รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20
*********************
สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 เมื่ อ วั น ที่
6 เมษายน 2560 ซึ่งมีทั้งสิ้น 279 มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจิตร ขอประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ใหม่ที่น่าสนใจในครั้งนี้ จานวน 3 ประเด็น คือ
1) ประเด็นที่มานายกรัฐมนตรี เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้กาหนดว่า นายกรัฐมนตรีจะต้อง
มาจาก ส.ส. เท่านั้น เพียงแต่ต้องมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎร โดยกาหนดให้พรรคการเมือง
ต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 3 รายชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
โดยสภาผู้ แ ทนราษฎรจะลงมติ ว่ า จะเลื อ กบุ ค คลใดในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วมาด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
แต่ในระยะ 5 ปีแรก มี “บทเฉพาะกาล” มาตรา 272 กาหนดว่าหากมี กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้ง
นายกรั ฐ มนตรี จ ากผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรคการเมื อ งแจ้ ง ไว้ ไ ม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ด และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มี
ชื่ออยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา และจะต้องให้ที่ประชุมรัฐสภา ( ส.ส.และ ส.ว.) มีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ 500 คน จาก
ส.ส. และ ส.ว.ทั้งหมด 750 คน ลงมติเพื่องดเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สภาผู้แทนฯ
เสนอชื่อบุคคลภายนอกบัญชีได้
2) ประเด็นการปฏิรูปประเทศได้กาหนดให้มีการปฏิรูปทั้งหมดอย่างน้อย 7 ด้าน
โดย
กาหนดให้เป็ นหน้ าที่ ของรัฐที่ต้ องดาเนิน การ รวมถึงกลไกในการป้ องกันไม่ใ ห้ “คนทุจริต ”เข้ าสู่
การเมือง โดยกาหนดเป็นลักษณะต้องห้าม ไม่ให้เป็น ส.ส.,ส.ว.,รัฐมนตรี เช่น บุคคลที่เคยต้องคา
พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือคนที่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด ว่า
กระทาการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นต้น

-2-

3) ประเด็น ส.ว. มาจากไหน ? มีจานวนเท่าใด ?
ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกจานวน 200 คน มีวาระ 5 ปี ซึ่งมาจากการ
เลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดาเนินการจัดให้มีการเลือกกันเองให้ได้ 200 คน
แต่ในระยะ 5 ปีแรก มี “บทเฉพาะกาล” มาตรา 269 ได้กาหนดให้ ส.ว.มีจานวน 250 คน
โดยให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านต่างๆ เป็นกลางทางการเมือง
9-12 คน ทาหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ง ส.ว. จานวนไม่เกิน 400 คน เพื่อให้
คสช. คัดเลือกให้เหลือ 194 คน และคัดชื่อสารองอีก 50 คน อีกส่วนหนึ่ง มาจากผู้ที่เป็น ส.ว.โดย
ตาแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ,ผู้บัญชาการทหารสู งสุด ,ผู้บัญชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ส่วนอีก 50 คน
กกต.ดาเนินการให้คัดเลือกกันเองเหลือ 200 คน แล้วส่งรายชื่อให้ คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน สารอง
50 คน
โดย ส.ว. มีอานาจหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จัด ทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ดูแลกฎหมายที่จะกระทบต่อการดาเนินการกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
มี
อานาจในการออกเสียงร่วมกับ ส.ส. ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย

Road Map การเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ จะเกิดขึ้น หลังจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทีส่ าคัญ 4 ฉบับประกาศใช้แล้ว ภายใน 150 วัน
กรณีไม่มีขัดข้องประการใด คาดว่าช้าทีส่ ุดภายใน 19 พฤศจิกายน 2561

นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ทาให้ทราบถึง Road Map
การเลือกตั้งคร่าวๆ แล้วนั้น สาหรับขั้นตอนเบื้องต้นคือ การจัดทาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือ กฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับ ให้เสร็จภายใน 240 วัน หรืออย่างช้าภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2560
ก่อนจะส่งร่างให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน คืออย่างช้าภายใน
วันที่ 1 มีนาคม 2561 จากนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะต้องส่งร่างกฎหมายลูกที่ทาเสร็จแล้วให้
นายกรัฐมนตรี เพื่อนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายใน 25 วัน หรืออย่างช้าภายในวันที่ 24
มี น าคม 2561 ซึ่ ง ถ้ า หากไม่ มี ป ระเด็ น ขั ด แย้ ง ที่ จ ะต้ อ งส่ ง ศาลรั ฐ ธรร มนู ญ วิ นิ จ ฉั ย คาดว่ า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะประกาศใช้อย่างช้าภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 หลังจาก
ประกาศใช้ พรป. ที่สาคัญจานวน 4 ฉบับ ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดเลือกตั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด
คือ ภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน ซึ่งเท่ากับว่าต้องจัดเลือกตั้ง อย่างช้าภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 แต่อย่างไรก็ตามถ้าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ,สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เร่งดาเนินการ
โดยไม่ใช้เวลาเต็มที่ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด เราอาจเห็นการเลือกตั้งเร็วกว่านี้ก็ได้
ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด พิ จิ ตร จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทราบ
โดยทั่วกัน และหากมีความคืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
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