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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา
โดยที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ ได นํ า ความกราบบั ง คมทู ล ว า เหตุ ที่ ทํ า การยึ ด อํ า นาจและประกาศให ย กเลิ ก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเสียนั้น ก็โดยปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหาตัวผูกระทํ า
ความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤติการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง และปญหาความขัดแยงใน
มวลหมูประชาชนที่ถูกปลุกปนใหแบงแยกเปนฝกเปนฝายจนเสื่อมสลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติ
อันเปนวิกฤติการณรุนแรงทางสังคม แมหลายภาคสวนจะไดใชความพยายามแกไขวิกฤติการณดังกลาว
แลวแตก็ไมเปนผล กลับมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใชกําลังเขาปะทะกันซึง่ อาจมีการ
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สูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อได นับวาเปนภยันตรายใหญหลวงตอระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และ
ความสงบเรียบรอยของประเทศ จําเปนตองกําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสมแกสถานการณเพื่อใช
ไปพลางก อ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรมตามประเพณี ก ารปกครองของประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การฟนฟูความรูรักสามัคคี ระบบเศรษฐกิจและ
ความสงบเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง การเสริ ม สร า งระบบการตรวจสอบทุ จ ริ ต ที่ เ ข ม แข็ ง และระบบ
จริ ย ธรรมที่ ดี ง าม การส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน การปฏิ บั ติ ต ามกฎบั ต ร
สหประชาชาติ พันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ การสงเสริมสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันก็เรงดําเนินการใหมีการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหมดวยการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากประชาชนในทุกขั้นตอน เพื่อใหการเปนไป
ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดนาํ ความ
กราบบั งคมทู ล จึ งมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกลา โปรดกระหม อมให ใช บทบัญ ญั ติ ต อ ไปนี้ เป น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญที่จะไดจัดทําราง
ขึ้นและนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได
และจะกลาวหาหรือฟองรองในทางใด ๆ มิได
มาตรา ๒ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ พระมหากษั ต ริ ย ท รงเลื อกและแต งตั้ ง ประธานองคมนตรี ค นหนึ่ง และ
องคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคน ประกอบเปนคณะองคมนตรี
การเลือก การแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นให
เปนไปตามพระราชอัธยาศัย
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ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานองคมนตรี และให ประธานองคมนตรี เป นผู ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต งตั้ ง
องคมนตรีอื่น
มาตรา ๕ ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกินสองรอยหา
สิบคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
ในการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหคํานึงถึงบุคคล
จากกลุมตางๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ จากภูมิภาคตางๆ อยางเหมาะสม
ในกรณีท่ีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมา
ใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มาตรา ๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕
(๔) ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
(๕) สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนประธานสภา
คนหนึ่ง และเปนรองประธานสภาคนหนึ่งหรือหลายคนตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ใหนําความในมาตรา ๖ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของประธานสภา และรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม
ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
มาตรา ๘ ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูใดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือมีพฤติการณอันเปนการขัดขวางตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวายี่สิบ
คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหผูนั้นพนจากสมาชิกภาพ
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มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในวันลงคะแนน
มาตรา ๙ การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่
ของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิ ก าร วิ ธี ก ารประชุ ม การเสนอและพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติการเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การรักษาระเบียบและความ
เรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติรวมกันจํานวนไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือคณะรัฐมนตรี แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยว
ดวยการเงิน จะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตามวรรคสอง หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวา
ดวยขอความดังตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตอยางหนึ่งอยางใด กลาวคือ การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง
แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร การจัดสรร รับ รักษา จาย โอน หรือกอ
ภาระผู กพัน เงิน แผนดิ น การลดรายได แผ นดิน การกูเงิ น การค้ําประกั น หรือการใชเงิ นกู หรือร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยเงินตรา
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอ
จะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติที่
จะวินิจฉัย
มาตรา ๑๑ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแ หงชาติ สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องนั้นยัง
ไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือเมื่อเห็นวาเปนกระทู
ที่ตองหามตามขอบังคับ
ในกรณีมีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจ
หรือไมไววางใจไมได
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินทีค่ ณะรัฐมนตรี
เห็ น สมควรจะรั บ ฟ งความคิ ด เห็น ของสมาชิ ก สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห ง ชาติ นายกรั ฐ มนตรี จ ะแจง ไปยั ง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติก็
ได ในกรณีเชนวานี้สภานิติบัญญัติแหงชาติจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๑๓ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทาง
แถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด จะ
นําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวผูนั้นในทางใดมิได
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ใหคุมครองถึงกรรมาธิการของสภา ผูพิมพ ผูโฆษณา
รายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในที่
ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจน
ผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนท่ีไดรับ
อนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย แตไมคุมครองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูกลาว
ถอยคําในการประชุมที่มีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่
ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแหงชาติและการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิด
อาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ถู ก ควบคุ ม หรื อ ขั ง ให สั่ ง ปล อ ยในเมื่ อ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ หรือในกรณีถูกฟองในคดีอาญา ใหศาลพิจารณาคดีตอไปได
เวนแตประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอใหงดการพิจารณาคดี
มาตรา ๑๔ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีก
จํานวนไมเกินสามสิบหาคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาที่
บริหารราชการแผนดิน
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
ตามที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติถวายคําแนะนํา และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันมิได

๕๐๕

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๑๕ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความ
ปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมี
ความจํ า เป น ต อ งมี ก ฎหมายเกี่ ย วด ว ยการภาษี อ ากรหรื อ เงิ น ตราที่ ต อ งพิ จ ารณาโดยด ว นและลั บ
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
เมื่อไดประกาศใชพระราชกําหนดแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติโดยไมชักชา ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใช
บังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติไมอนุมัติ ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น เวนแตพระราชกําหนด
นั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยู
กอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใชบังคับตอไปตั้งแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล
บังคับ การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมี
ผลตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดย
ไมขัดตอกฎหมาย
มาตรา ๑๗ บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดๆ อัน
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
เวนแตรัฐธรรมนูญนี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๘ ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริยใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๙ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกซึ่ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มีจํานวนหนึ่งรอยคน
พระมหากษั ต ริ ย ท รงแต ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เป น ประธานสภาร า ง
รั ฐ ธรรมนู ญ คนหนึ่ ง และรองประธานสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ไม เ กิ น สองคน ตามมติ ข องสภาร า ง
รัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

๕๐๖

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตองไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารง
ตํ า แหน ง ใดในพรรคการเมื อ งภายในเวลาสองป ก อ นวั น ได รั บ การคั ด เลื อกให เ ป น สมาชิ ก สภาร า ง
รัฐธรรมนูญและตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน
ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการของสภา ผูพิมพ ผูโฆษณารายงานการ
ประชุมโดยคําสั่งของสภารางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาต
ใหแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ และผูดําเนินการถายทอด
การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตจากประธานสภา
รางรัฐธรรมนูญ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เชนเดียวกับสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
ใหนํามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับแกองคประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญและให
นําขอบังคับของสภานิติบัญญัติแหงชาติมาใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ใหมีสมัชชาแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด อายุไมต่ํากวาสิบแปดป มีจํานวนไมเกินสองพันคน
ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติตามวรรคหนึ่ง
ใหนําความในมาตรา ๕ วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับแกการสรรหาบุคคลและการ
ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการประชุมสมัชชาแหงชาติ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทํา
หนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รองประธานสมัชชา
แหงชาติ
การประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหเปนไป
ตามที่ผทู ําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติกําหนด
มาตรา ๒๒ ใหสมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนสองรอยคนให
แลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก และเมื่อไดคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญแลว หรือเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมอาจคัดเลือกไดครบถวน ใหสมัชชาแหงชาติเปนอัน
สิ้นสุดลง

๕๐๗

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติมีสิทธิเลือกไดคนละไมเกินสาม
รายชื่อและใหผูไดคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบสองรอยคนเปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่
มีคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําใหมีผูไดรับเลือกเกินสองรอยคน ใหใชวิธีจับสลาก
มาตรา ๒๓ เมื่อไดรับบัญชีรายชื่อที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาแหงชาติแลว ให
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเหลือหนึ่งรอยคน และนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่สมัชชาแหงชาติปฏิบัติหนาที่ไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒
วรรคหนึ่ง ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแหงชาติจํานวนหนึ่งรอยคนเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหนําความในมาตรา ๕ วรรคสี่ มาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญและกรรมาธิการตามมาตรา ๒๕ ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ในระหวางที่สภารางรัฐธรรมนูญยังปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ไมแลว
เสร็จหากมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหประธานคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๒ ที่เหลืออยู หรือจากบุคคลที่เคยเปนสมาชิก
สมัชชาแหงชาติ แลวแตกรณี เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีตําแหนงวาง
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกเทาทีเ่ หลืออยู
มาตรา ๒๕ ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่สิบหาคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิได
เป น สมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ จํ า นวนสิ บ คนตามคํ า แนะนํ า ของประธานคณะมนตรี ค วามมั่ น คง
แหงชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖ เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ให
จัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
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ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
องคกรและบุคคลดังตอไปนี้ เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น
(๑) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
(๒) สภานิติบัญญัติแหงชาติ
(๓) คณะรัฐมนตรี
(๔) ศาลฎีกา
(๕) ศาลปกครองสูงสุด
(๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๘) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
(๙) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๑๑) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๑๒) สถาบันอุดมศึกษา
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจงตาม
วรรคหนึ่งใหประชาชนทั่วไปทราบ ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ประกอบดวย
มาตรา ๒๗ เมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารตาม
มาตรา ๒๖ แลว หากประสงคจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม ใหกระทําไดเมื่อมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ลงชื่อรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยูและตองยื่นคําขอแปร
ญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘
สมาชิกที่ยื่นคําขอแปรญัตติหรือที่ใหคํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นแลว จะยื่น
คําขอแปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นใดอีกไมได
มาตรา ๒๘ เมื่ อ พ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ส ง เอกสารตามมาตรา ๒๖ ให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นที่ไดรับมาตามมาตรา ๒๖ และคําแปรญัตติตาม
มาตรา ๒๗ พรอมทั้งจัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล เผยแพรให
ทราบเปนการทั่วไป แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
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การพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เปนการพิจ ารณาเพื่อใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเฉพาะมาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตาม
มาตรา ๒๗ หรือที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปร
ญัตติแกไขเพิ่มเติมนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ มิได เวนแตคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จะเห็นชอบดวยหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวาสามในหาเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมนั้น
มาตรา ๒๙ ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จตาม
มาตรา ๒๘ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออก
เสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งตองจัดทําไมเร็วกวา
สิบหาวันและไมชากวาสามสิบวันนับแตวันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด
การออกเสียงประชามติตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๓๐ เมื่ อ จั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เสร็ จ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง ให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่
จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่จัดทําราง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตอไปซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปนับแต
วันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๑ ในการออกเสียงประชามติ ถาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว ใหประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐ เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๐ สุดแตเวลา
ใดจะถึงกอน ใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ก็ดี สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๑ ประชาชนโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป
ในการประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุม
การประกาศใชรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ
มาตรา ๓๓ เงินประจํา ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงแหงชาติ ให
มีคณะมนตรีความมั่ นคงแหงชาติ ประกอบดวยบุคคลตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๒๔ ลงวั น ที่ ๒๙ กั น ยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติอาจแตงตั้งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติเพิ่มขึ้นไดอีกไมเกินสิบหาคน
ใหหัวหนา รองหัวหนา สมาชิก เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประธาน รองประธาน สมาชิก
เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ตามลําดับ
ในกรณีที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามลําดับที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติกําหนด
ทําหนาที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และในกรณีที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
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และรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติเลือกสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคนหนึ่งทําหนาที่ประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ
ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจ
ขอใหมีการประชุมรวมกันของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อรวมพิจารณาและ
แกไขปญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงแหงชาติ รวมตลอดทั้งการ
ปรึกษาหารือเปนครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได
มาตรา ๓๕ บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
เมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดย
วิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือก
โดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายวาดวยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่
ธุรการและการอื่นใดตามที่ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมอบหมาย
องคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย ใหเปนไปตามที่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอน
วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๖ บรรดาประกาศและคํ า สั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูปใดและไมวาจะ
ประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับ
ตอไปและใหถือวาประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นไมวาการปฏิบัติ
ตามประกาศหรือคําสั่งนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนประกาศหรือคําสั่ง
หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ

๕๑๒

มาตรา ๓๗ บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งไดกระทําเนื่องในการยึดและควบคุมอํานาจ
การปกครองแผน ดิ น เมื่ อวั นที่ ๑๙ กั น ยายน พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๙ ของหั ว หน า และคณะปฏิ รู ป การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมตลอดทั้งการกระทําของ
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกลาวหรือของผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือของผูซึ่งไดรับคําสั่งจากผูท ี่
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข อันไดกระทําไป เพื่อการดังกลาวขางตนนั้น การกระทําดังกลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาเปน
การกระทําเพื่อใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการรวมทัง้ การลงโทษและ
การกระทําอันเปนการบริหารราชการอยางอื่น ไมวากระทําในฐานะตัวการผูสนับสนุน ผูใชใหกระทํา
หรือผูถูกใชใหกระทํา และไมวากระทําในวันที่กลาวนั้นหรือกอนหรือหลังวันที่กลาวนั้น หากการ
กระทํานั้นผิดตอกฎหมายก็ใหผูกระทําพนจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
มาตรา ๓๘ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
ในกรณีมีปญ
 หาเกี่ยวแกการวินิจฉัยกรณีใดตามความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือเมื่อมีกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติวินิจฉัยใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๓๙ ก อ นคณะรั ฐ มนตรี เ ข า รั บ หน า ที่ ให ป ระธานคณะมนตรี ค วามมั่ น คง
แหงชาติปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ หนา ๑-๑๔

