และมีผลใช้
บัง คับ โดยชอบด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ต่ อ ไป” การยกเลิ ก หรื อแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศหรื อ คํา สั่ ง ดัง กล่ า ว ให้ ก ระทํา เป็ น
พระราชบัญญัติเท่านั้น
ข้อ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights - ICCPR) ซึ่ งประเทศไทยเป็ นรัฐภาคีประกันว่า บุคคลใดซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ ย่อมต้องได้รับการเยียวยาอย่าง
เป็ นผล ไม่ว่าการละเมิดนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามอํานาจในทางราชการ และการเยียวยาเช่นว่าต้องเป็ นไป
ตามวินิจฉัยของฝ่ ายตุลาการ ฝ่ ายบริ หาร หรื อฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติที่มีอาํ นาจ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามที่กาํ หนดไว้โดย
ระบบกฎหมายของรัฐ และรัฐยังต้องพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
อย่างไรก็ดี การจํากัดสิ ทธิ มนุษยชนสามารถกระทําได้เฉพาะสิ ทธิ บางประการ โดยต้องปรากฏว่าการจํากัดสิ ทธิ
นั้นได้สัดส่ วน จําเป็ นแก่กรณี เฉพาะเรื่ อง ข้อ 4 ของกติกา ICCPR อนุญาตให้รัฐประกาศมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ซึ่ ง
จะมีการจํากัด (“งดเว้นการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของ”) สิ ทธิ มนุ ษยชนบางประการ เพิ่มเติมจากที่อนุ ญาตให้กระทําได้ใน
ภาวะปรกติ โดยเฉพาะให้กระทําได้เฉพาะใน “ภาวะฉุ กเฉิ นสาธารณะซึ่ งคุกคามความอยู่รอดของชาติ” และเพียง “เท่าที่

จําเป็ นตามความฉุ กเฉิ นของสถานการณ์” แต่สาํ หรับสิ ทธิ มนุ ษยชนบางประการนั้นไม่อาจถูกจํากัดไม่วา่ ในสถานการณ์ใด
เช่น กรณี หา้ มกระทําการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ายอย่างอื่น ทั้งนี้ ICJ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าวัตถุประสงค์เกือบทั้งหมด
ที่ รัฐบาลทหารของประเทศไทยยกขึ้นอ้างไม่สอดคล้องกับกติกา ICCPR ไม่ถือว่าเป็ นเหตุผลที่ สามารถใช้เพื่อจํากัด
สิ ทธิ มนุษยชน และแม้สาํ หรับวัตถุประสงค์บางประการที่อาจชอบด้วยเหตุผลในทางทฤษฎี แต่มาตรการที่กาํ หนดขึ้นมานั้น
ยัง ถื อ ว่า ไม่ ไ ด้สั ด ส่ ว นอยู่ดี และประเทศไทยไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ถึ ง ระดับ ที่ จ าํ เป็ นต้อ งเลี่ ย งพัน ธกรณี ใ น
ภาวะฉุ กเฉิ นตามข้อ 4
ในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนของประเทศไทย (Universal Period Review) ในวาระที่สอง ณ
ที่ประชุมคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ตัวแทนจากบางประเทศมีขอ้ เสนอแนะให้แก้ไขหรื อยกเลิกกฎหมาย
และคําสั่งซึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักสิ ทธิ มนุษยชน และหลักนิติธรรม ซึ่ งรวมถึงกฎหมายที่ประกาศใช้ตามมาตรา 44 ตัวแทน
ประเทศไทยได้ต อบข้อ เสนอแนะดัง นี้ “...เรายัง ไม่ พ ร้ อ มจะยอมรั บ ข้อ เสนอแนะเหล่ า นี้ ในขั้น ตอนนี้ แต่ ท้ ัง นี้ หาก
สถานการณ์ดีข้ ึน บรรดาข้อจํากัดที่ไม่จาํ เป็ นจะถูกผ่อนปรนลง บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์จาก
ข้อเสนอแนะเหล่านี้มาพิจารณาอย่างจริ งจัง”

ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ:
นายวิลเดอร์ เทเลอร์ (Wilder Tayler) เลขาธิการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล หมายเลขโทรศัพท์ +41 22
979 3825 อีเมลล์ wilder.tayler(a)icj.org

คําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติออกตามความในมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
ตามข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ วันที่มีผลบังคับใช้ คําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่

เรื่ อง

1

25 ธันวาคม 2557

*

*

2

1 เมษายน 2558

3/2558

การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงของชาติ
(แต่งตั้งเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรี ยบร้อย)

3

8 เมษายน 2558

4/2558

มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะและ
ประชาชนโดยส่ วนรวม

4

16 เมษายน 2558

5/2558

แก้ไขคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558
(การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงของชาติ)

5

17 เมษายน 2558

6/2558

การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง
(กระทรวงศึกษาธิการ)

6

17 เมษายน 2558

7/2558

การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

7

24 เมษายน 2558

8/2558

การเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ

8

23 เมษายน 2558

9/2558

การให้ขา้ ราชการสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่

9

29 เมษายน 2558

10/2558

การแก้ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

10

1 พฤษภาคม 2558

11/2558

มาตรการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

11

8 พฤษภาคม 2558

12/2558

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติอยูใ่ นตําแหน่งต่อไป

12

8 พฤษภาคม 2558

13/2558

การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ

*

*

14/2558

[ไม่ มกี ารออกคําสั่ งหรื อไม่ ได้ เปิ ดเผยคําสั่ งสู่ สาธารณะ]

*

*

15/2558

[ไม่ มกี ารออกคําสั่ งหรื อไม่ ได้ เปิ ดเผยคําสั่ งสู่ สาธารณะ]

13

15 พฤษภาคม 2558

16/2558

มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังชัว่ คราว

14

15 พฤษภาคม 2558

17/2558

การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

15

22 มิถุนายน 2558

18//2558

การให้กรรมการหรื อคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป

16

25 มิถุนายน 2558

19/2558

แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่อื่น

17

15 กรกฎาคม 2558

20/2558

ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

1/2557

การได้มาซึ่ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นการชัว่ คราว

2/2557 หรื อ 2/2558 [ไม่ มกี ารออกคําสั่ งหรื อไม่ ได้ เปิ ดเผยคําสั่ งสู่ สาธารณะ]

1

คําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติออกตามความในมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
ตามข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ วันที่มีผลบังคับใช้ คําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่

เรื่ อง

18

23 กรกฎาคม 2558

21/2558

การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง

19

23 กรกฎาคม 2558

22/2558

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ
การควบคุมสถานบริ การหรื อสถานประกอบการที่เปิ ดให้บริ การในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริ การ

20

24 กรกฎาคม 2558

23/2558

มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2519

21

6 สิ งหาคม 2558

24/2558

การแก้ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

22

10 สิ งหาคม 2558

25/2558

แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558
(สลากกินแบ่งรัฐบาล)

23

5 กันยายน 2558

26/2558

การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ

24

11 กันยายน 2558

27/2558

การแก้ไขปั ญหาการกํากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรื อนของประเทศไทย

25

16 กันยายน 2558

28/2558

ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป

26

16 กันยายน 2558

29/2558

การเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
การดําเนินการเพื่อสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

27

16 กันยายน 2558

30/2558

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557

28

22 กันยายน 2558

31/2558

การกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง

29

22 กันยายน 2558

32/2558

การแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

30

21 กันยายน 2558

33/2558

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตาม
คําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2558

31

5 ตุลาคม 2558

34/2558

การอํานวยความสะดวกในการจัดทําร่ างรัฐธรรมนูญ

32

2 ตุลาคม 2558

35/2558

แต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

33

20 ตุลาคม 2558

36/2558

แก้ไขคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558

34

16 ตุลาคม 2558

37/2558

การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง

35

18 ตุลาคม 2558

38/2558

แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2558

36

31 ตุลาคม 2558

39/2558

การคุม้ ครองการบริ หารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดําเนินการต่อ
ผูต้ อ้ งรับผิด

2

คําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติออกตามความในมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
ตามข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ วันที่มีผลบังคับใช้ คําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่

เรื่ อง

37

8 พฤศจิกายน 2558

40/2558

การได้มาซึ่ งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึ กษาของคณะกรรมการประกันสังคม
คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็ นการชัว่ คราว

38

5 ตุลาคม 2558

41/2558

การอํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

39

16 พฤศจิกายน
2558

42/2558

การแก้ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
เพิ่มเติมครั้งที่ 2

40

27 พฤศจิกายน
2558

43/2558

โอนสํานักงานโยบายและบริ หารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่ งชาติ ไปเป็ นของกรมทรัพยากร
นํ้า

41

4 ธันวาคม 2558

44/2558

การแก้ไขปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ

42

9 ธันวาคม 2558

45/2558

การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ

43

30 ธันวาคม 2558

46/2558

มาตรการแก้ไขปั ญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ

44

30 ธันวาคม 2558

47/2558

แต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

45

31 ธันวาคม 2558

48/2558

แต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

46

5 มกราคม 2559

1/2559

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

47

18 มกราคม 2559

2/2559

การแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพเป็ นการชัว่ คราว

48

20 มกราคม 2559

3/2559

การยกเว้นการใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

49

20 มกราคม 2559

4/2559

การยกเว้นการใช้บงั คับกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการ
บางประเภท

50

1 กุมภาพันธ์ 2559

5/2559

มาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ

51

5 กุมภาพันธ์ 2559

6/2559

การคัดเลือกหรื อการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

52

20 กุมภาพันธ์ 2559

7/2559

การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการตํารวจซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ในการสอบสวน

53

12 กุมภาพันธ์ 2559

8/2559

การบริ หารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

54

8 มีนาคม 2559

9/2559

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ

55

21 มีนาคม 2559

10/2559

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

56

22 มีนาคม 2559

11/2559

การบริ หารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

57

29 มีนาคม 2559

12/2559

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง

3

คําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติออกตามความในมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
ตามข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ วันที่มีผลบังคับใช้ คําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่

เรื่ อง

58

29 มีนาคม 2559

13/2559

การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็ นภยันตรายต่อ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

59

4 เมษายน 2559

14/2559

คณะกรรมการที่ปรึ กษาการบริ หารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร

60

11 เมษายน 2559

15/2559

การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทาง
เพื่อร่ วมงานประเพณี สงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2559

61

12 เมษายน 2559

16/2559

การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

62

20 เมษายน 2559

17/2559

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

63

21 เมษายน 2559

18/2559

แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 (การทําประมงโดย
ผิดกฎหมาย)

64

21 เมษายน 2559

19/2559

แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2558 (การบินพลเรื อนของ
ประเทศไทย)

65

22 เมษายน 2559

20/2559

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

66

26 เมษายน 2559

21/2559

การปฏิบตั ิราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

67

4 พฤษภาคม 2559

22/2559

การได้มาซึ่ งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็ นการชัว่ คราวในกรณี ที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

68

16 พฤษภาคม 2559

23/2559

การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

69

17 พฤษภาคม 2559

24/2559

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งประจํา สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

70

31 พฤษภาคม 2559

25/2559

ยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

71

10 มิถุนายน 2559

26/2559

การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยเพื่อแก้ไขปั ญหาการบุกรุ ก
ลํานํ้าสาธารณะ

72

10 มิถุนายน 2559

27/2559

มาตรการป้องกันและแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรื อวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

73

15 มิถุนายน 2559

28/2559

ให้จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

74

21 มิถุนายน 2559

29/2559

การได้มาซึ่ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นการชัว่ คราว ในกรณี ที่มีการ
จัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นเทศบาล การยกฐานะเป็ นเทศบาล หรื อการ
เปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล

4

คําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติออกตามความในมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
ตามข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ วันที่มีผลบังคับใช้ คําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่

เรื่ อง

75

21 มิถุนายน 2559

30/2559

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรี ยนและนักศึกษา

76

21 มิถุนายน 2559

31/2559

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้

77

21 มิถุนายน 2559

32/2559

มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรื อเครื่ องมือบางประเภทไปใช้ผลิต
ยาเสพติด

78

24 มิถุนายน 2559

33/2559

ให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิราชการในหน่วยงานอื่น

79

5 กรกฎาคม 2559

34/2559

การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง

80

5 กรกฎาคม 2559

35/2559

มาตรการในการแก้ไขปั ญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าภูทบั เบิก ในท้องที่
ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

81

5 กรกฎาคม 2559

36/2559

มาตรการในการแก้ไขปั ญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบกฎหมาย

82

5 กรกฎาคม 2559

37/2559

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อการสนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดบริ การสาธารณสุ ข
และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ

83

13 กรกฎาคม 2559

38/2559

แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคําสัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 (การปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ)

84

13 กรกฎาคม 2559

39/2559

การจัดระเบียบและแก้ไขปั ญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

85

13 กรกฎาคม 2559

40/2559

ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 (การคัดเลือกบุคคลเพือ่ รับ
ตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรอิสระ)

86

14 กรกฎาคม 2559

41/2559

การกํากับดูแลการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่อสาธารณะ

87

21 กรกฎาคม 2559

42/2559

การดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ าํ เงิน

88

21 กรกฎาคม 2559

43/2559

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

89

26 กรกฎาคม 2559

44/2559

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5

90

31 กรกฎาคม 2559

45/2559

การขยายกําหนดเวลาการยืน่ รายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพื่อ
ความเป็ นธรรมแก่นกั ลงทุน

91

31 กรกฎาคม 2559

46/2559

แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 (แก้ไขปั ญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ รวมทั้งกําหนดมาตรการในสถานบริ การ)

92

18 สิ งหาคม 2559

47/2559

การดําเนินการตามคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2559 (โยกย้าย
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องตามคําสัง่ )

93

18 สิ งหาคม 2559

48/2559

การปรับปรุ งการบริ หารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ

5

คําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติออกตามความในมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
ตามข้อมูลที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ วันที่มีผลบังคับใช้ คําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่

เรื่ อง

94

22 สิ งหาคม 2559

49/2559

มาตรการอุปถัมภ์และคุม้ ครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย

95

25 สิ งหาคม 2559

50/2559

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6

96

25 สิ งหาคม 2559

51/2559

การดําเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี และของที่ใช้เป็ น
ยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย

97

2 กันยายน 2559

52/2559

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพิม่ เติม ครั้งที่ 7

98

9 กันยายน 2559

53/2559

การแก้ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
เพิ่มเติมครั้งที่ 3

99

9 กันยายน 2559

54/2559

การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ และการ
บริ หารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ

100

12 กันยายน 2559

55/2559

การดําเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยูใ่ นอํานาจศาลทหาร (ยกเลิกการดําเนินคดี
พลเรื อนในศาลทหารสําหรับฐานความผิดบางประเภท)

101

13 กันยายน 2559

56/2559

การคุม้ ครองการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและ
การดําเนินการต่อผูต้ อ้ งรับผิด

102

15 กันยายน 2559

57/2559

การปรับปรุ งการบริ หารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

103

15 กันยายน 2559

58/2559

การรับบริ การสาธารณสุ ขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

104

27 กันยายน 2559

59/2559

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการ
ปรับปรุ งการบริ หารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ

105

28 กันยายน 2559

60/2559

มาตรการป้องกันการนําช้างป่ ามาสวมสิ ทธิเป็ นช้างบ้าน

106

6 ตุลาคม 2559

61/2559

การแก้ไขปั ญหาบุคลากรด้านการบิน

107

6 ตุลาคม 2559

62/2559

การปฏิรูประบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ

6

