
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๕ 

  
 

 เปนที่ทราบกันดีวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได
ถือกําเนิดมาบนแนวความคิดในการปฏิรูปการเมือง (political reform)  โดยมีกระแส
เรียกรองเกิดขึ้นเม่ือมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังเหตุการณพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซ่ึงมีการ
เรียกรองใหรัฐสภาปฏิรูปการเมืองไทยโดยจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็วที่สุด  และใน
การจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  น้ัน  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙  ไดกําหนดใหมีองคกร
ในการจัดทํ ารั ฐธรรมนูญในรูปแบบของ “สภารางรัฐธรรมนูญ”  มีสมาชิก 
จํานวน ๒ ประเภท กลาวคือ มาจากการเลือกตั้งโดยออม  ซ่ึงมาจากผูสมัครรับเลือกตั้ง
จากจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๖ คน ประเภทหนึ่ง และอีกประเภทหนึ่งมา
จากการเสนอบัญชีรายชื่อโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญญาสาขานิติศาสตร 
รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสน  จํานวน ๒๓ คน รวมสมาชิกทั้ง ๒ ประเภทแลวเทากับ 
๙๙ คน  ซ่ึงการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมทั้งฉบับดังกลาวถือวาเปนจุดเริ่มตนของการ
ปฏิรูปการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนทั้งประเทศไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญโดยตลอด จนมีการกลาวกันวารัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปน 
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”  และเปน “รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดในโลก” 
 

 แตแลวหลังจากที่มีการใชบังคับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมายังไมถึง ๑๐ ป  
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองถึงคราวสิ้นสุดลงดวยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ภายหลัง 
การทํารัฐประหารของคณะบุคคลดังกลาว เม่ือคืนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐  โดยมี
เหตุผลในการยึดอํานาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ซ่ึงปรากฏใน 
คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ตอนตนความวา “...เหตุที่ทําการยึดอํานาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทยเสียน้ัน  ก็โดยปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ
แผนดิน  ความไรประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินและการตรวจสอบ

โดย  นายบรรหาร  กําลา 
     นิติกร  สํานักกฎหมาย 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๖ 

การใชอํานาจรัฐ  ทําใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอยางกวางขวาง โดยไมอาจหา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได อันเปนวิกฤตการณรายแรงทางการเมืองการปกครอง...”  
และดวยเหตุดังกลาวไดนํามาสูการมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศใชบังคับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๔๙  และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  เพ่ือกําหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสม
แกสถานการณเพ่ือใชไปพลางกอน  ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซ่ึงจะไดจัดทําขึ้นในภายหลัง 
 

 ดังน้ัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ไดบัญญัติใหมีองคกรที่สําคัญ ๆ ขึ้นหลายองคกรไมวาจะเปนการกําหนดใหมี “สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ” ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน ๒๕๐ คน เพ่ือทําหนาที่ 
สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  การกําหนดใหมี “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 
เพ่ือทําหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังไดกําหนดใหมี 
“สภารางรัฐธรรมนูญ”  มาทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพ่ือที่จะไดนํา
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ 
ใชบังคับตอไป 
 

 บทความนี้ไดเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหผูอานไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซ่ึงนับเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่ง 
ตออนาคตการเมืองของประเทศ  โดยแบงเนื้อหาออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ เกี่ยวกับ
องคกรที่เกี่ยวของในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซ่ึงจะไดกลาวถึงที่มาและ
องคประกอบของสภารางรัฐธรรมนูญที่มีที่มาและองคประกอบแตกตางจากสภาราง
รัฐธรรมนูญเม่ือครั้งจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
สวนที่ ๒ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 
๑. องคกรที่เก่ียวของกับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
  โดยปกติการจัดทํารางรัฐธรรมนูญผูที่มีอํานาจพิจารณายกรางบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญอาจทําไดหลายรูปแบบดวยกัน เชน โดยบุคคลคนเดียว คณะบุคคล หรือโดย
สภารางรัฐธรรมนูญ เปนตน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพสังคมการเมืองและรัฐธรรมนูญจะได
กําหนดใหใชรูปแบบใด ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ไดเลือกรูปแบบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดย “สภารางรัฐธรรมนูญ”  
 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๗ 

 ๑.๑ สภารางรัฐธรรมนูญ  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ได
บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดยตอง
ดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก 
  ๑.๑.๑ ที่มาและองคประกอบของสภารางรัฐธรรมนูญ 
   สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรง 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก “สมาชิกสมัชชาแหงชาติ” ซ่ึงคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ หรือเลือกจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติแลวแตกรณี มีจํานวน 
๑๐๐ คน 
  ๑.๑.๒ ลักษณะตองหามของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงจะเขามาทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมน้ี ตองไมเปนบุคคลผูซ่ึงมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใด 
ในพรรคการเมืองภายใน ๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
   (๒) ดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดียวกัน 
   (๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตีในขณะเดียวกัน 
   อยางไรก็ตาม  ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 
 ๑.๒ สมัชชาแหงชาติ 
  ตามที่ไดกลาวไวแลววาสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกที่ได รับ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  จึงไดบัญญัติใหมีสมัชชาแหงชาติเพ่ือทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๐๐ คน ใหแลวเสร็จภายเสร็จภายใน ๗ วันนับแต 
วันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก แลวใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือก 
ใหเหลือ ๑๐๐ คน เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตอไป๑ 
 

                                                            
  ๑โปรดดูแผนภูมิแสดงสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ทายบทความนี้. 
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๑๐๘ 

  ๑.๒.๑ ที่มาและองคประกอบของสมัชชาแหงชาติ 
   สมัชชาแหงชาติประกอบดวยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจากบุคคลผูได รับการสรรหาโดยคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเหมาะสม มีจํานวน 
ไมเกิน ๒,๐๐๐ คน 
  ๑.๒.๒ คุณสมบัติของสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
   สมาชิกสมัชชาแหงชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
   (๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
   (๓) ไมเปนรัฐมนตรี 
   (๔) ไมเปนสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
   (๕) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใด 
ในพรรคการเมืองภายในเวลา ๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 
   อยางไรก็ตาม  ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
  ๑.๒.๓ กระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 

   ตามที่รัฐธรรมนูญฯ ไดกําหนดใหสมัชชาแหงชาติประกอบดวย สมาชิก 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลผูไดรับการสรรหา โดยคํานึงถึงบุคคลจาก
กลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการจากภูมิภาคตาง ๆ อยาง
เหมาะสม มีจํานวนไมเกิน ๒,๐๐๐ คน นั้น  เพื่อการดังกลาวคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไดมี
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือ
แตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙๒  เพื่อกําหนด
รายละเอียด  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติดังกลาว  
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑) ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 
   ตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแล
การสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา “กดส.”  ประกอบดวย   
ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ตามที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

                                                            
  ๒ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๓. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๙ 

แหงชาติมอบหมายหรือผูแทนเปนประธานคนหนึ่ง และกรรมการ ไดแก ปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร  เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิ 
มีจํานวนไมเกิน ๘ คน  ซึ่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติแตงต้ังจากผูซึ่งมิไดเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  ผูบริหารหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องคการหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองทองถิ่น  ผูบริหารหรือ
สมาชิกสภาหรือองคกรปกครองทองถิ่น  สมาชิกพรรคการเมือง  ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดังกลาว
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
   โดยประกาศดังกลาวไดกําหนดให กดส. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
   (๑) จัดประชุมเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการเลือกผูแทนกลุมหรือ
ภาคตาง ๆ  
   (๒) กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนตาง ๆ ตามความจําเปน 
   (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนผูแทนกลุมหรือภาค 
   (๔) จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
   (๕) สงผูแทนเขาสังเกตการณการสรรหาผูแทนของกลุมหรือภาค 
   (๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือเจาหนาที่ตาง ๆ ตามความจําเปน 
   (๗) ใหคําแนะนําและวินิจฉัยการดําเนินการขององคกรหรือคณะบุคคล และใน
กรณีสมควรอาจสั่งใหมีการสรรหาผูแทนใหม  โดยคํานึงถึงกรอบระยะเวลาอันจํากัด คําวินิจฉัย
ของ กดส. ใหเปนที่สุด 
   หลังจากนั้น ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไดมีคําส่ังประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ ที่ ๘/๒๕๔๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหา
สมาชิกสมัชชาแหงชาติ (กดส.) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙๓   เพื่อแตงต้ังบุคคล 
มีรายนามและตําแหนงดังตอไปนี้ เปน กดส. ตามประกาศดังกลาว ดังตอไปนี้ 
   (๑) พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข รองประธานคณะมนตรี  เปนประธาน 
      ความมั่นคงแหงชาติ 
   (๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 
   (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการ 
   (๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
   (๕) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนกรรมการ 
   (๖) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนกรรมการ 
   (๗) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ 
    (๘) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ 

                                                            
  ๓ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๒๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๐ 

   (๙) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการ 
   (๑๐) นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ เปนกรรมการ 
   (๑๑) แพทยหญิงกมลพรรณ  ชีวพันธุศรี เปนกรรมการ 
   (๑๒) นายอํานาจ  สอนอิ่มสาตร เปนกรรมการ 
   (๑๓) ศาสตราจารย ดร. อมรา  พงศาพิชญ เปนกรรมการ 
   (๑๔) นายสมชาติ  เลขาลาวัลย เปนกรรมการ 
   (๑๕) นายสุพจน  ไขมุกด เปนกรรมการ 
   (๑๖) นางสุทธินี  เมธีประภา เปนกรรมการ 
   (๑๗) นายชวลิต  หม่ืนนุช เปนกรรมการ 
   โดยใหคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ มีหนาที่
และความรับผิดชอบตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒) สัดสวนของบุคคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ  ภาคเอกชน   
ภาคสังคม และภาควิชาการ 
   จากแนวความคิดที่ตองการใหประชาชนในทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งนี้สมัชชาแหงชาติจึงประกอบดวย สมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย
โปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลผูไดรับการสรรหาโดยคํานึงถึงบุคคลจากกลุมตาง ๆ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเหมาะสมนั้น  ดังนั้น คณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติจึงไดมีประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ  เพื่อกําหนดใหองคกรและคณะ
บุคคลดําเนินการเลือกกันเองใหไดจํานวนตามที่กําหนดไวในบัญชี ๑ ทายประกาศดังกลาว เพื่อ
จะไดดําเนินการจัดสงรายชื่อพรอมทั้งขอมูลใหคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิก
สมัชชาแหงชาติตอไป ดังนี้ 
 

บัญชี ๑ 
ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ 

จํานวน ๒,๐๐๐ คน 
 

ประเภทที่ ๑  ผูแทนภาคเศรษฐกิจ – สังคม                                       จํานวนรวม ๗๖๗ คน 

(๑)  ผูแทนองคกรดานการเกษตร  เชน  การทํานา  การทําไร การทําสวน 
 การเลี้ยงสัตว  การเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืชและสัตว   
  การประมง  การแปรรูปสินคาเกษตรชุมชนหรืองานเกษตรกรรม  
  จังหวัดละ ๒ คน   จํานวน ๑๕๒ คน 
 

(๒) ผูแทนองคกรดานการอุตสาหกรรม เชน การทําเหมือง  
  รวมทั้งการระเบิดหรือยอยหิน  การผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๑ 

 สิ่งทอ  เครื่องนุงหม  เครื่องหนงั  การผลิตไม  เฟอรนิเจอร 
 กระดาษ  การผลิตเคมีภัณฑ  ยา  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 ยางธรรมชาติ  แกว  ปูนซีเมนต  เซรามิค  วัสดุกอสราง 
 อัญมณี  เครื่องประดับ  โลหะ  เครื่องจักรกลและอุปกรณ 
 ยานยนตและอะไหล  เครื่องใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ 
 หรือการผลิตและอุตสาหกรรมอื่น ๆ จังหวัดละ ๒ คน จํานวน ๑๕๒ คน 
 

(๓) ผูแทนองคกรดานการบริการ เชน กิจการดานการคมนาคม 
 การขนสง การสื่อสาร  การโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การนําเขา-สงออก  การคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม 
 ในประเทศ  การทองเที่ยว  การกีฬาและนันทนาการ  ศิลปน  
 นักรอง  นักแสดง  นักประพันธ จังหวัดละ ๒ คน จํานวน ๑๕๒ คน 
 

(๔) นายกสภา ประธานสภาหรือผูดํารงตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกัน 
 หรือผูแทนซึ่งมกีฎหมายจัดต้ังองคกรละหนึ่งคน  ไดแก  
  เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 สภาหอการคาไทย  สภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  แพทยสภา 
 สัตวแพทยสภา  ทันตแพทยสภา  สภาการพยาบาล   
 สภาเทคนิคการแพทย  สภากายภาพบําบัด  สภาอุตสาหกรรม 
  ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  คุรุสภา  สภาวิชาชีพบัญช ี
 สภาการเหมืองแร  สภาเภสัชกรรม  สภาผูสงสินคาทางเรือ 
  แหงประเทศไทย   จํานวน ๑๘ คน 
 
 

(๕) ผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงละหนึ่งคน (๔๕ แหง)  
  ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดใหเลือกกันเอง ใหเหลือ ๒๐ คน 
 ผูแทนสหภาพแรงงาน ภาคธุรกิจเอกชนแหงละหนึ่งคน 
 (๑,๓๗๒ แหง)  ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดใหเลือกกันเอง 
  ใหเหลือ ๗๖ คน    จํานวน ๙๖ คน 
 

(๖) ผูแทนสื่อมวลชน  สาขาหนังสือพิมพ  ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ 
 แหงชาติเลือก ๑๕ คน  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจัดใหเลือกกันเอง 
 ใหเหลือสาขาละ ๑๕ คน จํานวน ๔๕ คน 
 

(๗) ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิจดทะเบียนซึ่งมิใชองคกรหรือบุคคล 
 ตาม (๑) – (๖) และซึ่งดําเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชน 
 การสาธารณสุข การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 สัตวปาหรือพันธุพืช  การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
 การพัฒนาและสงเคราะหคนพิการ  การสงเสริมรายไดและอาชีพ 
 การคุมครองผูบริโภค  หรือการสาธารณประโยชนอื่น 
  จังหวัดละ ๒ คน   จํานวน ๑๕๒ คน 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๒ 

  ๔การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗) ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติประจําจังหวัด.... เรียกโดยยอวา “กดส. ประจํา
จังหวัด....”  ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด หัวหนาศาลประจําจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน 
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ๑ คน อัยการจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน  
วัฒนธรรมจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน แรงงานจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน  ประธานสภาทนายความ
จังหวัดหรือผูแทน ๑ คน และพัฒนาสังคมจังหวัดหรือผูแทน ๑ คน สําหรับกรุงเทพมหานครใหมี
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา 
“กดส. ประจํากรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ๑ คน ประธานเครือขายที่ประชุมอธิการบดี ๑ คน อัยการสูงสุด หรือผูแทน ๑ คน 
ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม ๑ คน ผูแทนกระทรวงแรงงาน ๑ คน ผูแทนสภาทนายความ ๑ คน 
และผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๑ คน รวมกันจัดใหองคกรตาม 
(๑) (๒) (๓) และ (๗) มาประชุมเลือกกันเองในแตละประเภทใหไดจังหวัดละ ๒ คนตอประเภท  
โดยบุคคลหรือองคกรนั้นจะไปเลือกในอีกประเภทหนึ่งในจังหวัดเดียวกันไมได ในกรณีที่มีการ
คัดคานกอนเลือก ใหคณะกรรมการ  โดยเสียงขางมากเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคานคําวินิจฉัย
ใหเปนที่สุดและใหดําเนินการเลือกไปตามคําวินิจฉัยนั้น 
  องคกรตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗)  หมายถึงองคกรผูมีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิก 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
ประเภทที่ ๒  ผูแทนภาครัฐ                                       จํานวนรวม ๓๑๘ คน 

(๑) ผูแทนกระทรวง กระทรวงละ ๑ คน จํานวน ๒๐ คน 
๕(๒) ผูแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด  ผูแทนกองทัพบก  
  ผูแทนกองทัพเรือ  ผูแทนกองทัพอากาศ   
  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน ๕ คน 
(๓) ผูแทนขาราชการพลเรือน  ขาราชการทหาร  ขาราชการครู 

                                                            
  ๔ความในวรรคสองของบัญชี ๑ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ
ภาควิชาการ จํานวน ๒,๐๐๐ คน  ประเภทที่ ๑  ผูแทนภาคเศรษฐกิจ-สังคม แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒ แหงประกาศคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๖). 
  ๕ความใน (๒) ของบัญชี ๑ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชา
การ จํานวน ๒,๐๐๐ คน  ประเภทที่ ๒ ผูแทนภาครัฐ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงประกาศคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ เรื่อง แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ (ราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หนา ๖). 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๓ 

  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขาราชการอัยการ 
 ขาราชการตํารวจ  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล  ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม  ขาราชการศาลยุติธรรม  
 ขาราชการตุลาการศาลปกครอง  ขาราชการฝายศาลปกครอง 
 ขาราชการฝายรัฐสภา  ซึ่งองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ 
 ขาราชการแตละประเภทเลือกองคกรละ ๕ คน โดยใหองคกรกลาง 
 บริหารงานบุคคลแตละประเภทดําเนินการ จํานวน ๗๕ คน 
(๔) หัวหนาสูงสุดของรัฐวิสาหกิจซึ่งเลือกกันเอง โดยใหกระทรวง 
  การคลังดําเนินการ  จํานวน ๒๐ คน 
(๕) หัวหนาสูงสุดขององคการมหาชนซึ่งเลือกกันเอง โดยใหสํานักงาน  
  ก.พ.ร. ดําเนินการ   จํานวน ๑๐ คน 
(๖) ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเลือกกันเอง โดยใหกระทรวงมหาดไทย 
 ดาํเนินการ    จํานวน ๓๖ คน 
(๗) กํานันผูใหญบานซึ่งเลือกกันเองจังหวัดละ ๒ คน โดยให กดส. 
  ประจําจังหวัด....... แตละจังหวัด ดําเนินการ จํานวน ๑๕๒ คน 
 

ประเภทที่ ๓  ผูแทนภาคการเมืองและการปกครองทองถิ่น                 จํานวนรวม ๒๒๗ คน 

(๑) ผูแทนพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน  จํานวน ๔๔ คน 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเลือกกันเอง จํานวน ๓๖ คน 
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและประธานสภากรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ คน 
(๔) ผูแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตาง ๆ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวน ๗๒ คน 
(๕) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเลือกกันเอง  จํานวน ๗๒ คน  
  การดําเนนิการตามขอนี้ (๒) (๔) (๕) ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ    
(๖) นายกสภาเมืองพัทยา  จํานวน ๑ คน 
 

ประเภทที่ ๔  ผูแทนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                                 จํานวนรวม ๑๘ คน 

(๑) ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน ๒ คน 
(๒) ผูแทนศาลยุติธรรม  จํานวน ๒ คน 
(๓) ผูแทนศาลปกครอง  จํานวน ๒ คน 
(๔) ผูแทนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จํานวน ๒ คน 
(๕) ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวน ๒ คน 
(๖) ผูแทนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จํานวน ๒ คน 
(๗) ผูแทนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๒ คน 
(๘) ผูแทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน ๒ คน 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๔ 

ประเภทที่ ๕  ผูทรงคุณวุฒิ                                                                          จํานวนรวม ๓๐๒ คน 

(๑) ผูแทนอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
  แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙   
  ซึ่งเลือกกันเอง     จํานวน ๑๐ คน 
(๒) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและอธิบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน ๑๔๐ คน 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร 
 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะ  ภาควิชาหรือสาขาวิชาดังกลาว 
 เลือกแหงละ ๒ คน   จํานวน ๑๕๒ คน 
 

ประเภทที่ ๖  นิสิตนักศึกษา                                                                       จํานวนรวม ๑๔๐ คน 

นายกองคการบริหารนิสิตนักศึกษาหรือตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  จํานวน ๑๔๐ คน 
         รวมทั้งหมด  ๑,๗๗๐ คน 
 

ประเภทที่ ๗  ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
   ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่คณะรัฐมนตรีสรรหา       จํานวน ๑๑๕ คน 

 

 

ประเภทที่ ๘  ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
   ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่ คมช. สรรหา       จํานวน ๑๑๕ คน 
 

 

ประเภทที่ ๙  ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
   ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่เหลือจากการสรรหาตามขอ ๕ 
   โดยใหแบงจํานวนที่เหลือมีจํานวนเทากัน หรือใกลเคียงกันที่สุด 
    เปนสองสวน โดยใหคณะรัฐมนตรี และ คมช. เปนผูสรรหา 
   เพ่ิมแตละสวนจนครบ ๒,๐๐๐ คน        
 
 เมื่อไดดําเนินการสรรหาบุคคลไดจํานวนครบถวนตามที่ตองการแลว กระบวนการ
ตอไปก็ให กดส. จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลทั้งหมด  โดยจําแนกเปนภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคสังคม และภาควิชาการ  ทั้งนี้ในแตละภาคใหเรียงรายชื่อตามตัวอักษร แลวเสนอประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
เปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๕ 

 หลังจากนั้น สมัชชาแหงชาติจะไดดําเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง 
ใหเหลือ ๒๐๐ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันเปดประชุมครั้งแรก๖ และเสนอตอคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกใหเหลือ ๑๐๐ คน  เพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมตอไป 
 

๒. กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๗ 
 ดังที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตนวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ไดบัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดทําราง
รัฐธรรมนูญโดยตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก  ซ่ึงกระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ของสภารางรัฐธรรมนูญน้ี ขอแบงออกเปน ๓ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ขั้นตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและ
พิจารณาโดยสภารางรัฐธรรมนูญ และขั้นตอนการออกเสียงประชามติโดยประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ๒.๑ ข้ันตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ 
  ๒.๑.๑ ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมาธิการฯ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙  ไดกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๓๕ คน โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมาจากบุคคลที่สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเลือก จํานวน ๒๕ คน และบุคคล
ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๐ คน  ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  ๒.๑.๒ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมาธิการฯ 
   คณะกรรมาธิการฯ จํานวน ๓๕ คน ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญไดแตงต้ังขึ้น
ดังกลาวมีหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญพรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงประกอบรางรัฐธรรมนูญวา
รางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                            
  ๖โปรดดูประกาศสมัชชาแหงชาติ เรื่อง การประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙. 
 ๗โปรดดูแผนภูมิแสดงกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทายบทความนี้.  



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๖ 

พุทธศักราช ๒๕๔๐  ในเรื่องใด ประเด็นใดบาง พรอมดวยเหตุผลในการแกไข และเม่ือ
ดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและเอกสารคําชี้แจงตลอดจนเหตุผลในการแกไขเสร็จแลว 
ใหคณะกรรมาธิการฯ สงหรือเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารดังกลาวไปยังองคกรและบุคคล
ตาง ๆ จํานวน ๓ กลุม ดังตอไปนี้ 
   (๑) จัดสงไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม๘ 
   (๒) จัดสงไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  คณะรัฐมนตรี   ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น๙ 
   (๓) เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบทั้งจะตองสงเสริมและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย 
    เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่ไดสงหรือเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ
และเอกสารดังกลาวแลว ใหคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาความเห็นที่ไดรับมาจากองคกร บุคคล
และประชาชน  ตลอดจนพิจารณาคําแปรญัตติของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  พรอมทั้งจัดทํา
รายงานการแกไขเพิ่มเติม หรือไมแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล เผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป  
แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา 
 ๒.๒ ขั้นตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาโดยสภารางรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการฯ ไดเสนอแลว 
สภารางรัฐธรรมนูญก็จะดําเนินการพิจารณา ซึ่งการพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาวของสภา
รางรัฐธรรมนูญนั้นเปนการพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ และเฉพาะมาตราที่สมาชิกไดยื่นคําขอแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอ 

                                                            
  ๘การแปรญัตติแกไขเพ่ิมเติมนั้นตองมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงชื่อรับรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของ
จํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยูและตองยื่นคําแปรญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุมสภาราง
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอ 
 นอกจากนี้ สมาชิกที่ ย่ืนคําขอแปรญัตติหรือที่ใหคํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นแลว จะยื่น 
คําขอแปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นใดอีกไมได. 
   ๙ในกรณีที่สงไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๗ การดําเนินการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ ขอ ๑๓๐ ไดกําหนดใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงราง
รัฐธรรมนูญนั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองเปนการดวน และใหคณะกรรมาธิการพิจารณาและ
รายงานความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญ และ
เมื่อประธานสภาไดรับรายงานความเห็นดังกลาวแลวใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเรื่องดวนเพ่ือใหที่ประชุม
สภาพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสาร. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๗ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะขอแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมอีกมิได  เวนแตคณะกรรมาธิการฯ จะ
เห็นชอบดวย หรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวา ๓ ใน ๕ เห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมนั้น 
 นอกจากนี้ สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือไมชอบภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก๑๐  ซึ่ง
การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ หรือไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวแตละกรณี 
มีผลแตกตางกัน ดังนี้ 
 (๑) กรณีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก หรือไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ มีผลทําใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใช
บังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนด 
๑๘๐ วัน หรือนับแตวันที่ไมใหความเห็นชอบแลวแตกรณี และใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
 (๒) กรณีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในกําหนดเวลา สภารางรัฐธรรมนูญตองเผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาวให
ประชาชนทราบเพื่อจัดใหมีการออกเสียงประชามติตอไป 
 และในกรณีดังกลาวนี้ใหคณะกรรมาธิการฯ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 
๔๕ วันนับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดําเนินการตอไป ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ 
 ๒.๓ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหความเห็นชอบ
ภายในกําหนด ๑๘๐ วันแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทราบ
และจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ  ซึ่งตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติไมเร็วกวา ๑๕ วัน และไมชากวา ๓๐ วันนับแต
วันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ประกาศกําหนด และในการออกเสียงประชามติดังกลาวตองกระทําภายในวันเดียวกัน 
ทั่วราชอาณาจักร 

                                                            
  ๑๐การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบของสภารางรัฐธรรมนูญใหถือเอาเสียงขางมาก  ทั้งนี้ โดยอนุโลมนํา
ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับแกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญดวย.  



 

บทความทางวิชาการ 

๑๑๘ 

 ซึ่งในการออกเสียงประชามตินี้ ถาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติมีมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใช
บังคับ แตละกรณีมีผลแตกตางกัน ดังนี้ 
 (๑) กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากมีมติเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลวใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับ
ได 
 (๒) กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากมีมติไมเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ มีผลทําใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป 
 
บทสรุป 
 กระบวนการที่ไดกลาวมาเบื้องตนทั้งหมดนี้อาจกลาวไดวาเปนเพียงขั้นตอนหรือ
กรอบกําหนดที่มีแนวความคิดต้ังอยูบนสมมติฐานวาการรางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ในการบริหารและปกครองประเทศนั้นตองใหประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการใหมากที่สุด 
อันเปนการสอดคลองกับทฤษฎีที่วา  “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย”  แตนั่นก็
มิไดหมายความเสมอไปวาหากดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวทุกขั้นตอน 
อยางครบถวนสมบูรณแลว จะทําใหไดรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีโดยไมมีขอบกพรองแตประการใด  
โดยเฉพาะถาหากวากระบวนการที่กําหนดขึ้นมานี้เปนเพียงการกําหนดเพื่อตองการสรางใหเห็น
ภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพียงเปลือกนอกหรือเปนเพียงแคองคประกอบสวนหนึ่งเทานั้น  
ซึ่งนับวาเปนหลุมพรางประชาธิปไตยที่อันตรายอยางยิ่ง  แตกระนั่นก็ดี ถึงแมสภาราง
รัฐธรรมนูญจะไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางสมบูรณไมมีขอบกพรองและเปนไปตามความ
ตองการของประชาชนสวนใหญ (ในขณะนั้น) ก็ตาม  แตนั่นก็มิไดหมายความวารัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวจะสามารถใชบังคับอยางเหมาะสมในอนาคตโดยจะไมมีการยกเลิกหรือฉีกทําลาย
ทิ้ง  เพราะถาตราบใดที่ประเทศไทยยังมีคณะผูบริหารประเทศหรือผูกุมอํานาจรัฐที่คอยหลบหลีก 
อาศัยชองวางของรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการหาประโยชนสวนตนและพวกพองโดยขาดไร 
ซึ่งจริยธรรม  ประกอบกับถาสภาพการเมืองการปกครองของประเทศไทยยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลง กลาวคือ ตางฝายตางมุงที่จะแยงชิงกันเพื่อเขาสูอํานาจแลว  ตอใหมีรัฐธรรมนูญที่
ดีเพียงใดก็คงจะหนีไมพนกับทางตันหรือวิกฤตรัฐธรรมนูญในที่สุด และการทํารัฐประหารเพื่อยึด
อํานาจและการฉีกทําลายทิ้งซึ่งรัฐธรรมนูญคงยากที่จะหมดไปจากการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย...  “โปรดฟงอีกครั้งหนึ่ง...” 
 



สภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

สภารางรัฐธรรมนูญ 

อํานาจและหนาที่ องคประกอบ ที่มา และลักษณะ
ตองหามของสมาชกิ 

 จัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณา

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 

นับแตวันเปดประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญครั้งแรก 
 เลือกประธานและรองประธาน 

เพื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

โดยมีประธานคณะมนตรีความ

มั่นคงแหงชาติเปนผูลงนาม 

รับสนองพระบรมราชโองการ 
 ออกประกาศเพื่อกําหนดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและวิธีการในการ 

ออกเสียงประชามต ิ

 

 จํานวน ๑๐๐ คน  
 พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติ

ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ หรือเลือก

จากสมาชิกสมัชชาแหงชาติแลวแต

กรณี 

 ไมเปนบุคคลผูซึ่งมลีักษณะ

ดังตอไปนี้ 
 ๑. เปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรค

การเมืองหรือดํารงตําแหนงใด 

ในพรรคการเมืองภายใน ๒ ปกอน

วันไดรับการคัดเลือก 
     ๒. ดํารงตําแหนงสมาชิกสภา 

   นิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดยีวกัน 
 ๓. ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  

 ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางการเมืองมิใหนํา

กฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการ

ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภา 

รางรัฐธรรมนูญ 
 ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการแตงตั้ง 

การสิ้นสุดลงของ 
สภารางรัฐธรรมนญู 

 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

และสภาฯ ไดจัดทําราง  

พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐  

เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนด 

ระยะเวลาตามมาตรา ๓๐  
 (๔๕ วัน) สุดแตเวลาใด 

จะถึงกอน  หรือ 

 จัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลว

เสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต 

วันเปดประชุมสภาฯ ครั้งแรก

หรือไมใหความเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ หรือ  
 ประชาชนโดยเสียงขางมาก 

ของผูมาออกเสียงประชามติ 

ไมเห็นชอบใหใชราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม 

กรณีแลวเสร็จตามกําหนด 

คณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติคัดเลือกจากบัญชี

รายชื่อใหเหลือ ๑๐๐ คน 

สมัชชาแหงชาติ 

องคประกอบ ที่มา และ
คุณสมบัติของสมาชิก 

การสิ้นสุดลงของ
สมัชชาแหงชาต ิ

 จํานวนไมเกิน ๒,๐๐๐ คน  

 พระมหากษัตริย ทรงโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากบุคคลผูไดรับการ 

สรรหาโดยคํานึงถึงบุคคลจาก

กลุมตาง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคสังคม และภาควิชาการจาก

ภูมิภาคตาง ๆ  

  มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  ๑.   มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดและ  

๒.  อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
 ในกรณีมีกฎหมายหามมิให
บุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง

มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับ

แกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิก

สมัชชาแหงชาติ 

 ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติเปนผูลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการแตงตั้ง 

เมื่อไดคัดเลือก

สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญแลวเสร็จ 

หรือเมื่อครบ

กําหนดเวลา ๗ วัน 

ยังจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผูสมควรแตงตั้ง 

เปนสมาชิกสภา 

รางรัฐธรรมนูญไม

แลวเสร็จ 

อํานาจและหนาที่ 

คัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง

เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู

สมควรไดรับการโปรดเกลา

แตงตั้งเปนสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญมีจํานวน ๒๐๐ 

คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗ 

วัน นับแตวันเปดประชุม

ครั้งแรก เสนอตอคณะ

มนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
 ในการประชุมให

ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติทําหนาที่ประธาน

สมัชชาฯ และรอง

ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติทําหนาที่รอง

ประธานสมัชชาฯ 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

ทําการเลือกสมาชิกสมัชชา

แหงชาติ จํานวน ๑๐๐ คน 

กรณีไมแลวเสร็จตามกําหนด 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาตินําความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 



สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 

จัดทํารางรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจง 

๑. คณะมนตรีความมัน่คงแหงชาต ิ 
๒. สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
๓. คณะรัฐมนตร ี
๔. ศาลฎีกา 
๕. ศาลปกครองสูงสุด 
๖. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๗. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๘. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
๙. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
๑๐.  คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิ
๑๑.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒. สถาบันอุดมศึกษา 

เผยแพรและจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน เห็นชอบ 

เผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป 

สภารางรัฐธรรมนูญ
หมายเหตุ  สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จ  ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันเปดประชุมสภาฯครั้งแรก 

สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 

แปรญัตติ 
แกไขเพิ่มเติม 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยเสียงขางมากของผูมา 
ออกเสียงประชามติ 

ประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินําขึ้นทูลเกลาฯ 

พระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย 

นายกรัฐมนตรีนําขึน้ทูลเกลาฯ 

ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและใชบังคับ 

ไมเห็นชอบ 

คณะกรรมาธิการฯดําเนินการยกราง 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
เฉพาะที่จําเปนเพื่อการเลอืกตั้งให
แลวเสร็จ ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่
จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ เพื่อ
เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดําเนินการตอไป  ซึ่งสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับราง
จากคณะกรรมาธิการฯ 

   
สภารางรัฐธรรมนญูแตงตั้งคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ จาํนวน ๓๕ คน  โดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือ
มิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  ดังนี้ 
 ๑.   สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเลือก จํานวน ๒๕  คน และ  
  ๒.  ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๐ คน  
 หมายเหตุ  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการฯในขณะเดียวกัน  มิได 
 

เผยแพรใหประชาชนทราบและ
จัดใหมีการออกเสียงประชามติ 
ซึ่งตองจัดทําไมเร็วกวา ๑๕ วัน 
และไมชากวา ๓๐ วนันับแต
วันที่เผยแพรดังกลาว 

เห็นชอบ 

พิจารณาและเสนอความเห็น 

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาความเห็นและคําแปรญัตต ิ

จัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติมหรือไม
แกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งเหตุผล 

เสนอรางรัฐธรรมนญูตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบทั้งฉบับ 
และเฉพาะมาตราทีส่มาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ยื่นคําขอแปรญัตตหิรือที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอ
โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปรญัตติแกไข
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๗
มิได เวนแตคณะกรรมาธิการฯ จะเห็นชอบดวยหรือ
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวา  
๓ ใน ๕ เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิม่เติมนั้น 

ไมเห็นชอบ หรือจัดทํารางรัฐธรรมนญูและ
พิจารณาไมแลวเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน 

คณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติประชมุรวมกับคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฯ ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลว
ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
ไมแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หรือนับแตวันที่สภาราง
รัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบ หรือนับแตวันออกเสียง
ประชามต ิ

๓ 




