


ประเด็นสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ประเด็นท่ี 1 - รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ประเด็นท่ี 2 - รัฐธรรมนูญในฐานะการบริหารปกครองประเทศ 
ประเด็นท่ี 3 – การพิจารณารัฐธรรมนูญในความหมายขับเคล่ือนพัฒนา  

ประเทศ 
ประเด็นท่ี 4 - รัฐธรรมนูญในฐานะความสัมพันธทางอํานาจ 



มี ๑๖ หมวด ๒๖๑ มาตรา  บทเฉพาะกาล ๑๘ มาตรา  รวม ๒๗๙ มาตรา
หมวด    ๑    บทท่ัวไป                    มี               ๕   มาตรา

“ ๒    พระมหากษัตริย มี ๑๙ มาตรา
“ ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย   มี ๒๕ มาตรา
“ ๔    หนาที่ของปวงชนชาวไทย มี ๑ มาตรา
“ ๕    หนาที่ของรัฐ มี ๑๓ มาตรา
“ ๖  แนวนโยบายแหงรัฐ มี ๑๕ มาตรา
“ ๗    รัฐสภา มี ๗๙ มาตรา
“ ๘ คณะรัฐมนตรี มี ๒๖ มาตรา
“ ๙    การขัดกันแหงผลประโยชน มี ๔ มาตรา
“ ๑๐   ศาล มี ๑๒ มาตรา
“ ๑๑   ศาลรัฐธรรมนูญ มี ๑๕ มาตรา
“ ๑๒   องคกรอิสระ มี ๓๓ มาตรา
“ ๑๓   องคกรอัยการ มี ๑ มาตรา
“ ๑๔  การปกครองสวนทองถิ่น มี ๖ มาตรา
“ ๑๕   การแกไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ มี ๒ มาตรา
“ ๑๖   การปฏิรูปประเทศ มี ๕ มาตรา

บทเฉพาะการ มี ๑๘ มาตรา



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราชพุทธศักราช  25402540 แบงออกเปนแบงออกเปน  1212  หมวดหมวด
และและ  11  บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล  จํานวนท้ังสิ้นจํานวนท้ังสิ้น  336336  มาตรามาตรา  

หมวดหมวด  11  บทท่ัวไปบทท่ัวไป  จํานวนจํานวน    77 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  11--7)7)
หมวดหมวด  22  พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย  จํานวนจํานวน  1818  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  88--25)25)
หมวดหมวด  33  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  จํานวนจํานวน  4141  มาตรามาตรา ((มาตรามาตรา  2626--65)65)
หมวดหมวด  44  หนาท่ีของชนชาวไทยหนาท่ีของชนชาวไทย  จํานวนจํานวน    55 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  6666--70)70)
หมวดหมวด  55  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  จํานวนจํานวน  1919  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  7171--89)89)
หมวดหมวด  66  รัฐสภารัฐสภา  จํานวนจํานวน  111111  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  9090--200)200)
หมวดหมวด  77 คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี  จํานวนจํานวน    3232  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  201201--232)232)
หมวดหมวด  88 ศาลศาล  จํานวนจํานวน    4949  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  233233--281)281)
หมวดหมวด  99 การปกครองสวนทองถ่ินการปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนจํานวน    99 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  282282--290)290)
หมวดหมวด  1010  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  จํานวนจํานวน  2121  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  291291--311)311)
หมวดหมวด  1111  ตรวจเงินแผนดินตรวจเงินแผนดิน จํานวนจํานวน    11  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  312)312)
หมวดหมวด  1212  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  จํานวนจํานวน    11 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  313)313)
บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล  จํานวนจํานวน  2323  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  314314--336)336)



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราชพุทธศักราช  25502550 แบงออกเปนแบงออกเปน  1515  หมวดหมวด
และและ  11  บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล  จํานวนทั้งสิ้นจํานวนทั้งสิ้น  309309  มาตรามาตรา  

หมวดหมวด  11  บทท่ัวไปบทท่ัวไป  จํานวนจํานวน    77 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  11--7)7)
หมวดหมวด  22  พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย  จํานวนจํานวน  1818  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  88--25)25)
หมวดหมวด  33  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  จํานวนจํานวน  4444  มาตรามาตรา ((มาตรามาตรา  2626--69)69)
หมวดหมวด  44  หนาท่ีของชนชาวไทยหนาท่ีของชนชาวไทย  จํานวนจํานวน    55 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  7070--74)74)
หมวดหมวด  55  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  จํานวนจํานวน  1313  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  7575--87)87)
หมวดหมวด  66  รัฐสภารัฐสภา  จํานวนจํานวน  7575  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  8888--162)162)
หมวดหมวด  77  การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  จํานวนจํานวน    33 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  163163--165)165)
หมวดหมวด  88  การเงินการคลังและงบประมาณการเงินการคลังและงบประมาณ  จํานวนจํานวน    55 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  166166--170)170)
หมวดหมวด  99  คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี  จํานวนจํานวน  2626  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  171171--196)196)
หมวดหมวด  1010  ศาลศาล  จํานวนจํานวน  3232  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  197197--228)228)
หมวดหมวด  1111  องคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรตามรัฐธรรมนูญ  จํานวนจํานวน  3030  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  229229--258)258)
หมวดหมวด  1212  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  จํานวนจํานวน  2020  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  259259--278)278)
หมวดหมวด  1313  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  จํานวนจํานวน    22 มาตรามาตรา ((มาตรามาตรา  279279--280)280)
หมวดหมวด  1414  การปกครองสวนทองถิ่นการปกครองสวนทองถิ่น  จํานวนจํานวน  1010  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  281281--290)290)
หมวดหมวด  1515  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  จํานวนจํานวน    11 มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  291)291)
บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล  จํานวนจํานวน  1818  มาตรามาตรา  ((มาตรามาตรา  292292--309)309)



--  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรเดียวแบงแยกไมไดประเทศไทยเปนราชอาณาจักรเดียวแบงแยกไมได

--  ปกครองระบอบประชาธิปไตยปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

--  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย

--  ศักด์ิศรีความเปนมนุษยศักด์ิศรีความเปนมนุษย  สิทธิสิทธิ  เสรีภาพเสรีภาพ  ความเสมอภาคกันและยอมไดความเสมอภาคกันและยอมได
คุมครองคุมครอง

--  รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติหรือกฎหมายใดบทบัญญัติหรือกฎหมายใด
ขัดแยงไมไดขัดแยงไมได



คงหลักการเดิมคงหลักการเดิม  แตปรับปรุงหลักการถวายสัตยปฏญิาณตอแตปรับปรุงหลักการถวายสัตยปฏญิาณตอ

พระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อบรรเทาภาระพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อบรรเทาภาระ

โดยบัญญัติเพิ่มเติมวาโดยบัญญัติเพิ่มเติมวา  พระมหากษัตริยจะโปรดกลาโปรดกระหมอมใหพระมหากษัตริยจะโปรดกลาโปรดกระหมอมให

กระทําการถวายสัตยปฏญิาณตอพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแลวกระทําการถวายสัตยปฏญิาณตอพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแลว

หรือตอผูแทนพระองคก็ไดและในระหวางที่ยังมิไดถวายสัตยปฏิญาณหรือตอผูแทนพระองคก็ไดและในระหวางที่ยังมิไดถวายสัตยปฏิญาณ  

พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหผูซึ่งตองถวายสัตยพระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหผูซึ่งตองถวายสัตย
ปฏิญาณปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนปฏิญาณปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน



--  บุคคลยอมเสมอภาคและเทาเทียมกันบุคคลยอมเสมอภาคและเทาเทียมกัน -- สิทธิในการนับถือศาสนาสิทธิในการนับถือศาสนา  

--  สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย -- สิทธิสวนตัวสิทธิสวนตัว  เกียรติยศเกียรติยศ  ชื่อเสยีงชื่อเสยีง

--  สิทธิในเคหะสถานสิทธิในเคหะสถาน -- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

--  สื่อมวลชนมีสิทธิเสนอขาวสื่อมวลชนมีสิทธิเสนอขาว -- สิทธิในทรัพยสินสิทธิในทรัพยสิน  และมรดกและมรดก

--  สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารรองทุกขสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารรองทุกข  -- สิทธิในการบริการสาธารณสุขสิทธิในการบริการสาธารณสุข
และฟองหนวยงานของรัฐและฟองหนวยงานของรัฐ

--  สิทธิในการชุมนุมสิทธิในการชุมนุม



การแกไขรฐัธรรมนูญการแกไขรฐัธรรมนูญ
••  เสนอโดยคณะเสนอโดยคณะ  รมตรมต..หรือหรือ  สสสส.. ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  สสสส..และและ  สวสว..  ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  ปชชปชช..๕๕  หมื่นคนหมื่นคน
••  ดําเนินการในรัฐสภาดําเนินการดําเนินการในรัฐสภาดําเนินการ  ๓๓  วาระวาระ

วาระที่วาระที่  ๑๑  ตองมีแลวไมนอยกวากึ่งหนึง่ของรัฐสภาตองมีแลวไมนอยกวากึ่งหนึง่ของรัฐสภา  และและ  สวสว..ตองมกกวาตองมกกวา  ๑๑  ในใน  ๓๓
วาระที่วาระที่  ๒๒  เรยีงลําดับมาตราใชเสียงขางมากของรัฐสภาเรยีงลําดับมาตราใชเสียงขางมากของรัฐสภา    เมื่อผานเมื่อผาน    ใหรอไวใหรอไว  ๑๕๑๕  วันวัน
วาระที่วาระที่  ๓๓  การผานตองการผานตอง

๑๑..ตองมีเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของตองมีเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ  ๒๒  สภาสภา
๒๒..สสสส..จากพรรคการเมืองที่ไมไดเปนจากพรรคการเมืองที่ไมไดเปน  รมตรมต..ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร

เห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละเห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละ  ๒๐๒๐  ของทุกพรรคการเมืองรวมกันของทุกพรรคการเมืองรวมกัน
๓๓..สวสว..ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๑๑  ในใน  ๓๓

••  การแกการแก  รธนรธน..ในเรื่องตอไปนี้ตองทําประชามติขอความเห็นชอบจากในเรื่องตอไปนี้ตองทําประชามติขอความเห็นชอบจาก  ปชชปชช..
๑๑..หมวดหมวด  ๑๑  บททั่วไปบททั่วไป
๒๒..หมวดหมวด  ๒๒  พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย
๓๓..เรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตาเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตามม  รธนรธน..
๔๔..เรื่องเกี่ยวกับหนาที่เรื่องเกี่ยวกับหนาที่  หรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระหรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระ  



มีสาระสําคัญมีสาระสําคัญ    คือคือ  

๑๑..  นอกจากสิทธิเสรีภาพท่ีบัญญัติแลวนอกจากสิทธิเสรีภาพท่ีบัญญัติแลว    การใดมิไดหามหรือจํากัดไวในการใดมิไดหามหรือจํากัดไวใน  รธนรธน..บุคคลยอมมีบุคคลยอมมี
สิทธิสิทธิ    และเสรีภาพกระทําการน้ันๆอยางเสรีและเสรีภาพกระทําการน้ันๆอยางเสรี    และถือวาเปนการกระทําท่ีชอบดวยและถือวาเปนการกระทําท่ีชอบดวย  รธนรธน..

๒๒..  ขอหามเร่ืองสิทธิเสรภีาพขอหามเร่ืองสิทธิเสรภีาพ    คือคือ  ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคง
ของรัฐของรัฐ    ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของ  ปชชปชช..  และไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
((ประเด็นวาจํากัดสิทธิประเด็นวาจํากัดสิทธิ))

๓๓..  สิทธิและเสรภีาพท่ีสิทธิและเสรภีาพท่ี  รธนรธน..ระบุวาเปนไปตามกฎหมายบัญญัติหากยังไมมีการตราระบุวาเปนไปตามกฎหมายบัญญัติหากยังไมมีการตรา
กฎหมายปฏิบัติไดเลยตามเจตนากฎหมายปฏิบัติไดเลยตามเจตนา  รธนรธน..

๔๔..  บุคคลใดถูกละเมิดสิทธิสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายไดบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายได
๕๕..  การตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรภีาพตองเปนไปตามเง่ือนไขการตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรภีาพตองเปนไปตามเง่ือนไข  รธนรธน..ไมขัดตอหลักนิติไมขัดตอหลักนิติ

ธรรมธรรม    ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิเสรี  และกระทบตอศักด์ิความเปนมนุษยไมไดและกระทบตอศักด์ิความเปนมนุษยไมได    และตองมีผลและตองมีผล
บังคับใชท่ัวไปบังคับใชท่ัวไป    จะเจาะจงใชกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมไดจะเจาะจงใชกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมได  



““ปวงชนชาวไทยมิไดมีแตเฉพาะสิทธิและเสรีภาพแตตองมีหนาท่ีรับผิดชปวงชนชาวไทยมิไดมีแตเฉพาะสิทธิและเสรีภาพแตตองมีหนาท่ีรับผิดชอบอบ
ตอประเทศชาติและสังคมสวนรวมดวยตอประเทศชาติและสังคมสวนรวมดวย””

รธนรธน..ปป๕๙๕๙  ระบุหนาท่ีปวงชนชาวไทยไวระบุหนาท่ีปวงชนชาวไทยไว  ๑๐๑๐  ขอขอ
๑๑..  พิทักษรักษาพิทักษรักษา    ชาติชาติ    ศาสนศาสน    กษัตริยกษัตริย  และการปกครองระบบและการปกครองระบบ  ปชตปชต..มีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒๒..  ปองกันพิทักษรักษาชาติเกยีรติภูมิผลประโยชนและสาธารณะสมบัติของแปองกันพิทักษรักษาชาติเกยีรติภูมิผลประโยชนและสาธารณะสมบัติของแผนดินผนดิน
๓๓..  ปฏบัิติตามกฎหมายปฏบัิติตามกฎหมาย
๔๔..  เขารับการศึกษาภาคบังคับเขารับการศึกษาภาคบังคับ
๕๕..  รับราชการทหารรับราชการทหาร
๖๖..  เคารพและไมละเมิดสิทธิผูอื่นเคารพและไมละเมิดสิทธิผูอื่น    และไมกระทําการอันกอใหเกิดความแตกแยกและไมกระทําการอันกอใหเกิดความแตกแยก
๗๗..  ไปใชสิทธิเลือกต้ังและลงประชามติอยางอิสระไปใชสิทธิเลือกต้ังและลงประชามติอยางอิสระ
๘๘..  รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติรวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
๙๙..  เสียภาษีตามกฎหมายเสียภาษีตามกฎหมาย
๑๐๑๐..  ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต



“รัฐตองดําเนินการในเร่ืองท่ีกําหนดใหแก ปชช.

 ทุกคนหรือทุกชุมชนเปนการท่ัวไปโดยท่ี ปชช.

 แตละชุมชนไมตองใชสิทธิรองขอ ถารัฐไมกระทําตาม

 หนาท่ีหรือกระทําหนาท่ีไมดี ปชช. มีสิทธิติดตาม  

 เรงรัดฟองรองหนวยงานของรัฐใหดําเนินการได”



--  รัฐตองใหเด็กทุกคนศึกษาเปนเวลารัฐตองใหเด็กทุกคนศึกษาเปนเวลา  ๑๒๑๒  ปป  ไมเสียคาใชจายไมเสียคาใชจาย

--  รัฐตองใหรัฐตองให  ปชชปชช..ทุกคนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพทุกคนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ

--  รัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตรัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต

--  รัฐตองอนุรักษฟนฟูศิลปะรัฐตองอนุรักษฟนฟูศิลปะ  ขนบธรรมเนียมทองถ่ินขนบธรรมเนียมทองถ่ิน  และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม

--  การดําเนินการใดๆท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการใดๆท่ีมีผลกระทบตอ  ปชชปชช..  ตองฟงความคิดเห็นของตองฟงความคิดเห็นของ  ปชชปชช..

--  รัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารหนวยงานรัฐรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารหนวยงานรัฐ  ท่ีไมใชความลับท่ีไมใชความลับ  และมีผลเสียตอความม่ันคงและมีผลเสียตอความม่ันคง

--รัฐรองจัดใหมีกลไกลคุมครองผูบริโภครัฐรองจัดใหมีกลไกลคุมครองผูบริโภค

--  รัฐตองรักษาวินัยการเงินรัฐตองรักษาวินัยการเงิน  การคลังการคลัง  เปนตนเปนตน





--  บทบัญญัติท่ีเปนแนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและนโยบายบริหารแผบทบัญญัติท่ีเปนแนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและนโยบายบริหารแผนดินนดิน
--  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการบริหารประเทศท่ีรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการบริหารประเทศท่ี  ปชชปชช..  มีสวนรวมมีสวนรวม
--  รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพุทธศาสนารัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนและศาสนาอ่ืน  ๆๆ  
--  จัดการบริหารกระบวนการยุติธรรมใหมีสิทธิภาพจัดการบริหารกระบวนการยุติธรรมใหมีสิทธิภาพ  มีมาตรการคุมครองมีมาตรการคุมครอง  จนทจนท..รัฐปราศจากรัฐปราศจาก
การแทรกแซงการแทรกแซง

--  รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกลท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบอาชีพอยางรัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกลท่ีชวยใหเกษตรกรประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ
--  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหรัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให  ปชชปชช..  มีโอกาสไดรับประโยชนอยางท่ัวถึงมีโอกาสไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง  พ่ึงพาตัวเองไดพ่ึงพาตัวเองได    
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

--  รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเทาท่ีจําเปนรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเทาท่ีจําเปน  และยกเลิกกฎหมายท่ีไมจําเปนและยกเลิกกฎหมายท่ีไมจําเปน



ในหมวดท่ีมีในหมวดท่ีมี  ๕๕  สวนสวน
สวนท่ีสวนท่ี  ๑๑  บทท่ัวไปบทท่ัวไป

--  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
--  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภาประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา    ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานประธานวุฒิสภาเปนรองประธาน

รัฐสภารัฐสภา
สวนท่ีสวนท่ี  ๒๒  สภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎร

--  ประกอบดวยสมาชิกประกอบดวยสมาชิก  ๕๐๐๕๐๐  คนคน  เปนสมาชิกแบบแบงเขตเปนสมาชิกแบบแบงเขต  ๓๕๐๓๕๐  คนคน  และบัญชีและบัญชี
รายช่ือรายช่ือ  ๑๕๐๑๕๐  คนคน  และบัญชีรายช่ือและบัญชีรายช่ือ  ๑๕๐๑๕๐  คนคน  อายุสภาผูแทนราษฎรอายุสภาผูแทนราษฎร  ๔๔  ปป

--  แตละเขตเลือกต้ังมีแตละเขตเลือกต้ังมี  สสสส..เขตละเขตละ  ๑๑  คนคน  ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดและสูงกวาคะแนนเสียงผูท่ีไดคะแนนสูงสุดและสูงกวาคะแนนเสียง
ท่ีไมเลือกผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือกท่ีไมเลือกผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก

--  ใหพรรคการเมืองเสนอช่ือผูท่ีจะเปนใหพรรคการเมืองเสนอช่ือผูท่ีจะเปน  นรมนรม..ไมเกินไมเกิน  ๓๓  รายช่ือรายช่ือ



--  การคํานวณการคํานวณ  สสสส..แบบบัญชีรายช่ือแบบบัญชีรายช่ือ
คะแนนรวมท่ีเลือกคะแนนรวมท่ีเลือก  สสสส..เขตทุกพรรคเขตทุกพรรค    ==  กก

๕๐๐
สส.แตละพรรคจะได  =  คะแนน สส.เขตท่ีพรรคไดรับ  = ข

ก
- ถา สส.แบงเขตแตละพรรคไดนอยกวา ข.ให สส.บัญชีรายช่ือท่ีกําหนดไว
ตามลําดับไดเทา ข.
- ถา สส.แบงเขตไดเทา ข.หรือมากกวา ข.แลวไมได สส.แบบบัญชีรายช่ือ



--  บุคคลตองหามไมมีสิทธิรับสมัครเลือกต้ังบุคคลตองหามไมมีสิทธิรับสมัครเลือกต้ัง  สสสส.. ((๑๘๑๘  ขอขอ)) เชนเชน
๑๑..  ติดยาเสพติดติดยาเสพติด
๒๒..  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลายเปนบุคคลลมละลายหรือเคยลมละลาย
๓. เปนเจาของหรือหุนใน นสพ.หรือส่ือมวลชน
๔. เปนผูวิกลจริต หรือถูกถอนสิทธิ
๕. เคยถูกพิพากษาจําคุกหรือถูกขังโดยหมายศาล
๖. เคยถูกจําคุกพนโทษไมถึง ๑๐ ป
๗. เคยถูกส่ังใหพนราชการเพราะทุจริตในหนาท่ี
๘. เคยถูกศาลยึดทรัพยเปนรายไดของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
๙. เคยถูกศาลตัดสินทุจรติการเลือกต้ัง
๑๐. เปนขาราชการ หรือ เปนสมาชิก อปท.
๑๑. เคยเปน สว.และพนหนาท่ียังไมเกิน ๒ ป



สวนท่ี ๓ วุฒิสภา
- ประกอบดวยสมาชิก ๒๐๐ คน มาจากการเลือกต้ังกันเองของบุคคลซ่ึงมี

ความรู  ประสบการณ อาชีพหรือประโยชนรวมกัน ในงานดานตางๆท่ีหลากหลายของ
สังคม  โดยในการแบงกลุม  ประชาชนสามารถอยูในกลุมหน่ึงกลุมใดได

- การแบงกลุมแตละกลุม  การมี สว.ก่ีคนในแตละกลุมใหเปนไปตาม พรบ.
ประกอบ รธน.โดยกําหนดไมใหบุคคลในกลุมเดียวกันเลือกต้ังกันเอง

- การดําเนินการคัดเลือกใหดําเนินการต้ังแตละดับอําเภอ  จังหวัด และ
ระดับประเทศ

- อายุวุฒิสภากําหนดคราวละ ๕ ป



- ลักษณะตองหามของ สว.จะเชนเดียวกับ สส.แตเพ่ิม
๑. เปนขาราชการ

๒. เปนสมาชิกพรรคการเมือง
๓. เปนหรือเคยเปน สส.,ดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง,รัฐมนตรี  เวนแตพนสภาพแลว

ไมนอยกวา ๕ ป
๔. เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  เวนแตพนจากตําแหนงไม

นอยกวา ๕ ป
๕. เปนบุพการี  คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนง สส.,สว.,ขาราชการการเมือง,

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ ดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ

- ผูท่ีเคยเปน สว.และสมาชิกภาพส้ินสุดไมเกิน ๒ ป จะเปน รมะ.หรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองไมได  



สวนที่ ๔  บทนี้ใชแกสภาทั้งสอง
- เปนเร่ืองท่ีกลาวถึงบทบาทของแตละสภาที่ตองมีการปฏิบัติรวมกัน  เชน

๑. สส.แล สว.เปนผูแทนปวงชนชาวไทย  ตองปราศจากการครอบงํา  ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสจุริต

๒. การดํารงตําแหนงหนาที่ของประธาน และ รองประธานสภาทั้งสองสภา
๓. อํานาจหนาทีข่องประธานสภาท้ังสองสภา
๔. เอกสิทธิการรับรองการปฏิบัติหนาที่ของ สส. และ สว.
๕. การแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญตางๆ
๖. ระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการออก พรบ.ตางๆ
๗. การใชจายเงินงบประมาณแผนดิน



สวนที่ ๕ การประชุมรวมกันของรัฐสภา
- เปนการระบุวาเร่ืองใดบางท่ีตองใหสภาประชุมรวมกัน  เชน

๑. การแตงต้ังผูสําเร็จราชการ
๒. การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
๓. การพิจารณาราง พรบ.ประกอบ รธน.
๔. การเปดอภิปรายท่ัวไป
๕. การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม



หนาที่ สส.ที่สําคัญ
๑.พิจารณารางกฎหมาย
๒.ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของ ครม.ใหเปนไปตาม รธน.และกฎหมาย
๓.ปหนึ่งมีประชมุ ๒ สมัย  สมัยละไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
๔.สส.๑ ใน ๕ ขอเสนออภิปรายไมไววางใจ รมต.เปนรายบุคคลและคณะไดทําไวปละคร้ัง

หนาที่ของ สว.
๑.ชวยพิจารณารางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของ สส.ใหรอบคอบ
๒.เห็นชอบการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงองคกรอิสระ



--คณะรัฐมนตรีประกอบดวยคณะรัฐมนตรีประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน  ๓๕๓๕  คนคน

--นายกรัฐมนตรีตองเปนผูมีรายช่ือตามบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองเสนายกรัฐมนตรีตองเปนผูมีรายช่ือตามบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองเสนอนอ  และและ
ไดรับความเห็นชอบจากไดรับความเห็นชอบจาก  สสสส..มากกวากึ่งหนึ่งมากกวากึ่งหนึ่ง

--คณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาตองสอดคลองหนาที่รัฐคณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาตองสอดคลองหนาที่รัฐ  นโยบายนโยบาย
แหงรัฐแหงรัฐ  ยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรชาติ  และแหลงที่มาของเงินและแหลงที่มาของเงิน  ภายในภายใน  ๑๕๑๕  วันวัน  นับตั้งแตวันนับตั้งแตวัน  
รับหนาที่รับหนาที่

--สาระอื่นสาระอื่น  ๆๆ  จะเกี่ยวกับคุณสมบัติผูที่จะมาเปนรัฐมนตรีจะเกี่ยวกับคุณสมบัติผูที่จะมาเปนรัฐมนตรี  หลักเกณฑการบริหารหลักเกณฑการบริหาร  
ราชการแผนดินราชการแผนดิน  การสิ้นสุดสภาพรัฐมนตรีการสิ้นสุดสภาพรัฐมนตรี  ขอบเขตอํานาจหนาที่ท่ีทําไดขอบเขตอํานาจหนาที่ท่ีทําได  เปนตนเปนตน



--หมวดน้ีจะระบุเพ่ือปองกันหมวดน้ีจะระบุเพ่ือปองกัน  สสสส..และและ  สวสว..  ในการใชอาํนาจหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการใชอาํนาจหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน    
โดยมีสาระสําคัญคือโดยมีสาระสําคัญคือ  
๑๑..หามมิใหดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีหนวยราชการหามมิใหดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกรปกครองทองถิ่น  หามรับหามรับ

แทรกแซงแทรกแซง  หรือกาวกายสัมปทานของรัฐหรือกาวกายสัมปทานของรัฐ  หนวยงานราชการหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ  หามเปนหุนสวนนของบริษัทหามเปนหุนสวนนของบริษัท
รับสัมปทานรับสัมปทาน  หามรับเงินหรือประโยชนใดๆหามรับเงินหรือประโยชนใดๆ  จากหนวยงานราชการจากหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ

๒๒..ตองไมใชสถานะทําการใดๆลักษณะกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนตนเตองไมใชสถานะทําการใดๆลักษณะกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนตนเององ  และพรรคพวกในและพรรคพวกใน
เรื่องดังนี้เรื่องดังนี้

๒๒..๑๑  การปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําของราชการการปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําของราชการ  พนักงานของรัฐพนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ
๒๒..๒๒  กระทําในลักษณะตนเองมีสวนรวมในการจายงบประมาณกระทําในลักษณะตนเองมีสวนรวมในการจายงบประมาณ  หรือเห็นชอบโครงการหรือเห็นชอบโครงการ
๒๒..๓๓  การบรรจุการบรรจุ  แตงตั้งแตงตั้ง  โยกยายโยกยาย  โอนโอน  เล่ือนตําแหนงเงินเดือนหรือพนตําแหนงของหนวยงานเล่ือนตําแหนงเงินเดือนหรือพนตําแหนงของหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจราชการและรัฐวิสาหกิจ
๒๒..๔๔  การกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ  เพ่ือประโยชนตนเองเพ่ือประโยชนตนเอง

--  ขอหามมีผลถึงคูสมรสขอหามมีผลถึงคูสมรส  บุตรบุตร  และผูถูกใชและผูถูกใช  หรือผูมอบอาํนาจหรือผูมอบอาํนาจ



ในหมวดที่จะแยกเปนในหมวดที่จะแยกเปน  44  สวนสวน
สวนที่สวนที่  11  บททั่วไปบททั่วไป

--  ผูพิพากษาตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีผูพิพากษาตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
--  ศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดตองมีพรราชบัญญัติศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดตองมีพรราชบัญญัติ((ตั้งศาลใหมถาไมมีตั้งศาลใหมถาไมมี  พรบพรบ..ไมไดไมได))

สวนที่สวนที่  ๒๒  ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม  สาระสําคัญสาระสําคัญ
--  มีอํานาจพิพากษาคดีทั้งปวงมีอํานาจพิพากษาคดีทั้งปวง  เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญระบุใหเปนอํานาจศาลอื่นเวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญระบุใหเปนอํานาจศาลอื่น
--  ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา  

สวนที่สวนที่  ๓๓  ศาลปกครองศาลปกครอง  สาระสําคัญสาระสําคัญ
--  มีอํานาจพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองจากใชอาํนาจทางการปกครองมีอํานาจพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองจากใชอาํนาจทางการปกครอง  หรือผลจากการหรือผลจากการ
ดําเนินการทางการปกครองดําเนินการทางการปกครอง

สวนที่สวนที่  ๔๔  ศาลทหารศาลทหาร
--  มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  ที่ผูกระทําผิดเปนบคุคลซึ่งอยูในอาํนาจศาลทหารที่ผูกระทําผิดเปนบคุคลซึ่งอยูในอาํนาจศาลทหาร



--ประกอบดวยตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการรัฐธรรมนูญ  ๙๙  คนคน  จากจาก
••  ผูพิพากษาในศาลฎีกาท่ีดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาคณะผูพิพากษาในศาลฎีกาท่ีดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาคณะ  ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๓๓  ปป  จํานวนจํานวน  ๓๓  คนคน
••  ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ดํารงตําแหนงไมนอยกวาตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ดํารงตําแหนงไมนอยกวา  ๕๕  ปป  จํานวนจํานวน  ๒๒  คนคน
••  ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร  และผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรและผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร  เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยไมนอยกวามหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๕๕  ปป  อยางละอยางละ  ๑๑  คนคน  รวมรวม  ๒๒  คนคน
••  ผูทรงคุณวุฒิจากผูรับหรือเคยรับราชการตําแหนงไมตํากวาอธิบดีผูทรงคุณวุฒิจากผูรับหรือเคยรับราชการตําแหนงไมตํากวาอธิบดี  ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๕๕  ปป  จํานวนจํานวน  ๒๒  คนคน              

--  คุณสมบัติคุณสมบัติ  ลักษณะตองหามเชนอายุไมต่ํากวาลักษณะตองหามเชนอายุไมต่ํากวา  ๔๕๔๕  ปป  ไมเคยเปนไมเคยเปน  สสสส.. ,,  สวสว..  หรือองคกรหรือองคกร
ปกครองทองถ่ินปกครองทองถ่ิน  ระยะระยะ  ๑๐๑๐  ปกอนเขารับการคัดเลือกปกอนเขารับการคัดเลือก  เปนตนเปนตน

--  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
••  ประกอบศาลฎีกาประกอบศาลฎีกา  ,,  ประธานสภาผูแทนราษฎรประธานสภาผูแทนราษฎร  ,,  ผูนําฝายคานผูนําฝายคาน  ,,ประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลปกครองสูงสุด  ,,
บุคคลที่องคกรอิสระบุคคลที่องคกรอิสระ  แตงตั้งองคกรละแตงตั้งองคกรละ  ๑๑  คนคน



--  ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตองไดรับความเห็นชอบจาผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตองไดรับความเห็นชอบจากก  สวสว..
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงไมนอยกวากึ่งหน่ึง  หากไมครบใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชือ่ใหมหากไมครบใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชือ่ใหม

--  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ดํารงตําแหนงดํารงตําแหนง  ๗๗  ปป

--  อํานาจหนาที่ที่สําคัญอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
1.1. วินิจฉัยความดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายวินิจฉัยความดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  หรือรางกฎหมายหรือรางกฎหมาย
2.2. วินิจฉัยเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร,,วุฒิสภาวุฒิสภา,,รัฐสภารัฐสภา,,ครมครม..  หรือองคกรอิสระหรือองคกรอิสระ
3.3. วินิจฉัยการกระทําอันเปนการลมลางรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทําอันเปนการลมลางรัฐธรรมนูญ
4.4. วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ  สสสส.. ,,สวสว..  และครมและครม..
5.5. วินิจฉัยการแปรญัติกฎหมายงบประมาณวาขัดวินิจฉัยการแปรญัติกฎหมายงบประมาณวาขัด  รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  หรือไมหรือไม
6.6. วินิจฉัยวาบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไมวินิจฉัยวาบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม
7.7. ถูกตรวจสอบโดยถูกตรวจสอบโดย  ปป..ปป..ชช..  เหมือนกับองคกรอื่นเหมือนกับองคกรอื่น



••  มีมี  55  อยางอยาง  คอืคอื  1.1.  คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง((กกตกกต.),.), 2.2.  ผูตรวจการแผนดินผูตรวจการแผนดิน
3.3.  คณะกรรมการสิทธิ์คณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแหงชาติมนุษยชนแหงชาติ((กสมกสม.).) ,, 4.4.  คณะกรรมการปองกันและคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติปราบปรามการทุจริตแหงชาติ((ปป..ปป..ชช.).) ,5.,5.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ((คตงคตง.).)
หมวดน้ีจะแบงเปนหมวดน้ีจะแบงเปน  ๖๖  สวนสวน

สวนที่สวนที่  ๑๑  กลาวทั่วไปกลาวทั่วไป
--  องคกรอิสระเปนองคกรที่จัดตัง้ใหมีความเปนอิสระในการปฏบิัติหนองคกรอิสระเปนองคกรที่จัดตัง้ใหมีความเปนอิสระในการปฏบิัติหนาที่เพื่อาที่เพื่อ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อใหการปฏิรูปปตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อใหการปฏิรูปประเทศเดินไประเทศเดินไป
ขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพสุจริตและโปรงใสขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพสุจริตและโปรงใส

--  คณะกรรมการจัดสรรผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอิสระเชนเดียวกับการสรรหาคณะกรรมการจัดสรรผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอิสระเชนเดียวกับการสรรหาตุลาตุลา
การศาลรฐัธรรมนูญการศาลรฐัธรรมนูญ    คือคือ    มีคณะกรรมการสรรหามีคณะกรรมการสรรหา    และผานความเห็นชอบจากและผานความเห็นชอบจาก  สวสว..
((ยกเวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยกเวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    ซึ่งเขาจะเปนองคกรสรรหาเองโดยสมาชิกซึ่งเขาจะเปนองคกรสรรหาเองโดยสมาชิก
องคกรองคกร))



สวนที่สวนที่  ๒๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ((กกตกกต.).)
--  ประกอบดวยสมาชิกประกอบดวยสมาชิก  ๗๗  คนคน  คือคือ  ผูมีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆผูมีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ  ๕๕  คนคน  และและ  

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผูพิพากษาไผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผูพิพากษาไมนอยกวามนอยกวา  ๕๕  ปป  จํานวนจํานวน  
๒๒  คนคน

--  วาระการดํารงตําแหนงวาระการดํารงตําแหนง  ๗๗  ปป
--  อํานาจและหนาที่อํานาจและหนาที่

๑๑..  จัดหรือดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งจัดหรือดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้ง  สสสส.,.,สวสว.,.,สมาชิกสมาชิก  อปทอปท..  และการออกและการออก
ประชามติประชามติ

๒๒..  ควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตเท่ียงธรรมควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตเท่ียงธรรม  และดูแลการออกเสียงและดูแลการออกเสียง
ประชามติใหเปนไปโดยชอบธรรมประชามติใหเปนไปโดยชอบธรรม  ใหมีอํานาจสืบสวนและไตสวนตามจําเปนใหมีอํานาจสืบสวนและไตสวนตามจําเปน

๓๓..  เมื่อพบเห็นการกระทํามีมีเหตุอันสงสัยวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยเมื่อพบเห็นการกระทํามีมีเหตุอันสงสัยวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตเท่ียงสุจริตเท่ียง
ธรรมใหมีอํานาจระงับธรรมใหมีอํานาจระงับ  ยับยั้งยับยั้ง  แกไขเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือยกเลิกการเลือกตั้ง

๔๔..  ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมายดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย



สวนที่สวนที่  ๓๓  ผูตรวจเงินแผนดินผูตรวจเงินแผนดิน
--  ผูตรวจเงินแผนดินมีจํานวนผูตรวจเงินแผนดินมีจํานวน  ๓๓  คนคน  โดยสรรหาจากผูมีประสบการบริหารราชการโดยสรรหาจากผูมีประสบการบริหารราชการ

แผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาโดยดํารงตําแหนงไมนอยกวาแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาโดยดํารงตําแหนงไมนอยกวา  ๕๕  ปป  จํานวนจํานวน  ๒๒  คนคน  และผูมีและผูมี
ประสบการในการดําเนินการสาธารณะไมนอยกวาประสบการในการดําเนินการสาธารณะไมนอยกวา  ๒๐๒๐  ปป  จํานวนจํานวน  ๑๑  คนคน

--  มีวาระดํารงตําแหนงมีวาระดํารงตําแหนง  ๗๗  ปป  สามารถดํารงตําแหนงไดวาระเดียวสามารถดํารงตําแหนงไดวาระเดียว
--  หนาที่หนาที่  และอํานาจและอํานาจ

๑๑..  เสนอแนะหนวยงานรัฐในการปรับปรุงกฎหมายเสนอแนะหนวยงานรัฐในการปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบหรือขั้นตอนการกฎระเบียบหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือนรอนปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือนรอน  ไมเปนธรรมไมเปนธรรม  หรือหรือ  เปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปน

๒๒..  หาขอเท็จจริงเมื่อมีผูไดรับความเดือนรอนหรือไมเปนธรรมหาขอเท็จจริงเมื่อมีผูไดรับความเดือนรอนหรือไมเปนธรรม  อันเกิดจากการไมอันเกิดจากการไม
ปฏิบัติตามกฏหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาทีข่องหนวยงานรัฐเปฏิบัติตามกฏหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาทีข่องหนวยงานรัฐเพื่อเสนอแนะรัฐบาลพื่อเสนอแนะรัฐบาล
ในการแกไขในการแกไข

๓๓..  เสนอเสนอ  ครมครม..ในกรณีหนวยงานรัฐปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามหมวดในกรณีหนวยงานรัฐปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามหมวด  ๕๕  หนาที่รัฐหนาที่รัฐ



สวนที่สวนที่  ๔๔  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ((ปปชปปช.).)
--  ประกอบดวยคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการ  ๙๙  คนคน  เปนผูซ่ือสัตยสุจริตเปนผูซ่ือสัตยสุจริต  มีความเชี่ยวชาญดานมีความเชี่ยวชาญดาน

กฎหมายเศรษฐศาสตรการบริหารราชการแผนดินกฎหมายเศรษฐศาสตรการบริหารราชการแผนดิน  และอื่นๆและอื่นๆ  โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งโดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดอยางใด  ดังนี้ดังนี้

๑๑..  รับราชการรับราชการ  หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีไมนอยกวาหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีไมนอยกวา  ๕๕  ปป
๒๒..  เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยงานหรือหนวยงาน  

อื่นๆไมนอยกวาอื่นๆไมนอยกวา  ๕๕  ปป
๓๓..  ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยมหาวิทยาลัยของรัฐไมนอยกวาดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยมหาวิทยาลัยของรัฐไมนอยกวา  ๕๕  ปป
๔๔..  เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีมีกฏหมายรองรับตอเนื่องไมนอยเปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีมีกฏหมายรองรับตอเนื่องไมนอยกวากวา  ๒๐๒๐  ปป
๕๕..  มีความรูความชํานาญดานการบริหารมีความรูความชํานาญดานการบริหาร  การเงินการเงิน  การคลังการคลัง  การบัญชีการบัญชี  ในระดับไมต่ําในระดับไมต่ํา

กวาผูบริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนไมนอยกวากวาผูบริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนไมนอยกวา  ๑๐๑๐  ปป
--  กรรมการกรรมการ  ปปชปปช..ดํารงตําแหนงดํารงตําแหนง  ๗๗  ปป  ดํารงตําแหนงไดวาระเดียวดํารงตําแหนงไดวาระเดียว



--  หนาที่และอํานาจหนาที่และอํานาจ
๑๑..  ไตสวนกรณีมีการกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไตสวนกรณีมีการกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  องคกรอิสระมีองคกรอิสระมี

พฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  ทุจริตตอหนาท่ีทุจริตตอหนาท่ี  ใชอํานาจหนาที่โดยมชิอบใชอํานาจหนาที่โดยมชิอบ
๒๒..  ไตสวนกรณีไตสวนกรณี  จนทจนท..รัฐรํ่ารวยผิดปกติรัฐรํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตในหนาท่ีใชอํานาจหนาที่โดยมชิอบทุจริตในหนาท่ีใชอํานาจหนาที่โดยมชิอบ
๓๓..  กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  องคกรอิสระองคกรอิสระ  จนทจนท..รัฐรัฐ  แสดงบัญชีแสดงบัญชี

ทรัพยสินทรัพยสิน  และหนี้สนิของตนและหนี้สนิของตน  คูสมรสคูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
--  หากมีการตรวจพบการกระทําความผิดดังกลาวดวยมติคะแนนเสียงไมนอยกวหากมีการตรวจพบการกระทําความผิดดังกลาวดวยมติคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งากึ่ง

หนึ่งหนึ่ง    ใหเสนอเร่ืองไปยังอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูใหเสนอเร่ืองไปยังอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงดํารงตําแหนง
ทางการเมืองทางการเมือง

--  การตรวจสอบการตรวจสอบ  ปปชปปช.,.,สสสส.,.,สวสว..  หรือหรือ  สมาชิกสมาชิก  ๒๒  สภาสภา  ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  ปชชปชช..
ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๒๒  หมื่นคนมสีิทธิยืน่เรื่องตอประธานสภาเพ่ือเสนอประธานสภาเพื่อเสนอปหมื่นคนมสีิทธิยืน่เรื่องตอประธานสภาเพ่ือเสนอประธานสภาเพื่อเสนอประธานระธาน
ศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผูไตสวนอิสระศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผูไตสวนอิสระ  ไตสวนขอเท็จจริงการปฏิบัติหนาท่ีของไตสวนขอเท็จจริงการปฏิบัติหนาท่ีของ  ปปชปปช..



สวนที่สวนที่  ๕๕  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ((สตงสตง.).)
--  ประกอบดวยกรรมการประกอบดวยกรรมการ  ๗๗  คนคน  จากผูมีความรูจากผูมีความรู  เชี่ยวชาญเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินเชี่ยวชาญเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน  

การเงินการเงิน  การคลังการคลัง  และดานอื่นๆที่เปนประโยชนตอการตรวจเงินแผนดินไมนอยกวาและดานอื่นๆที่เปนประโยชนตอการตรวจเงินแผนดินไมนอยกวา  ๑๐๑๐  ปป
--  มีวาระดํารงตําแหนงมีวาระดํารงตําแหนง  ๗๗  ปป  ดํารงตําแหนงไดวาระเดียวดํารงตําแหนงไดวาระเดียว
--  หนาท่ีและอํานาจหนาท่ีและอํานาจ

๑๑..  วางมาตรฐานและเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินวางมาตรฐานและเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
๒๒..  ใหคําปรึกษาแนะนําการใชจายเงินแผนดินใหคําปรึกษาแนะนําการใชจายเงินแผนดิน    ใหเปนไปตามกฎหมายใหเปนไปตามกฎหมาย  วินัยการเงินวินัยการเงิน  การการ

คลังของรัฐคลังของรัฐ    แนะนําหนวยงานรัฐแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการใชเงินแผนดินแนะนําหนวยงานรัฐแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการใชเงินแผนดิน
๓๓..  สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมาย    วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
--  เพ่ือประโยชนในการระงับเพ่ือประโยชนในการระงับ  หรือยบัยั้งความเสียหายหรือยบัยั้งความเสียหาย    หากหาก  คตงคตง..ตรวจพบการกระทําไมเปนตรวจพบการกระทําไมเปน

ไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง    ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐอยางซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐอยาง
รายแรงรายแรง    ใหปรึกษารวมกันใหปรึกษารวมกัน    กกตกกต.,.,ปป..ปป..ชช..  หากมีความเห็นพรองกันหากมีความเห็นพรองกัน    ใหทําหนังสือแจงใหทําหนังสือแจง    สสสส.,.,สวสว.,.,  และและ  
ครมครม..ทราบทราบ  และใหเปดเผยผลการสอบใหประชาชนทราบและใหเปดเผยผลการสอบใหประชาชนทราบ



สวนที่สวนที่  ๖๖  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน  ((กสมกสม.).)
--  ประกอบดวยกรรมการประกอบดวยกรรมการ  ๗๗  คนคน  ดํารงตําแหนงดํารงตําแหนง  ๗๗  ปป  ดํารงตําแหนงไดวาระเดียวดํารงตําแหนงไดวาระเดียว
--  หนาท่ีและอํานาจหนาท่ีและอํานาจ

๑๑..  ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน    เสนอแนะเสนอแนะ
มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันแกไขและเยียวยาผูไดรับความเสียหายมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันแกไขและเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของหนวยงานรัฐมนุษยชนของหนวยงานรัฐ

๒๒..  จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอรัฐสจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตอรัฐสภาภา  
และและ  ครมครม..พรอมเผยแพรตอสาธารณะชนพรอมเผยแพรตอสาธารณะชน

๓๓..  เสนอแนะมาตรการเสนอแนะมาตรการ  หรือแนวทางในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนหรือแนวทางในการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน    รวมถึงการรวมถึงการ
ปรับปรุงปรับปรุง  แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน



--รับรองความมีอยูและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่รับรองความมีอยูและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรอัยการขององคกรอัยการ  และเพื่อใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่ในและเพื่อใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่ใน
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเต็มที่กระบวนการยุติธรรมไดอยางเต็มที่  ปราศจากการขัดกันแหงปราศจากการขัดกันแหง
ผลประโยชนและการแทรกแซงจากฝายการเมืองผลประโยชนและการแทรกแซงจากฝายการเมือง  มอีิสระในการมอีิสระในการ

สั่งคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยรวดเร็วสั่งคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยรวดเร็ว  และเที่ยงธรรมและเที่ยงธรรม
เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน



--  การจดัตั้งการจดัตั้ง  อปทอปท..รูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของ  ปชชปชช..ทองถิ่นความสามารถในการทองถิ่นความสามารถในการ
ปกครองตนเองปกครองตนเอง,,รายไดรายได,,จํานวนจํานวน  และความหนาแนนและความหนาแนน  ของของ  ปชชปชช  และพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่รับผิดชอบ

--  อปทอปท..มีหนาที่มีหนาที่  และอํานาจดแูลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของและอํานาจดแูลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ  ปชชปชช..  รวมท้ังรวมท้ัง
สงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา

--  รัฐตองดําเนินการใหรัฐตองดําเนินการให  อปทอปท..มีรายไดในการจดัการบริหารสาธารณะไดเพยีงพอมีรายไดในการจดัการบริหารสาธารณะไดเพยีงพอ  ในระหวางที่ยังไมในระหวางที่ยังไม
อาจหารายไดใหรัฐจดัสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนอาจหารายไดใหรัฐจดัสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุน  อปทอปท..ไปพลางกอนไปพลางกอน

--  อปทอปท..มีอิสระในการบริหารมีอิสระในการบริหาร  การจดับริการสาธารณะการจดับริการสาธารณะ  การเงินและการคลังการกํากับดแูลการเงินและการคลังการกํากับดแูล  อปทอปท..
ใหทําเพียงเทาท่ีจําเปนใหทําเพียงเทาท่ีจําเปน

--  สมาชกิมีสภาทองถ่ินตองมาจากการเลอืกตั้งสมาชกิมีสภาทองถ่ินตองมาจากการเลอืกตั้ง
--  ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลอืกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลอืกตั้ง  หรือความเห็นชอบของสภาทองถิ่นหรือวิธีที่กฎหมายหรือความเห็นชอบของสภาทองถิ่นหรือวิธีที่กฎหมาย

กําหนดกําหนด
--  อปทอปท..ตองเปดเผยขอมูลตองเปดเผยขอมูล  และการดําเนินการใหและการดําเนินการให  ปชชปชช..มีสวนรวมมีสวนรวม



เสนอโดยคณะเสนอโดยคณะ  รมตรมต..หรือหรือ  สสสส.. ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  สสสส..และและ  สวสว..  ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  ปชชปชช..  ๕๕  หมื่นคนหมื่นคน
••  ดําเนินการในรัฐสภาดําเนินการดําเนินการในรัฐสภาดําเนินการ  ๓๓  วาระวาระ

วาระที่วาระที่  ๑๑  ขั้นรับหลักการขั้นรับหลักการ  ตองมีเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรัฐสภาตองมีเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรัฐสภา  และและ  สวสว..ตองมากกวาตองมากกวา  ๑๑  ในใน  ๓๓
วาระที่วาระที่  ๒๒  ขั้นการพิจารณาขั้นการพิจารณา  ใหยึดถือเสียงขางมากใหยึดถือเสียงขางมาก
วาระที่วาระที่  ๓๓  ขั้นการแกไขขั้นการแกไข

๑๑.).)  ตองมีเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของตองมีเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ  ๒๒  สภาสภา
๒๒.).)  สสสส..จากพรรคการเมืองที่ไมไดเปนจากพรรคการเมืองที่ไมไดเปน  รมตรมต..ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ

ดวยไมนอยกวารอยละดวยไมนอยกวารอยละ  ๒๐๒๐  ของทุกพรรคการเมืองรวมกันของทุกพรรคการเมืองรวมกัน
๓๓.).) สวสว..ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๑๑  ในใน  ๓๓

••  การแกการแก  รธนรธน..ในเรื่องตอไปนี้ตองทําประชามติขอความเห็นชอบจากในเรื่องตอไปนี้ตองทําประชามติขอความเห็นชอบจาก  ปชชปชช..
๑๑..หมวดหมวด  ๑๑  บททั่วไปบททั่วไป
๒๒..หมวดหมวด  ๒๒  พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย
๓๓..เรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตาเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตามม  รธนรธน..
๔๔..เรื่องเกี่ยวกับหนาที่เรื่องเกี่ยวกับหนาที่  หรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระหรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระ  



••  การปฏิรูปประเทศในหมวดน้ีมีเปาหมายการปฏิรูปประเทศในหมวดน้ีมีเปาหมาย
๑๑  ประเทศชาติสงบเรียบรอยประเทศชาติสงบเรียบรอย  มีความสามัคคีมีความสามัคคี  มีพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญามีพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
๒๒..  สังคมมีความสงบสุขสังคมมีความสงบสุข  เปนธรรมเปนธรรม  และมีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเล่ือมล้ําและมีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเล่ือมล้ํา
3.3.  ประชาชนมีสุขประชาชนมีสุข  คุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีสวนรวมในการพิจารณาประเทศและมีสวนรวมในการพิจารณาประเทศ  และการและการ

ปกครองระบอกประชาธปิไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขปกครองระบอกประชาธปิไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
••  ในการปฏิรูปอยางนอยในการปฏิรูปอยางนอย  77  ดานดังนี้ดานดังนี้

๑๑..  ดานการการเมืองดานการการเมือง                            ๒๒..ดานการบริหารราชการแผนดินดานการบริหารราชการแผนดิน        ๓๓..ดานกฎหมายดานกฎหมาย  
๔๔..ดานกระบวนการยุติธรรมดานกระบวนการยุติธรรม          ๕๕..ดานการศึกษาดานการศึกษา                                                  ๖๖..ดานเศรษฐกิจดานเศรษฐกิจ  
๗๗..ดานอื่นๆดานอื่นๆ  เชนการบริหารจดัการน้ําเชนการบริหารจดัการน้ํา  ,,การกระจายสิทธถือครองที่ดินการกระจายสิทธถือครองที่ดิน  ,,การกําจัดขยะการกําจัดขยะ

มูลฝอยมูลฝอย  เปนตนเปนตน



••ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยตองมีในการดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยตองมี
๑๑..การจัดทําแผนการจัดทําแผน 2.2.การสวนรวมของการสวนรวมของ  ปชชปชช..และฝายงานที่เก่ียวของและฝายงานที่เก่ียวของ    
3.3.มีข้ันการดําเนินการมีข้ันการดําเนินการ  การวดัผลการวดัผล  และระยะเวลาดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ

••กําหนดเริ่มดําเนินการปฏิรูปประเทศภายในกําหนดเริ่มดําเนินการปฏิรูปประเทศภายใน  ๑๑  ปนับแตประกาศใชรัฐธรรมนูญปนับแตประกาศใชรัฐธรรมนูญ  และใหและให
กําหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะบรรลุภายในกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะบรรลุภายใน  ๕๕  ปป

••การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมใหแลวเสร็จภายในการปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมใหแลวเสร็จภายใน  ๑๑  ปป

••การปฏิรูปดานการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปฏิรูปดานการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะ  และรางกฎหมายภายในและรางกฎหมายภายใน  ๖๐๖๐  วันวัน



๑๑..  ในระหวางยังไมมีสภาผูแทนและวุฒิสภาตามในระหวางยังไมมีสภาผูแทนและวุฒิสภาตาม  รธนรธน..ที่ใหที่ให  สนชสนช..ทําหนาที่แทนทําหนาที่แทน
๒๒..  ครมครม..ปจจุบันปฏิบัติหนาที่จนมีปจจุบันปฏิบัติหนาที่จนมี  ครมครม..ชุดใหมชุดใหม
๓๓..  คสชคสช..ยังคงอยูจนมียังคงอยูจนมี  ครมครม..ชุดใหมชุดใหม  และยังคงมอีํานาจหนาที่ตามและยังคงมอีํานาจหนาที่ตาม  รธนรธน..ชั่วคราวชั่วคราว  ปป  ๕๙๕๙
๔๔..  สปทสปท..ยังปฏิบัติหนาที่ทําขอเสนอแนะการขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศจนกวาจยังปฏิบัติหนาที่ทําขอเสนอแนะการขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศจนกวาจะมีกฎหมายและะมีกฎหมายและ

ขั้นตอนการปฏริูปประเทศขั้นตอนการปฏริูปประเทศ  ((๔๔  เดือนเดือน))
๕๕..  กรธกรธ..ปฏิบัติหนาที่ตอไปเพือ่จัดทําปฏิบัติหนาที่ตอไปเพือ่จัดทํา  พรบพรบ..ประกอบประกอบ  รธนรธน..  ๑๐๑๐  ฉบบัฉบบั  
๖๖..  สวสว..มีมี  ๒๕๐๒๕๐  คนคน  วาระวาระ  ๕๕  ปป  โดยโดย  คสชคสช..พิจารณาจากพิจารณาจาก

--  กกตกกต..พิจารณาจากพิจารณาจาก  ๒๐๒๐  กลุมทั่วประเทศใหไดกลุมทั่วประเทศใหได  ๒๐๐๒๐๐  คนคน  คสชคสช..พิจารณาเหลือพิจารณาเหลือ  ๕๐๕๐  คนคน
--  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหา  สวสว..พิจารณาจากพิจารณาจาก  ๒๐๒๐  กลุมใหไดกลุมใหได  ๔๐๐๔๐๐  คนคน  คสชคสช..พิจาณาเหลือพิจาณาเหลือ  ๑๙๔๑๙๔  คนคน
--  ผูนําเหลาทัพผูนําเหลาทัพ  ๖๖  คนคน

๗๗..  อํานาจอํานาจ  สวสว..พิจารณากฎหมายตามหนาที่ตามหนาที่พิจารณากฎหมายตามหนาที่ตามหนาที่  รธนรธน..ชวงชวง  ๕๕  ปเพิ่มปเพิ่ม
--  ติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏริูปประเทศติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏริูปประเทศ
--  การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติไทยการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติไทย  ครมครม..ตองรายงานผลทุกตองรายงานผลทุก  ๓๓  เดือนเดือน
--  รวมประชุมใหความเห็นชอบรวมประชุมใหความเห็นชอบ  พรบพรบ..การปฏิรปูประเทศในการปฏิรปูประเทศใน  หมวดหมวด  ๑๖๑๖
--  รวมใหความเห็นชอบในการใหรวมใหความเห็นชอบในการให  สสสส..พิจารณาพิจารณา  นายกฯนายกฯ  ที่ไมไดมาจากบัญชีรายชื่อที่เสนอที่ไมไดมาจากบัญชีรายชื่อที่เสนอ

8.8.  รับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายและกฎหมาย  ปาะกาศปาะกาศ  คําสั่งคําสั่ง  และการกระทําของและการกระทําของ  คสชคสช..

บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล



๑๑..  ในระหวางยังไมมีสภาผูแทนและวุฒิสภาตามในระหวางยังไมมีสภาผูแทนและวุฒิสภาตาม  รธนรธน..ที่ใหที่ให  สนชสนช..ทําหนาที่แทนทําหนาที่แทน
๒๒..  ครมครม..ปจจุบันปฏิบัติหนาที่จนมีปจจุบันปฏิบัติหนาที่จนมี  ครมครม..ชุดใหมชุดใหม
๓๓..  คสชคสช..ยังคงอยูจนมียังคงอยูจนมี  ครมครม..ชุดใหมชุดใหม  และยังคงมีอํานาจหนาที่ตามและยังคงมีอํานาจหนาที่ตาม  รธนรธน..ชั่วคราวชั่วคราว  ปป  ๕๙๕๙
๔๔..  สปทสปท..ยังปฏิบัติหนาที่ทําขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจนกวาจยังปฏิบัติหนาที่ทําขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจนกวาจะมีกฏหมายและะมีกฏหมายและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ  ((๔๔  เดือนเดือน))
๕๕..  กรธกรธ..ปฏิบัติหนาที่ตอไปเพื่อจัดทําปฏิบัติหนาที่ตอไปเพื่อจัดทํา  พรบพรบ..ประกอบประกอบ  รธนรธน..  ๑๐๑๐  ฉบับฉบับ  
๖๖..  สวสว..มีมี  ๒๕๐๒๕๐  คนคน  วาระวาระ  ๕๕  ปป  โดยโดย  คสชคสช..พิจารณาจากพิจารณาจาก

--  กกตกกต..พิจารณาจากพิจารณาจาก  ๒๐๒๐  กลุมทั่วประเทศใหไดกลุมทั่วประเทศใหได  ๒๐๐๒๐๐  คนคน  คสชคสช..พิจารณาเหลือพิจารณาเหลือ  ๕๐๕๐  คนคน
--  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหา  สวสว..พิจารณาจากพิจารณาจาก  ๒๐๒๐  กลุมใหไดกลุมใหได  ๔๐๐๔๐๐  คนคน  คสชคสช..พิจาณาเหลือพิจาณาเหลือ  ๑๙๔๑๙๔  คนคน
--  ผูนําเหลาทัพผูนําเหลาทัพ  ๖๖  คนคน

๗๗..  อํานาจอํานาจ  สวสว..พิจารณากฎหมายตามหนาที่ตามหนาที่พิจารณากฎหมายตามหนาที่ตามหนาที่  รธนรธน..ชวงชวง  ๕๕  ปเพิ่มปเพิ่ม
--  ติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏิรูปประเทศติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏิรูปประเทศ
--  การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติไทยการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติไทย  ครมครม..ตองรายงานผลทุกตองรายงานผลทุก  ๓๓  เดือนเดือน
--  รวมประชุมใหความเห็นชอบรวมประชุมใหความเห็นชอบ  พรบพรบ..การปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปประเทศใน  หมวดหมวด  ๑๖๑๖

8.8.  รับรองความชอบดวยรัฐธรรมนญูรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนญู  และกฎหมายและกฎหมาย  ปาะกาศปาะกาศ  คําสัง่คําสัง่  และการกระทําของและการกระทําของ  คสชคสช..

ประเด็นประเด็น



--  จะกําหนดคณะกรรมการชุดหนึง่เพื่อเปนกรรมการจะกําหนดคณะกรรมการชุดหนึง่เพื่อเปนกรรมการ
รางราง
--  การจัดเวทีประชาคมออกไปรับทราบขอคิดเหน็การจัดเวทีประชาคมออกไปรับทราบขอคิดเหน็
--  การจัดเวทีเสวนาของทุกภาคสวนการจัดเวทีเสวนาของทุกภาคสวน
--  การใหทุกภาคสวนมีขอเสนอแนะแกคณะกรรมการการใหทุกภาคสวนมีขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ
--  การเผยแพรและรับทราบขอมูลจากสื่อมวลชนการเผยแพรและรับทราบขอมูลจากสื่อมวลชน
--  การทําประชามติการทําประชามติ
--  การดูเนื้อหาสาระในรางการดูเนื้อหาสาระในราง  รธนรธน..

การรางการราง  รธนรธน..





มีสาระสําคัญมีสาระสําคัญ    คือคือ  

๑๑..  นอกจากสิทธิเสรีภาพท่ีบัญญัติแลวนอกจากสิทธิเสรีภาพท่ีบัญญัติแลว    การใดมิไดหามหรือจํากัดไวในการใดมิไดหามหรือจํากัดไวใน  รธนรธน..บุคคลยอมมีบุคคลยอมมี
สิทธิสิทธิ    และเสรีภาพกระทําการน้ันๆอยางเสรีและเสรีภาพกระทําการน้ันๆอยางเสรี    และถือวาเปนการกระทําท่ีชอบดวยและถือวาเปนการกระทําท่ีชอบดวย  รธนรธน..

๒๒..  ขอหามเร่ืองสิทธิเสรภีาพขอหามเร่ืองสิทธิเสรภีาพ    คือคือ  ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคง
ของรัฐของรัฐ    ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของ  ปชชปชช..  และไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
((ประเด็นวาจํากัดสิทธิประเด็นวาจํากัดสิทธิ))

๓๓..  สิทธิและเสรภีาพท่ีสิทธิและเสรภีาพท่ี  รธนรธน..ระบุวาเปนไปตามกฎหมายบัญญัติหากยังไมมีการตราระบุวาเปนไปตามกฎหมายบัญญัติหากยังไมมีการตรา
กฎหมายปฏิบัติไดเลยตามเจตนากฎหมายปฏิบัติไดเลยตามเจตนา  รธนรธน..

๔๔..  บุคคลใดถูกละเมิดสิทธิสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายไดบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายได
๕๕..  การตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรภีาพตองเปนไปตามเง่ือนไขการตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิเสรภีาพตองเปนไปตามเง่ือนไข  รธนรธน..ไมขัดตอหลักนิติไมขัดตอหลักนิติ

ธรรมธรรม    ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิเสรี  และกระทบตอศักด์ิความเปนมนุษยไมไดและกระทบตอศักด์ิความเปนมนุษยไมได    และตองมีผลและตองมีผล
บังคับใชท่ัวไปบังคับใชท่ัวไป    จะเจาะจงใชกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมไดจะเจาะจงใชกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมได  



“รัฐตองดําเนินการในเร่ืองท่ีกําหนดใหแก ปชช.

 ทุกคนหรือทุกชุมชนเปนการท่ัวไปโดยท่ี ปชช.

 แตละชุมชนไมตองใชสิทธิรองขอ ถารัฐไมกระทําตาม

 หนาท่ีหรือกระทําหนาท่ีไมดี ปชช. มีสิทธิติดตาม  

 เรงรัดฟองรองหนวยงานของรัฐใหดําเนินการได”



--  รัฐตองใหเด็กทุกคนศึกษาเปนเวลารัฐตองใหเด็กทุกคนศึกษาเปนเวลา  ๑๒๑๒  ปป  ไมเสียคาใชจายไมเสียคาใชจาย

--  รัฐตองใหรัฐตองให  ปชชปชช..ทุกคนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพทุกคนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ

--  รัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตรัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต

--  รัฐตองอนุรักษฟนฟูศิลปะรัฐตองอนุรักษฟนฟูศิลปะ  ขนบธรรมเนียมทองถ่ินขนบธรรมเนียมทองถ่ิน  และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม

--  การดําเนินการใดๆท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการใดๆท่ีมีผลกระทบตอ  ปชชปชช..  ตองฟงความคิดเห็นของตองฟงความคิดเห็นของ  ปชชปชช..

--  รัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารหนวยงานรัฐรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารหนวยงานรัฐ  ท่ีไมใชความลับท่ีไมใชความลับ  และมีผลเสียตอความม่ันคงและมีผลเสียตอความม่ันคง

--  รัฐรองจัดใหมีกลไกลคุมครองผูบริโภครัฐรองจัดใหมีกลไกลคุมครองผูบริโภค

--  รัฐตองรักษาวินัยการเงินรัฐตองรักษาวินัยการเงิน  การคลังการคลัง  เปนตนเปนตน





- ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต้ังแต 2475-2558 รวม 83 
ป

- มีรัฐธรรมนูญแลว 19 ฉบับ (รวม รธน.ชั่วคราวป 2557)

- เฉลี่ยประเทศไทยเปลี่ยน รธน.ประมาณ 4-5 ป ตอ ฉบับ

- แสดงใหเห็นวาการเมืองของประเทศไทยยังขาดเสถียรภาพ 



เสนอโดยคณะเสนอโดยคณะ  รมตรมต..หรือหรือ  สสสส.. ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  สสสส..และและ  สวสว..  ๑๑  ในใน  ๕๕  หรือหรือ  ปชชปชช..  ๕๕  หมื่นคนหมื่นคน
••  ดําเนินการในรัฐสภาดําเนินการดําเนินการในรัฐสภาดําเนินการ  ๓๓  วาระวาระ

วาระท่ีวาระท่ี  ๑๑  ตองมีเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของรัฐสภาตองมีเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของรัฐสภา  และและ  สวสว..ตองมากกวาตองมากกวา  ๑๑  ในใน  ๓๓
วาระท่ีวาระท่ี  ๒๒  ใหยึดถือเสียงขางมากใหยึดถือเสียงขางมาก
วาระท่ีวาระท่ี  ๓๓  การผานตองการผานตอง

๑๑.).)  ขั้นรับหลักการขั้นรับหลักการ  ตองมีเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงของตองมีเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงของ  ๒๒  สภาสภา
๒๒.).)  ขั้นการพิจารณาขั้นการพิจารณา  สสสส..จากพรรคการเมืองท่ีไมไดเปนจากพรรคการเมืองท่ีไมไดเปน  รมตรมต..ประธานและรองประธานสภาประธานและรองประธานสภา

ผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละ  ๒๐๒๐  ของทุกพรรคการเมืองรวมกันของทุกพรรคการเมืองรวมกัน
๓๓.).)  ขั้นการทําการแกไขขั้นการทําการแกไข  สวสว..ไมนอยกวาไมนอยกวา  ๑๑  ในใน  ๓๓

••  การแกการแก  รธนรธน..ในเรื่องตอไปน้ีตองทําประชามติขอความเห็นชอบจากในเรื่องตอไปน้ีตองทําประชามติขอความเห็นชอบจาก  ปชชปชช..
๑๑..หมวดหมวด  ๑๑  บททั่วไปบททั่วไป
๒๒..หมวดหมวด  ๒๒  พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย
๓๓..เรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตาเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงตามม  รธนรธน..
๔๔..เรื่องเกี่ยวกับหนาท่ีเรื่องเกี่ยวกับหนาท่ี  หรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระหรืออํานาจของศาลหรือองคกรอิสระ  





••  รัฐธรรมนูญที่ผานมาระบใุหรัฐตองขัดการศึกษาใหเรียนฟรีรัฐธรรมนูญที่ผานมาระบใุหรัฐตองขัดการศึกษาใหเรียนฟรี  ๑๒๑๒  ปป  ตั้งแตตั้งแต  ปป.1.1 ––  มม.6.6
ในขณะที่การศึกษาภาคบังคับในขณะที่การศึกษาภาคบังคับ  99  ปป  คอืคอื  ปป.1.1 ––  มม.3.3

••  รางรัฐธรรมนูญปรางรัฐธรรมนูญป  5959  ระบุรัฐตองจัดการศึกษาเรียนฟรีระบุรัฐตองจัดการศึกษาเรียนฟรี  1212  ปป  ตั้งแตตั้งแต  ออ.1.1 ––  มม.3.3
และกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับและกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับ  1212  ปป  ตั้งแตตั้งแต  ออ.1.1 ––  มม.3.3

••  จากผลการวิจัยการพัฒนาการทางสมองอขงเด็กเริ่มตั้งแตจากผลการวิจัยการพัฒนาการทางสมองอขงเด็กเริ่มตั้งแต  22  ปป  และการพัฒนาทางและการพัฒนาทาง
สมองชวงสมองชวง  22 –– 66  ปป  จะมีผลการพัฒนาการทางสมองในระยะตอไปจะมีผลการพัฒนาการทางสมองในระยะตอไป

••  ยังมีนักเรียนที่เรียนจบยังมีนักเรียนที่เรียนจบ  มม.3.3  และไมเรียนตอในระดบัและไมเรียนตอในระดบั  มม.6.6  หรือหรือ  ปวชปวช..สวนหนึ่งสวนหนึ่ง



““รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจายคาใชจาย””

““รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนรัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน    ใหจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูใหจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผู
ขาดแคลนทุนทรัพยขาดแคลนทุนทรัพย    เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา””





หนาที่ของหนาที่ของ  สวสว..
••  ชวยพิจารณารากฎหมายที่ผานการพิจารณาของชวยพิจารณารากฎหมายที่ผานการพิจารณาของ  สสสส..  ใหรอบครอบใหรอบครอบ
••  เห็นชอบการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงองคกรอิสระเห็นชอบการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงองคกรอิสระ

ที่มาของที่มาของ  สวสว..
••  รัฐธรรมนูญปรัฐธรรมนูญป  4040  มีสมาชิกมีสมาชิก  200200  คนคน  มาจากการเลือกตั้งโดยใชเขตจังหวัดเปนเขตมาจากการเลือกตั้งโดยใชเขตจังหวัดเปนเขต
การเลือกตั้งการเลือกตั้ง
••  รัฐธรรมนูญปรัฐธรรมนูญป  5050  มีสมาชิกมีสมาชิก  150150  คนคน  มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ  ๑๑  คนคน  ที่เหลือมาที่เหลือมา
จากการสรรหาจนครบจากการสรรหาจนครบ  150150  คนคน
••  รางรัฐธรรมนูญรางรัฐธรรมนูญ  ปป  5959  มีสมาชิกมีสมาชิก  200200  คนคน  มาจาการเลิกตั้งกันเองของบุคคลแตละมาจาการเลิกตั้งกันเองของบุคคลแตละ
กลุมอาชีพเปนการเลือกสรรตามกลุมกลุมอาชีพเปนการเลือกสรรตามกลุม  ประชาชนทุกคนที่มีคุณสมบัติสมัครไดตั้งแตประชาชนทุกคนที่มีคุณสมบัติสมัครไดตั้งแต
ระดับอาํเภอระดับอาํเภอ





ที่มาของที่มาของ  นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
๑๑..  รัฐธรรมนูญที่ผานมานายกรัฐมนตรีตองแตงต้ังจากรัฐธรรมนูญที่ผานมานายกรัฐมนตรีตองแตงต้ังจาก  สสสส..  โดยมีโดยมี  สสสส..ไมนอยกวาไมนอยกวา  

๑๑  ในใน  ๕๕  รับรองรับรอง  และตองไดรับเสียงสนับสนนุจากและตองไดรับเสียงสนับสนนุจาก  สสสส..  มากกวากึ่งหนึ่งของมากกวากึ่งหนึ่งของ        
สภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎร

๒๒..  รางรัฐธรรมนูญปรางรัฐธรรมนูญป  5959  ตองแตงต้ังจากผูมีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวจากพรรคตองแตงต้ังจากผูมีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวจากพรรค
การเมืองท่ีมีการเมืองท่ีมี  สสสส..  ไมนอยกวารอยละไมนอยกวารอยละ  55  ของของ  สสสส..  ทั้งหมดโดยมีทั้งหมดโดยมี  สสสส..  ไมนอยกวาไมนอยกวา    
๑๑  ในใน  ๑๐๑๐  รับรองรับรอง  และตองไดรับการสนับสนนุจากและตองไดรับการสนับสนนุจาก  สสสส..มากกวากึ่งหนึ่งของสภามากกวากึ่งหนึ่งของสภา
ผูแทนราษฎรผูแทนราษฎร

๓๓..  บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล  ในกรณีที่ไมสามารถแตงตั้งนายกรัฐมนตรีตามขอในกรณีที่ไมสามารถแตงตั้งนายกรัฐมนตรีตามขอ  22  ไดได  ใหให  สสสส..
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งเสนอประธานสภาไมนอยกวากึ่งหนึ่งเสนอประธานสภา  ขอเสนอรายชื่อบุคคลอื่นท่ีไมอยูในบัญชีขอเสนอรายชื่อบุคคลอื่นท่ีไมอยูในบัญชี
รายชื่อขึ้นเปนนายกฯไดรายชื่อขึ้นเปนนายกฯได  โดยตองผานความเห็นชอบของรัฐสภาไมนอยกวาโดยตองผานความเห็นชอบของรัฐสภาไมนอยกวา
22  ในใน  33  และกลับมาใหสภาผูแทนมาดําเนินการแตงต้ังนายกฯโดยใชคะแนนและกลับมาใหสภาผูแทนมาดําเนินการแตงต้ังนายกฯโดยใชคะแนน
เกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร





ที่มาของที่มาของ  นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
--  ที่มาที่มา  ๑๑..  มีกรรมการชุดหนึ่งในการสรรหามีกรรมการชุดหนึ่งในการสรรหา

๒๒..  สวสว..เปนเพียงใหความเห็นชอบดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่งเปนเพียงใหความเห็นชอบดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
-- กรรมการสรรหาเปนผูท่ีทรงคุณวุฒิกรรมการสรรหาเปนผูท่ีทรงคุณวุฒิ  วัยวุฒิและตําแหนงหนาท่ีวัยวุฒิและตําแหนงหนาท่ี
-- ผูท่ีจะถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการในศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระไผูท่ีจะถูกเสนอชื่อเปนคณะกรรมการในศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระไดมีการระบุดมีการระบุ

จากผูที่มีคุณวุฒิจากผูที่มีคุณวุฒิ  วุฒิภาวะมีประสบการณวุฒิภาวะมีประสบการณ    เชนเชน    ระดับอธิบดีระดับอธิบดี  ,,  หนหน..หนวยงานหนวยงาน
ระดับสูงระดับสูง  ,,  ศาสตราจารยศาสตราจารย    ระบุไมนอยกวาระบุไมนอยกวา  ๕๕  ปป  หรือมีประสบการณตั้งแตหรือมีประสบการณตั้งแต  ๒๐๒๐  ปป

-- การใชอํานาจหนาที่ก็ตอเมื่อมีคนรองเรียนการใชอํานาจหนาที่ก็ตอเมื่อมีคนรองเรียน
-- ถาไมกระทําผิดถาไมกระทําผิด  และมีการรองเรียนองคกรเหลานี้ก็ทําอะไรไมไดและมีการรองเรียนองคกรเหลานี้ก็ทําอะไรไมได





1.1. เจาหนาที่รัฐวางตวัไมเปนกลางปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเจาหนาที่รัฐวางตวัไมเปนกลางปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
2.2. ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
3.3. ผูบังคับบญัชาหรือนายจางขดัขวางการไปใชสิทธิผูบังคับบญัชาหรือนายจางขดัขวางการไปใชสิทธิ  
4.4. ทําลายบัตรออกเสียงทําลายบัตรออกเสียง  
5.5. ลงคะแนนโดยรูวาไมมสีิทธิลงคะแนนโดยรูวาไมมสีิทธิ
6.6. นําบัตรปลอมมาใชหรือเวยีนเทยีนบัตรนําบัตรปลอมมาใชหรือเวยีนเทยีนบัตร  
7.7. นําบัตรออกเสยีงออกไปจากที่ออกเสยีงนําบัตรออกเสยีงออกไปจากที่ออกเสยีง  
8.8. นําบัตรออกเสยีงที่ลงคะแนนแลวแสดงตอผูอืน่นําบัตรออกเสยีงที่ลงคะแนนแลวแสดงตอผูอืน่  
9.9. ทําเครื่องหมายใหเปนที่สังเกตไวท่ีบัตรเพือ่ใหผูอื่นรูวาเปนทําเครื่องหมายใหเปนที่สังเกตไวท่ีบัตรเพือ่ใหผูอื่นรูวาเปนบตัรของตนบตัรของตน  
10.10. บันทึกภาพบัตรออกเสยีงที่ไดลงคะแนนออกเสยีงแลวบันทึกภาพบัตรออกเสยีงที่ไดลงคะแนนออกเสยีงแลว  
11.11. ขัดคําสั่งกรรมการประจําหนวยออกเสยีงที่สั่งใหออกจากหนวยออกเสียงขัดคําสั่งกรรมการประจําหนวยออกเสยีงที่สั่งใหออกจากหนวยออกเสียง  
12.12. กระทําการใดๆกระทําการใดๆ  ใหจํานวนบตัรออกเสยีงหรือบญัชีรายชื่อผดิไปจากความจริงใหจํานวนบตัรออกเสยีงหรือบญัชีรายชื่อผดิไปจากความจริง  
13.13. ขัดขวางไมใหผูมสีิทธิออกเสยีงเขาหรือออกที่ออกเสยีงขัดขวางไมใหผูมสีิทธิออกเสยีงเขาหรือออกที่ออกเสยีง
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14.14. กอความวุนวายในที่ออกเสียงกอความวุนวายในที่ออกเสียง  
15.15. กอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอยกอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยเผยแพรขอความโดยเผยแพรขอความ  ภาพภาพ  เสียงเสียง  

ในส่ือสิ่งหนังสือพิมพในส่ือสิ่งหนังสือพิมพ  วิทยุวิทยุ  โทรทัศนโทรทัศน  สื่ออิเล็กทรอนิกสสื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือในชองทางอื่นใดที่ผิดไปจากขอเท็จจริงหรือในชองทางอื่นใดที่ผิดไปจากขอเท็จจริง  
หรือมีลักษณะรุนแรงหรือมีลักษณะรุนแรง  กาวราวกาวราว  หยาบคายหยาบคาย  ปลุกระดมปลุกระดม  หรือขมขูหรือขมขู  เพื่อใหผูมีสิทธิไปหรือไมไปใชสิทธิเพื่อใหผูมีสิทธิไปหรือไมไปใชสิทธิ
ออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งออกเสียงอยางใดอยางหนึ่ง  

16.16. ซื้อสิทธิซื้อสิทธิ  ขายเสียงขายเสียง  ใหให  เสนอใหเสนอให  สัญญาวาจะใหสัญญาวาจะให  เรียกเรียก  รับรับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือยอมจะรับทรัพยสิน  ผลประโยชนผลประโยชน  หรือหรือ
จัดจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจเลี้ยงเพื่อจูงใจ  

17.17. หลอกลวงหลอกลวง  บังคับขูเข็ญบังคับขูเข็ญ  หรือใชอิทธิพลคุกคามผูมีสิทธิออกเสียงหรือใชอิทธิพลคุกคามผูมีสิทธิออกเสียง  
18.18. ขัดขวางการสงหีบบัตรขัดขวางการสงหีบบัตร  หรือบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง  
19.19. เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันการออกเสียงเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันการออกเสียง  
20.20. จําหนายจายแจกจําหนายจายแจก  จัดเลี้ยงสุราในเวลาตองหามจัดเลี้ยงสุราในเวลาตองหาม  
21.21. จัดยานพาหนะขนคนไปหรือกลับจากที่ออกเสียงจัดยานพาหนะขนคนไปหรือกลับจากที่ออกเสียง  
22.22. เผยแพรผลโพลระหวางเผยแพรผลโพลระหวาง  7 7 วันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงวันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียง  
23.23. กรรมการประจําหนวยออกเสียงนับบัตรออกเสียงผิดไปจากความจริงกรรมการประจําหนวยออกเสียงนับบัตรออกเสียงผิดไปจากความจริง
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บทลงโทษบทลงโทษ  


