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บทนํา
 ปจจบัุนประเทศไทยไดประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศักราช 
๒๕๕๗ และมีผลใชบังคับเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแตวันที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเปน
ระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดทําการยึดและ
ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ พระมหากษัตริย ซึ่งการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วสําหรับเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครอง
ประเทศนั้น ยอมเปนการแสดงใหเหน็ถึงความจริงใจและความมุงมั่นของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ในการเขามาแกไขปญหาวกิฤตขิองประเทศชาตแิละนําพาประเทศไทยกลบัคนืสูวิถทีางของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทีเ่หมาะสมกับสภาพสังคมไทยโดยเร็ว
ตอไป 
 สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี ้ 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
และความสมานฉนัทของประชาชนในชาต ิแมนํ้าสายท่ีสาม คอื “สภาปฏริปูแหงชาติ” มีอํานาจหนาท่ี
ศึกษาและเสนอแนะใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน และการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมตามที่คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญไดจดัทาํขึ้น 
แมนํ้าสายที่สี ่คอื “คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู” มีอาํนาจหนาท่ีในการจดัทํารางรฐัธรรมนญู
ฉบับใหมเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ และแมนํ้าสายที่หา คือ “คณะรักษาความสงบแหงชาติ” 
มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะใหคณะรฐัมนตรดีาํเนนิการในเรื่องใด ๆ  ตามอาํนาจหนาท่ี และประชมุกบั

กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗
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กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรีเพื่อรวมพิจารณาหรือแกไขปญหาใด ๆ อันเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ความม่ันคงของชาติ ซึง่แมนํา้ทัง้ ๕ สายน้ีจะไหลมาบรรจบกันเปนแมนํา้สายปฏิรปูประเทศไทย ดวยการจัด
ใหมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมตอไป                   
 เมื่อพิจารณาจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ จะเหน็ไดวาการประกาศใชรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวนัน้มเีจตนารมณ เพือ่จดัต้ังสภาขึน้ทาํหนาที่
ในทางนิติบัญญัติ และใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดิน แกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืน
สูสภาวะปกติ ฟนฟคูวามสงบเรียบรอย ความรูรกัสามคัค ีและความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง การปกครอง จัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ 
เพื่อใหมีการปฏิรูปในดานการเมืองและดานอื่น ๆ และใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่วางกติกา
การเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม 
 ดังนัน้ เพือ่ใหทราบถงึกระบวนการ ขัน้ตอน และกรอบระยะเวลาในการจดัทาํรฐัธรรมนญูฉบบัใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คอลัมน คมความคิด 
เขม็ทศิรฐัธรรมนญู ฉบบันี ้จงึขอนาํเสนอเรือ่ง “กระบวนการ ขัน้ตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทาํ
รฐัธรรมนูญฉบับใหม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗” 
ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดมีการบัญญัติถึง
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไวตามลําดับ ดังนี้

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
       รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๒ บญัญตัิ
ใหมกีารแตงต้ังคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูขึน้คณะหนึง่ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วนั นบัแตวนัที่
มกีารเรยีกประชมุสภาปฏริปูแหงชาตเิปนครัง้แรก เพือ่จดัทาํรางรัฐธรรมนูญ 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
      ในกรณทีีก่รรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูพนจากตาํแหนงไมวาดวยเหตใุด ใหคณะกรรมาธกิาร
ยกรางรัฐธรรมนญูทีเ่หลืออยูปฏิบตัหินาทีต่อไปได โดยใหถอืวาคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญูประกอบ
ดวยกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูเทาท่ีเหลอือยู แตใหประธานสภาปฏริปูแหงชาตแิตงตัง้กรรมาธกิาร
ยกรางรฐัธรรมนญูแทนตาํแหนงทีว่าง ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดไวดงักลาวขางตน ภายใน ๑๕ วนันบัแต
วันที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
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 ๒. การเสนอความเหน็หรอืขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูของสภาปฏริปู
แหงชาติ 
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ (๒) 
และวรรคสาม บัญญัติใหสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก เพื่อประโยชน
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

 ๓. การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
      รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๔ บญัญตัิ
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแหงชาติตามมาตรา ๓๑ (๒)๑ โดยในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนําความเห็นหรือขอเสนอแนะของสภาปฏิรูป
แหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และความเห็น
ของประชาชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวย
      อยางไรกด็ ีรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ 
ไดบัญญตัใิหคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูตองจดัทํารางรฐัธรรมนญูใหครอบคลมุเรื่องดงัตอไปน้ีดวย
      (๑)  การรับรองความเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
      (๒)  การใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย
      (๓)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้กลไกในการกํากับและควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไป
เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน
      (๔)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคยตองคําพิพากษาหรือ
คําสัง่ทีช่อบดวยกฎหมายวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทําการอันทําให
การเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม เขาดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางเด็ดขาด
      (๕)  กลไกที่มีประสทิธิภาพที่ทําใหเจาหนาท่ีของรฐัโดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง
และพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกรรมไดโดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือ
ชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
      (๖)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
 “ มาตรา ๓๑ สภาปฏิรูปแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
      ฯลฯ    ฯลฯ   
 (๒) เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
      ฯลฯ    ฯลฯ 
 ใหสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตาม (๒) ตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วัน นบัแต
วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก
      ฯลฯ    ฯลฯ” 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๑๘

กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

      (๗)  กลไกทีม่ปีระสิทธิภาพในการปรบัโครงสรางและขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิและสงัคม
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน และปองกันการบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางความนิยม
ทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
      (๘)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใชจายเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุมคา และตอบสนอง
ตอประโยชนสวนรวมของประชาชนโดยสอดคลองกบัสถานะทางการเงนิการคลงัของประเทศ และกลไก
การตรวจสอบและเปดเผยการใชจายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
      (๙)  กลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการปองกนัมใิหมกีารทาํลายหลกัการสาํคญัทีร่ฐัธรรมนญูจะ
ไดวางไว
      (๑๐) กลไกที่จะผลักดันใหมีการปฏิรูปเรื่องสําคัญตาง ๆ ใหสมบูรณตอไป
       นอกจากน้ี ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปน และความคุมคา
ทีต่องมอีงคกรตามรัฐธรรมนญูหรอืองคกรทีก่อต้ังขึน้โดยอาศัยอาํนาจตามรฐัธรรมนูญ ในกรณทีีจ่าํเปน
ตองมี ใหพิจารณามาตรการท่ีจะใหการดําเนินงานขององคกรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย
      เม่ือคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ บัญญัติใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญเสนอรางรัฐธรรมนูญที่จัดทําเสร็จตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ และใหประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติจัดใหสภาปฏิรูปแหงชาติประชุมกันเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือใหความเห็น
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางรฐัธรรมนูญนัน้ โดยสมาชิกสภาปฏิรปูแหงชาติอาจขอ
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสร็จสิ้นการพิจารณา
เสนอแนะหรือใหความเห็น ซึ่งคําขอแกไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิก
สภาปฏริปูแหงชาตลิงชือ่รบัรองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจาํนวนสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาต ิและสมาชกิ
สภาปฏรูิปแหงชาตทิีย่ืน่คาํขอหรอืทีใ่หคาํรบัรองคาํขอของสมาชกิอืน่แลว จะยืน่คาํขอหรอืรบัรองคาํขอ
ของสมาชิกอื่นอีกมิได นอกจากน้ียังบัญญัติใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติดวย และคณะรัฐมนตรีหรือคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ จะเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางรัฐธรรมนูญ โดยคําขอแกไขเพิ่มเติมใหยื่นตอประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
       ตอมาภายหลังที่ไดมีการยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแลว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง บัญญัติให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแกไขเพ่ิมเติมใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่ครบกําหนดยื่นคําขอแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง๒ ในการน้ีคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญอาจแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดตามที่เห็นสมควร

 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๖ วรรคสอง บัญญัติวา
  “มาตรา ๓๖                  ฯลฯ    ฯลฯ
 สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติอาจขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติ
เสร็จสิ้นการพิจารณาตามวรรคหน่ึง คําขอแกไขเพ่ิมเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติลงช่ือรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติที่ยื่นคําขอหรือที่ใหคํารับรองคําขอ
ของสมาชิกอื่นแลว จะยื่นคําขอหรือรับรองคําขอของสมาชิกอื่นอีกมิได
       ฯลฯ     ฯลฯ”   
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๑๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  ๔. การพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ 
      รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๗ วรรคสอง 
บัญญัติวาเมือ่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแลว ใหเสนอ
รางรฐัธรรมนญูตอสภาปฏิรปูแหงชาตเิพ่ือพจิารณาใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูนั้น
ทัง้ฉบับ โดยสภาปฏิรูปแหงชาติตองมีมติภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแหงชาติจะแกไขเพิ ่มเติมเนื้อความของ
รางรัฐธรรมนูญน้ันมิได เวนแตเปนขอผดิพลาดท่ีมใิชสาระสาํคญั และคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญ
เห็นชอบดวยกบัการแกไขเพิ่มเตมินั้น หรอืเปนกรณท่ีีคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญเหน็วาจาํเปน
ตองแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณขึ้น
       เมื ่อสภาปฏิรูปแหงชาติม ีมติเห็นชอบดวยกับร างรัฐธรรมนูญแลว ให ประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
สภาปฏิรูปแหงชาติมีมติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใช
บังคับได โดยใหประธานสภาปฏิรูปแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที ่
พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนด 
๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
       อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๓๘ บัญญัติใหในกรณีทีส่ภาปฏิรูปแหงชาติพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ หรือรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ใหสภาปฏิรูป
แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้ง
สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดใหมขึ้น เพื่อดําเนินการแทนตามอํานาจ
หนาทีท่ีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี ้ ในกรณีทีค่ณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูป
แหงชาติตามมาตรา ๓๑ (๒) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง และใหดําเนินการ
แตงตัง้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึน้ใหมภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีค่ณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง แตประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภา
ปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดทีส่ิ้นสุดลง จะเปนประธานสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ หรือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
แลวแตกรณี ชุดใหมมิได
      ในการนี้ไดนําแผนภูมิกระบวนการจดัทํารฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาแสดงไว  เพื ่อใหได ทราบถึงกระบวนการ ขั ้นตอน
และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารฐัธรรมนูณฉบบัใหมตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันจะเปนประโยชนในการติดตามและมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหมตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๒๐

กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

จุลนิติ

 ๓สืบคนจาก : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/draft_constitution.pdf,
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗.

๓

ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๒๐ จุลนิติ

115-121-MAC6.indd  120 27/9/14  10:54

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๒๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

บทสรุป
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดบัญญัติ
กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไวอยางชัดเจน โดยมี
เจตนารมณเพื่อปฏิรปูประเทศไทยใหมีการปกครองที่เขมแขง็โดยยดึถอืแนวทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุซึ่งมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
จัดใหมีระบบการเลือกตั้งทีสุ่จริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยัง่ยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว และมี
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อคืนความสงบสุขใหกับประชาชนชาวไทย
ทุกภาคสวนและสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับสังคมประเทศไทยอันเปนทีร่ักยิง่ของพวกเรา
ในอนาคตอันใกลนี้ตอไป 
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