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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยไดประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ และมีผลใชบังคับเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเปน
ระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดทําการยึดและ
ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย ซึ่งการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วสําหรับเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครอง
ประเทศนั้น ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงความจริงใจและความมุงมั่นของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ในการเขามาแกไขปญหาวิกฤติของประเทศชาติและนําพาประเทศไทยกลับคืนสูว ถิ ที างของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทีเ่ หมาะสมกับสภาพสังคมไทยโดยเร็ว
ตอไป
สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเปรียบเทียบวาเสมือนเปนตนธารของแมนํ้า ๕ สาย ประกอบดวย
แมนํ้าสายแรก คือ “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” จะทําหนาที่ในดานนิติบัญญัติของประเทศในระหวาง
ที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา แมนํ้าสายที่สอง คือ “คณะรัฐมนตรี” มีอํานาจหนาที่
ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันทของประชาชนในชาติ แมน้าํ สายที่สาม คือ “สภาปฏิรปู แหงชาติ” มีอาํ นาจหนาที่
ศึกษาและเสนอแนะใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน และการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจดั ทําขึ้น
แมน้าํ สายที่ส่ี คือ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” มีอาํ นาจหนาที่ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ และแมนํ้าสายที่หา คือ “คณะรักษาความสงบแหงชาติ”
มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะใหคณะรัฐมนตรีดาํ เนินการในเรื่องใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ และประชุมกับ
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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณะรัฐมนตรีเพื่อรวมพิจารณาหรือแกไขปญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ความมัน่ คงของชาติ ซึง่ แมนาํ้ ทัง้ ๕ สายนีจ้ ะไหลมาบรรจบกันเปนแมนาํ้ สายปฏิรปู ประเทศไทย ดวยการจัด
ใหมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมตอไป
เมื่อพิจารณาจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ จะเห็นไดวา การประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับชัว่ คราวนัน้ มีเจตนารมณ เพือ่ จัดตัง้ สภาขึน้ ทําหนาที่
ในทางนิติบัญญัติ และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดิน แกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืน
สูส ภาวะปกติ ฟน ฟูความสงบเรียบรอย ความรูร กั สามัคคี และความเปนธรรม แกปญ
 หาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง จัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ
เพื่อใหมีการปฏิรูปในดานการเมืองและดานอื่น ๆ และใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่วางกติกา
การเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม
ดังนัน้ เพือ่ ใหทราบถึงกระบวนการ ขัน้ ตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คอลัมน คมความคิด
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรือ่ ง “กระบวนการ ขัน้ ตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗”
ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดมีการบัญญัติถึง
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไวตามลําดับ ดังนี้
๑. การแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๒ บัญญัติ
ใหมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึน้ คณะหนึง่ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่
มีการเรียกประชุมสภาปฏิรปู แหงชาติเปนครัง้ แรก เพือ่ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยกรรมาธิการ
จํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแหงชาติแตงตั้งจาก
(๑) ประธานกรรมาธิการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ
(๒) ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน
(๓) ผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
(๔) ผูซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ จํานวน ๕ คน
(๕) ผูซึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ จํานวน ๕ คน
ในกรณีทกี่ รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวา ดวยเหตุใด ใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญทีเ่ หลืออยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปได โดยใหถอื วาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกอบ
ดวยกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเทาทีเ่ หลืออยู แตใหประธานสภาปฏิรปู แหงชาติแตงตัง้ กรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงทีว่ า ง ตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดไวดงั กลาวขางตน ภายใน ๑๕ วันนับแต
วันที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
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๒. การเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรปู
แหงชาติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ (๒)
และวรรคสาม บัญญัติใหสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก เพื่อประโยชน
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
๓. การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๔ บัญญัติ
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ (๒)๑ โดยในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนําความเห็นหรือขอเสนอแนะของสภาปฏิรูป
แหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และความเห็น
ของประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวย
อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕
ไดบัญญัตใิ หคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ดว ย
(๑) การรับรองความเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
(๒) การใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
(๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ กลไกในการกํากับและควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไป
เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน
(๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคยตองคําพิพากษาหรือ
คําสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมายวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทําการอันทําให
การเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม เขาดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางเด็ดขาด
(๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
และพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกรรมไดโดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือ
ชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๖) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
“ มาตรา ๓๑ สภาปฏิรูปแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ
ใหสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตาม (๒) ตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก
ฯลฯ
ฯลฯ”
๑
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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

(๗) กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปรับโครงสรางและขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน และปองกันการบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางความนิยม
ทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
(๘) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใชจายเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุมคา และตอบสนอง
ตอประโยชนสว นรวมของประชาชนโดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไก
การตรวจสอบและเปดเผยการใชจายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
(๙) กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปองกันมิใหมกี ารทําลายหลักการสําคัญทีร่ ฐั ธรรมนูญจะ
ไดวางไว
(๑๐) กลไกที่จะผลักดันใหมีการปฏิรูปเรื่องสําคัญตาง ๆ ใหสมบูรณตอไป
นอกจากนี้ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปน และความคุม คา
ทีต่ อ งมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรทีก่ อ ตัง้ ขึน้ โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีทจี่ าํ เปน
ตองมี ใหพิจารณามาตรการที่จะใหการดําเนินงานขององคกรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย
เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ บัญญัติใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญเสนอรางรัฐธรรมนูญที่จัดทําเสร็จตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และใหประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติจัดใหสภาปฏิรูปแหงชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือใหความเห็น
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางรัฐธรรมนูญนัน้ โดยสมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติอาจขอ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา
เสนอแนะหรือใหความเห็น ซึ่งคําขอแกไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิก
สภาปฏิรปู แหงชาติลงชือ่ รับรองไมนอ ยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกสภาปฏิรปู แหงชาติ และสมาชิก
สภาปฏิรปู แหงชาติทยี่ นื่ คําขอหรือทีใ่ หคาํ รับรองคําขอของสมาชิกอืน่ แลว จะยืน่ คําขอหรือรับรองคําขอ
ของสมาชิกอื่นอีกมิได นอกจากนี้ยังบัญญัติใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติดวย และคณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จะเสนอความคิ ด เห็ น หรื อ ยื่ น คํ า ขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได ภ ายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
รางรัฐธรรมนูญ โดยคําขอแกไขเพิ่มเติมใหยื่นตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ต อ มาภายหลั ง ที่ ไ ด มี ก ารยื่ น คํ า ขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแกไขเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่ครบกําหนดยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง๒ ในการนี้คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญอาจแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดตามที่เห็นสมควร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ วรรคสอง บัญญัติวา
“มาตรา ๓๖
ฯลฯ
ฯลฯ
สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ อ าจขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ส ภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ
เสร็จสิ้นการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คําขอแกไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติลงชื่อรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติที่ยื่นคําขอหรือที่ใหคํารับรองคําขอ
ของสมาชิกอื่นแลว จะยื่นคําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกมิได
ฯลฯ
ฯลฯ”
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
จุลนิติ
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๔. การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๗ วรรคสอง
บัญญัติวาเมือ่ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแลว ใหเสนอ
รางรัฐธรรมนูญตอสภาปฏิรปู แหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนั้น
ทัง้ ฉบับ โดยสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีมติภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก
คณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรัฐ ธรรมนู ญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแหงชาติจ ะแกไขเพิ่มเติมเนื้อความของ
รางรัฐธรรมนูญนั้นมิได เวนแตเปนขอผิดพลาดที่มใิ ชสาระสําคัญ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น หรือเปนกรณีท่คี ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวาจําเปน
ตองแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณขึ้น
เมื ่อ สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ม ีม ติ เ ห็ น ชอบด ว ยกั บ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ให ป ระธาน
สภาปฏิรูปแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
สภาปฏิรูปแหงชาติมีมติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใช
บัง คั บ ได โดยให ป ระธานสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการ ในกรณี ท ี ่
พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด
๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๓๘ บัญญัติใหในกรณีทสี่ ภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ใหสภาปฏิรูป
แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้ง
สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดใหมขึ้น เพื่อดําเนินการแทนตามอํานาจ
หนาทีท่ บี่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูป
แหงชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหดําเนินการ
แตงตัง้ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึน้ ใหมภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีค่ ณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง แตประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภา
ปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดทีส่ ิ้นสุดลง จะเปนประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี ชุดใหมมิได
ในการนี้ไดนําแผนภูมิกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชั ่ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ มาแสดงไว เพื ่อ ให ไ ด ท ราบถึ ง กระบวนการ ขั ้น ตอน
และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูณฉบับใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันจะเปนประโยชนในการติดตามและมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมตอไป

ก.ย. - ต.ค. ๕๗

115-121-MAC6.indd 119

จุลนิติ

๑๑๙

27/9/14 10:54

๓

กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

สืบคนจาก : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/draft_constitution.pdf,
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗.
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
จุลนิติ
๑๒๐
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บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดบัญญัติ
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไวอยางชัดเจน โดยมี
เจตนารมณเพื่อปฏิรปู ประเทศไทยใหมีการปกครองที่เขมแข็งโดยยึดถือแนวทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
จัดใหมีระบบการเลือกตั้งทีส่ ุจริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ ถึง สะดวก รวดเร็ว และมี
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อคืนความสงบสุขใหกับประชาชนชาวไทย
ทุกภาคสวนและสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับสังคมประเทศไทยอันเปนทีร่ ักยิง่ ของพวกเรา
ในอนาคตอันใกลนี้ตอไป

ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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