
 

 

 

 

 

เจาะลกึรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 1.  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  เป็นรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัท่ี  20   
                 ตราไว ้ ณ  วนัท่ี  6  เมษายน  2560    
 2.  รฐัธรรมนญูฯ   มีทัง้หมด  16  หมวด  279  มาตรา  (รวมบทเฉพาะกาล 18  มาตรา) 
 
 
 
  
 
 
 

 3.  หมวดที ่ 1  คือ หมวดท่ัวไป  ตัง้แตม่าตรา 1  ถึงมาตรา  5         
 4.  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตรยิท์รงใชอ้  านาจนัน้ทางรฐัสภา 
คณะรฐัมนตรี และ ศาล 

 
 
 
 
 
  

 5.  หมวดที ่ 2  คือ หมวดพระมหากษัตริย ์ ตัง้แตม่าตรา  6   ถึงมาตรา  24   
 6.  พระมหากษัตริยท์รงเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิป็นประธานองคมนตรี 1 คน  
และองคมนตรอีีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี 

 7.  ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี 

หรือใหป้ระธานองคมนตรีพน้จากต าแหนง่       
     ประธานองคมนตรเีป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี 

หรือใหอ้งคมนตรีพน้จากต าแหนง่        
 
 
 

  
  กรณีไม่มีบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญบัญญัติไวห้ากเกดิข้อพิพาทต้องใช้หลักใดในการวนิิจฉัย  
       เมื่อไมม่ีบทบญัญตัิแหง่รฐัธรรมนญูนีบ้งัคบัแก่กรณีใด ใหก้ระท าการนัน้หรอืวินิจฉยักรณีนัน้ 

ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

 

  
  อ านาจอธิปไตยเป็นของใคร   อ านาจอธิปไตยประกอบดว้ย 

 ใครเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย และใช้อ านาจอธิปไตยน้ันอยา่งไร 

 หลักการเสนอกฎหมายของประเทศไทย 

  
 

  
  ใครเป็นคนเลือกบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งองคมนตรี 

  บุคคลประเภทใดที่มีคุณสมบัติแต่งตั้งเป็นคณะองคมนตรี  
  คณะองคมนตรีมีจ านวนกีค่น 

  ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ประธานองคมนตรี 

  ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้องคมนตรี 
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 8. กรณีพระมหากษัตริยไ์มป่ระทบัในพระราชอาณาจกัร จะแตง่ตัง้ผู้ส าเร็จราชการแทนหรือไมก็่ได ้ 
(ประธานรฐัสภาเป็นผูล้งนามรบัสนองกระบมราชโองการแตง่ตัง้ผูส้  าเรจ็ราชการแทน) 
                กรณีไมมี่ผูส้  าเรจ็ราชการแทนใหป้ระธานองคมนตรีเป็นผูส้  าเรจ็ราชการแทนเป็นการชั่วคราว 

 9.  หมวดที ่ 3  คือ หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  ตัง้แตม่าตรา  25  ถึงมาตรา  49 
  มาตรา 48  สิทธิของมารดาในชว่งระหวา่งก่อนและหลงัการคลอดบตุรยอ่มไดร้บัความ
คุม้ครองและชว่ยเหลือตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพยีงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ 
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทีเ่หมาะสมจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 
 10.  หมวดที ่ 4  คือ หมวดหน้าทีข่องปวงชนชาวไทย  มี 1 มาตรา คือ มาตรา  50 
   (๑) พิทกัษร์กัษาไวซ้ึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
  (๒) ปอ้งกนัประเทศ พิทกัษร์กัษาเกียรตภิมูิ ผลประโยชนข์องชาติ และสาธารณสมบตัิของ
แผน่ดนิรวมทัง้ใหค้วามรว่มมือในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  (๓) ปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
  (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ   
 
 
 
 
  (๕) รบัราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
  (๖) เคารพและไมล่ะเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน และไมก่ระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความแตกแยกหรือเกลียดชงัในสงัคม 
  (๗) ไปใชส้ิทธิเลือกตัง้หรือลงประชามติอยา่งอิสระโดยค านงึถึงประโยชนส์่วนรวมของ
ประเทศเป็นส าคญั 
  (๘) รว่มมือและสนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้มรดกทางวฒันธรรม 
  (๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
  (๑๐) ไมร่ว่มมือหรือสนบัสนนุการทจุริตและประพฤตมิิชอบทกุรูปแบบ 
 

 

  
   การศึกษาภาคบังคับคือการศึกษากี่ปี  
  การศึกษาภาคบังคับคอืการศึกษาตั้งแต่ระดับไหนถงึระดบัไหน 

  การจัดการศึกษาของประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ประเภท 

 
  
 



 

 

-  3  - 
 

 11.  หมวดที ่ 5  คือ หมวดหน้าทีข่องรัฐ   

           (ข้อมูลส าหรับตอบอตันัย : แต่ละมาตราเกีย่วข้องกบัอ านาจหน้าทีข่องกองใด) 
  มาตรา ๕๔  รัฐต้องด าเนินการให้เดก็ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รฐัตอ้งด าเนินการใหเ้ดก็เล็กไดร้บัการดแูลและพฒันาก่อนเขา้รบัการศกึษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพฒันารา่งกาย จิตใจ วินยั อารมณ ์สงัคม และสตปัิญญาใหส้มกบัวยั โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุ 
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินและภาคเอกชนเขา้มีสว่นรว่มในการด าเนินการดว้ย   
  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าทีด่ าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี ้ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอยา่งนอ้ยตอ้งมีบทบญัญัตเิก่ียวกบัการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ    
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษาแหง่ชาติดว้ย   

(คนสอบสายบริหารกองการศึกษาอ้างตอบอัตนัย) 
  ใหจ้ดัตัง้กองทนุเพ่ือใชใ้นการชว่ยเหลือผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ใน
การศกึษาและเพ่ือเสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
กองทนุหรือใชม้าตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทัง้การใหผู้บ้รจิาคทรพัยส์ินเขา้กองทนุไดร้บัประโยชนใ์นการ
ลดหย่อนภาษีดว้ย ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญัต ิซึ่งกฎหมายดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหก้ารบรหิาร
จดัการกองทนุเป็นอิสระและก าหนดใหมี้การใชจ้า่ยเงินกองทนุเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว 
 มาตรา ๕๕ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขทีม่ีประสิทธิภาพ 

อย่างท่ัวถึง เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนมีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัการสง่เสรมิสขุภาพและการปอ้งกนัโรค  
และสง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้การพฒันาภมูิปัญญาดา้นแพทยแ์ผนไทยใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
  บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  
การควบคุม และป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย  (โควิด-19) 
 มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
  โครงสรา้งหรือโครงขา่ยขัน้พืน้ฐานของกิจการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานของรฐัอนัจ าเป็น 
ตอ่การด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรฐั รฐัจะกระท าดว้ยประการใดใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิ 
ของเอกชนหรือท าใหรั้ฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 
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  การจดัหรือด าเนินการใหมี้สาธารณปูโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รฐัตอ้งดแูลมิให้ 
มีการเรียกเก็บคา่บรกิารจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
  การน าสาธารณปูโภคของรฐัไปใหเ้อกชนด าเนินการทางธุรกิจไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ  
รฐัตอ้งไดร้บัประโยชนต์อบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านงึถึงการลงทนุของรฐั ประโยชนท่ี์รฐัและเอกชน 
จะไดร้บัและคา่บรกิารท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกนั 
 มาตรา ๕๗ รฐัตอ้ง 
  (๑) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดงีามของท้องถิน่และของชาต ิและจดัใหมี้พืน้ท่ีสาธารณะ
ส าหรบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งรวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชาชน ชมุชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ไดใ้ชส้ิทธิและมีสว่นรว่มในการด าเนินการดว้ย 
  (๒) อนรุกัษ ์คุม้ครอง บ ารุงรกัษา ฟ้ืนฟ ูบรหิารจดัการ และใชห้รือจดัใหมี้การใชป้ระโยชน  ์
จากทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสมดลุ 
และยั่งยืน โดยตอ้งใหป้ระชาชนและชมุชนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มด าเนินการและไดร้บัประโยชน์ 
จากการด าเนินการดงักลา่วดว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
 มาตรา ๖๒ รฐัตอ้งรกัษาวินยัการเงินการคลงัอยา่งเครง่ครดั เพือ่ให้ฐานะทางการเงนิการคลัง 
ของรัฐมีเสถยีรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยนืตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงนิการคลังของรัฐ 
 และจดัระบบภาษีใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่สงัคม 
 12.  หมวดที ่ 6  คือ หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ  ตัง้แตม่าตรา  64  ถึงมาตรา  78  
 13.  ยุทธศาสตรช์าต ิ ก าหนดไวใ้นมาตรา  65  โดยก าหนดว่า “รัฐพงึจัดให้มียุทธศาสตรช์าติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยนืตามหลักธรรมาภบิาล เพือ่ใช้เป็นกรอบในการ 
จัดท าแผนต่างๆ ใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกนัเพ่ือใหเ้กิดเป็นพลงัผลกัดนัรว่มกนัไปสูเ่ปา้หมายดงักล่าว” 
  “ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุก
ภาคส่วนต้องท าตาม เพือ่ให้บรรลุวิสัยทัศน ์"ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยนื เป็นประเทศ 
ทีพั่ฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง" หรือตามคตพิจน ์

 "ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถงึ 20 ปี ตัง้แต่ปี 2561-2580  

 มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานที่

ส าคัญของสังคม จดัใหป้ระชาชนมีท่ีอยู่อาศยัอยา่งเหมาะสม สง่เสรมิและพฒันาการสรา้งเสรมิสขุภาพ
เพ่ือใหป้ระชาชนมีสขุภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเขม้แข็ง รวมตลอดทัง้สง่เสรมิและพฒันาการกีฬาใหไ้ป 
สูค่วามเป็นเลิศและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่ประชาชน 
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  รฐัพงึสง่เสรมิและพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หเ้ป็นพลเมืองท่ีดี มีคณุภาพและความสามารถ
สงูขึน้ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยยีวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
 มาตรา ๗๒ รฐัพงึด  าเนินการเก่ียวกบัท่ีดิน ทรพัยากรน า้ และพลงังาน ดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) วางแผนการใชท่ี้ดินของประเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพของพืน้ท่ีและศกัยภาพของ 
ท่ีดนิ ตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืน 
  (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมือง 
อย่างมีประสิทธิภาพรวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนในพืน้ที ่
 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดนิท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิน่ และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
โดยหนว่ยงานของรฐัตอ้งรว่มมือและชว่ยเหลือกนัในการปฏิบตัหินา้ท่ี เพ่ือใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดิน  
การจดัท าบริการสาธารณะและการใชจ้า่ยเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือประโยชนส์ขุของ
ประชาชน รวมตลอดทัง้พฒันาเจา้หนา้ท่ีของรฐัใหมี้ความซ่ือสตัยส์จุริต และมีทศันคตเิป็นผูใ้หบ้รกิาร
ประชาชนใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วไมเ่ลือกปฏิบตั ิและปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  รัฐพงึด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดงักล่าวอย่างนอ้ยตอ้งมีมาตรการปอ้งกนัมิใหผู้ใ้ดใชอ้  านาจ 
หรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตัหินา้ท่ี หรือกระบวนการแตง่ตัง้หรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจา้หนา้ท่ีของรฐั 
  รฐัพงึจดัใหมี้มาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหห้นว่ยงานของรฐัใชเ้ป็นหลกัในการก าหนด
ประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจา้หนา้ท่ีของรฐัในหนว่ยงานนัน้ ๆ ซึ่งตอ้งไมต่  ่ากว่ามาตรฐานทางจรยิธรรม
ดงักลา่ว 
 14.  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการ 
ออกกฎหมาย   
  มาตรา 77  รฐัพงึจดัใหมี้กฎหมายเพียงเทา่ท่ีจ  าเป็น และยกเลิกหรือปรบัปรุงกฎหมาย 
ท่ีหมดความจ าเป็นหรือไมส่อดคลอ้งกบัสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพโดยไมช่กัชา้เพ่ือไมใ่หเ้ป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการใหป้ระชาชนเขา้ถึงตวับทกฎหมายตา่ง ๆ 
ไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจกฎหมายไดง้่ายเพ่ือปฏิบตัติามกฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
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ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ 1
11 รัฐพงึจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้อง 2

22วิเคราะห์

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 3
33รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟัง

ความคิดเหน็และการวิเคราะหน้ั์นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกข้ันตอน 4

44เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงไป… 
 15.  รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา  บคุคลจะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน 
ราษฏรและสมาชิกวฒุิสภาพรอ้มกนัไมไ่ด ้   ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นประธานรัฐสภา ประธาน
วุฒสิภา เป็นรองประธานรัฐสภา 
 16.  สภาผู้แทนราษฏรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  500  คน          
  (1)  สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 350 คนเขตละ 1 คน     
   - ผู้สมัครทีจ่ะได้รับการเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคะนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเสียงทีไ่ม่เลือกผู้ใด 
  (2)  สมาชิกซึ่งมาจากการบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวน  150  คน 
  17.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเขา้ช่ือรอ้งตอ่ประธานแหง่สภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิก
ภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหง่สภานัน้สิน้สดุ  
 18.  ในการเลือกตัง้ทั่วไป เม่ือมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดร้บัการเลือกตัง้ถึงร้อยละ 95  
ของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรทัง้หมด หากมีความจ าเป็นจะตอ้งเรียกประชมุรฐัสภาก็ใหด้  าเนินการ
เรียกประชมุรฐัสภาได ้
 19.  การประกาศผลแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศผล  
เม่ือตรวจสอบผลการเลือกตัง้เบือ้งตน้มีเหตอุนัควรเช่ือว่าผลการเลือกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม  
และมีจ  านวนผลการเลือกตัง้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95 ของเขตเลือกตัง้ทัง้หมด  โดยต้องประกาศไม่ช้ากว่า  
60  วัน นับแต่วันเลือกตั้ง            
 20.  ในการเลือกตัง้ทั่วไป ให้พรรคการเมืองทีส่่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรค
การเมืองน้ันมีมตว่ิาจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาให้ความเหน็ชอบเป็นนายกรัฐมนตรี 
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้ง และใหค้ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ประกาศรายช่ือบคุคลดงักล่าวใหป้ระชาชนทราบ   (พรรคการเมืองจะไมเ่สนอรายช่ือบคุคลก็ได)้  
 
 



 

 

-  7  - 
 

 21.  คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 
  (1)  มีสัญชาตไิทย  หากได้สัญชาตโิดยการแปลงสัญชาตติ้องได้รับสัญชาตไิทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  (2)  มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี  ในวันเลือกตัง้   (อปท.เหมือนกัน)   
  (3)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90  วัน   
นับถึงวันเลือกตัง้  (อปท.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อย
กว่าหน่ึงปีนับถึงวันเลือกตั้ง) 
 22.  บคุคลผูมี้ลกัษณะดงัตอ่ไปนีใ้นวนัเลือกตัง้ เป็นบคุคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ 
  (๑) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  (แม่ชี) 

  (๒) อยูใ่นระหวา่งถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไมว่า่คดีนัน้จะถึงท่ีสดุแลว้หรือไม่ 
  (๓) ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
  (๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
 23.  คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 

  (1)  มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด 

  (2)  มีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีนับถงึวันเลือกตั้ง 
  (3)  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเ่พียงพรรคการเมืองเดียว 
เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นบัถึงวนัเลือกตัง้ เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีการเลือกตัง้ทั่วไป 
เพราะเหตุยบุสภา ระยะเวลา 90 วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ 30 วัน  
  (4)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย  (ก)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา
ตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถงึวันสมัครรับเลือกตั้ง 
   (ข)  เป็นบคุคลซึ่งเกิดในจงัหวดัท่ีสมคัรรบัเลือกตัง้ 
   (ค)  เคยศกึษาในสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัท่ีสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นเวลา
ตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีการศึกษา 
   (ง)  เคยรบัราชการหรือปฏิบตัหินา้ท่ีในหนว่ยงานของรฐั หรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บา้นในจงัหวดัท่ีสมคัรรบัเลือกตัง้แลว้แตก่รณี เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 
 24.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี    
 25.  สมาชิกภาพของ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 



-  8  - 
 
 26.  เม่ืออายขุองสภาผูแ้ทนราษฏรสิน้สดุลง พระมหากษัตริยจ์ะทรงตราพระราชกฤษฎีกา 
ใหมี้การเลือกตัง้ใหม ่ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีสภาผูแ้ทนราษฏรสิน้อายุ 
 27.  พระมหากษัตรยิท์รงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจท่ีจะยุบสภาผู้แทนราษฏร (ตามค าเสนอของใคร)    
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และใหก้ระท าไดเ้พียงครัง้เดียวในเหตกุารณเ์ดียว   
 28.  เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฏร  ภายใน 5 วนัคณะกรรมการการเลือกตัง้ตอ้งประกาศก าหนด 
วนัเลือกตัง้ทั่วไป โดยต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60  วัน 
 29.  หลงัจากคณะรฐัมนตรีเขา้บรหิารราชการแผน่ดนิแลว้ พระมหากษัตรยิจ์ะทรงแตง่ตัง้ 
ผู้น าฝ่ายค้าน จากหวัหนา้พรรคการเมืองท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสดุ  และไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่รฐัมนตรี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  หรือรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
    30  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอการแต่งตั้ง 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร     
 31.  111 วุฒสิภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 200 คน  222มาจากการเลือกกันเองของบุคคล 
ผู้ซึ่งมีความรู้ฯ  (หลัง 5 ปีตามบทเฉพาะกาล) 
 32.  คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา 

  (ก)  มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด 
  (ข)  มีอายุไม่ต ่ากว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก 
  (ค)  มีความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ์หรือท างานในดา้นท่ีสมคัรไมน่อ้ยกว่า  
10 ปี หรือมีคณุสมบตัติามท่ีบญัญตัไิวใ้น พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการไดม้าซึ่งสมาชิกวฒุิสภา 
  (ง)  เกิด มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น ท างาน หรือมีความเก่ียวพนักบัพืน้ท่ีท่ีสมคัรตามท่ีบญัญตัิ
ไวใ้น พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการไดม้าซึ่งสมาชิกวฒุิสภา 
 33.  คุณสมบัตติ้องห้ามส าหรับบุคคลทีไ่ม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา 

  (ก)  เป็นขา้ราชการ 
  (ข)  เป็นหรือเคยเป็น ส.ส.  เวน้แตไ่ดพ้น้จากการด ารงต าแหนง่ ส.ส. มาแลว้  
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี ถึงวนัสมคัรรบัเลือก 
  (ค)  เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  (ง)  เป็นหรือเคยเป็นผูด้  ารงต าแหนง่ใดในพรรคการเมือง  เวน้แตไ่ดพ้น้จากการด ารง
ต าแหนง่ในพรรคการเมืองมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี ถึงวนัสมคัรรบัเลือก    
  (จ)  เป็นหรือเคยเป็นรฐัมนตรี  เวน้แตไ่ดพ้น้จากการด ารงต าแหนง่รฐัมนตรี  
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี ถึงวนัสมคัรรบัเลือก   
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 34.  สมาชิกวุฒสิภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  5  ปี 

 35.  พระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตัง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร (รองประธาน 1 ) และประธานวฒุิสภา 
(รองประธาน 1 หรือ 2 คน) ตามมตขิองสภาฯ 
 36.  ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัประกาศผลการเลือกตัง้ ส.ส.  ใหมี้การเรียกประชมุรฐัสภาครัง้แรก 
 37.  ในปีหนึ่งใหมี้สมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัย ๆ หน่ึงให้มีก าหนดเวลา 120 วัน 
พระมหากษัตริยมี์สิทธิขยายเวลาออกไปได ้
       การเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ กระท าไดโ้ดย 
  - พระมหากษัตรยิท์รงเรียกประชมุ 
  - ส.ส. และ ส.ว.  รวมกัน หรือ  ส.ส. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของท้ังสองสภา 
 38.  การพิจารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี สภาผูแ้ทนราษฏรตอ้งพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 150 วนั นบัแตว่นัท่ีรา่งพระราชบญัญัตมิาถึงสภาผูแ้ทนราษฏร 
  หากสภาผูแ้ทนราษฏรพิจารณาไมแ่ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา 150 วนั ใหถื้อวา่สภาผูแ้ทน
ราษฏรเห็นชอบกบัรา่งพระราฃบญัญัตนิัน้ และใหเ้สนอตอ่วฒุิสภาเพ่ือพิจารณา 
  วฒุิสภาตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 20 วนั นบัแตว่นัท่ีรา่งพระราชบญัญัตมิาถึง
วฒุิสภา โดยจะแกไ้ขเพิ่มเติมอะไรไมไ่ด ้ถา้พน้ก าหนดดงักลา่วใหถื้อวา่วฒุิสภาใหค้วามเห็นชอบ  
 39.  พระมหากษัตริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรอีื่นอีกไม่เกิน 35 คน 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 40.  นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินกว่า 8  ปี ไม่ได้ ไมว่า่จะด ารงต าแหนง่
ตดิตอ่กนัหรือไม ่แตไ่มใ่หน้บัรวมระยะเวลาท่ีอยูร่ะหว่างท่ีอยูป่ฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไปจนพน้จากต าแหนง่ 
           ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาใหค้วามเห็นชอบบคุคลซึ่งสมควรไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
นายกรฐัมนตรีจากบคุคลผูมี้ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองแจง้ไวเ้ฉพาะจากบัญชีรายชื่อ    
ของพรรคการเมืองทีม่ีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร   
         การเสนอชื่อต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด 
เท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
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 41.  คุณสมบัตขิองรัฐมนตรี  (รวมนายกรัฐมนตรี) 

  (ก)  มีสญัชาตไิทยโดยการเกิด     
  (ข)  มีอายไุมต่  ่ากวา่ 35  ปี 
  (ค)  ส าเรจ็การศกึษาไม่ต  ่ากวา่ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่  
 
 
       
 
   
 
 42.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบดว้ย  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 9 คน   
ซึ่งพระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตัง้ 
 43.  ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวฒุิสภา 
ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูข่องวฒุิสภา 
 44.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 7 ปี นบัแตว่นัท่ี
พระมหากษัตริยท์รงแตง่ตัง้ และใหด้  ารงต าแหนง่ไดเ้พียงวาระเดียว  (อายุครบ 75 ปี ต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง) 
 45.  ให้ประธานวุฒสิภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ   
 46.  ผู้ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ  (กกต. , ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ,  คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ, คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน , คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต)ิ  
 47.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  7  คน ซึ่งพระมหากษัตรยิ ์
ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวฒุิสภา   
 48.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   มีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี นบัแตว่นัท่ีพระมหากษัตรยิ์
ทรงแตง่ตัง้ และใหด้  ารงต าแหนง่ไดเ้พียงวาระเดียว 
 49.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีจ านวน  3  คน ซึ่งพระมหากษัตริยท์รงแตง่ตัง้ตามค าแนะน า 
ของวฒุิสภาจากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 

สรุปอายุทีอ่อกข้อสอบบ่อย 

18 

25 

35 

40 
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 50.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน   มีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี นบัแตว่นัท่ีพระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตัง้  
และใหด้  ารงต าแหนง่ไดเ้พียงวาระเดียว     
 51.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิประกอบด้วย กรรมการ

จ านวน  9  คน ซึ่งพระมหากษัตริยท์รงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวฒุิสภาจากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหา 
 52.  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี  
นบัแตว่นัท่ีพระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตัง้  และใหด้  ารงต าแหนง่ไดเ้พียงวาระเดียว  
 53.  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน  มีจ านวน  7  คน ซึ่งพระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตัง้ 
ตามค าแนะน าของวฒุิสภา  จากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 54.  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี นบัแตว่นัท่ี
พระมหากษัตริยท์รงแตง่ตัง้  และใหด้  ารงต าแหนง่ไดเ้พียงวาระเดียว 
 55.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีจ านวน  7  คน ซึ่งพระมหากษัตริยท์รงแตง่ตัง้ 
ตามค าแนะน าของวฒุิสภา  จากผูซ้ึ่งไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 56.  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง  7  ปี  นบัแตว่นัท่ี
พระมหากษัตริยท์รงแตง่ตัง้  และใหด้  ารงต าแหนง่ไดเ้พียงวาระเดียว 

หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 249   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 1 ใหมี้การจัดการปกครองส่วนท้องถิน่ตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิน่ ทัง้นี ้ตามวิธีการและรูปแบบองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
  การจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในรูปแบบใดให้ค านึงถงึ1

11เจตนารมณข์อง

ประชาชนในท้องถิน่ 2
22ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ 3

33จ านวนและความ

หนาแน่นของประชากร  4
44พืน้ที่ทีต่้องรับผิดชอบประกอบกัน 

 มาตรา 250  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีแ่ละอ านาจดูแลและ111 จัดท าบริการ
สาธารณะ และ222กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลักการพัฒนา 
อย่างย่ังยนื รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
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  การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดทีส่มควรให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจโดยเฉพาะขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละรูปแบบ หรือให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญัตซิึ่งต้องสอดคล้อง
กับรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ตามวรรคส่ี และกฎหมายดงักลา่วอยา่งนอ้ยตอ้งมีบทบญัญตัิ
เก่ียวกบักลไกและขัน้ตอนในการกระจายหนา้ท่ีและอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบคุลากรท่ีเก่ียวกบั
หนา้ท่ีและอ านาจดงักลา่วของสว่นราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินดว้ย 
  ในการจดัท าบรกิารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหนา้ท่ีและอ านาจของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมาย 
ให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนในท้องถิน่มากกว่าการ 
ทีอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จะด าเนินการเอง องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จะร่วมหรือมอบหมาย
ให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการน้ันก็ได้ 
  รฐัตอ้งด าเนินการใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีรายไดข้องตนเองโดยจดัระบบภาษี 
หรือการจดัสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมทัง้สง่เสรมิและพฒันาการหารายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
ทัง้นี ้เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งไดอ้ยา่งเพียงพอ ในระหวา่งท่ียงัไมอ่าจด าเนินการได ้ 
ใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไปพลางก่อน 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ่ิน ตอ้งให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการเงนิและการคลัง และการก ากับดูแลองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ซึ่งต้องท าเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่การคุ้มครองประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน ์
ของประเทศเป็นส่วนรวม การปอ้งกนัการทจุริตและการใชจ้่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านงึถึง 
ความเหมาะสมและความแตกตา่งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแตล่ะรูปแบบ และตอ้งมีบทบญัญัติ
เก่ียวกบัการปอ้งกนัการขดักนัแหง่ผลประโยชน ์และการปอ้งกนัการกา้วก่ายการปฏิบตัหินา้ท่ีของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถ่ินดว้ย 
 มาตรา 251  การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที ่
กฎหมายบัญญัตซิึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น 
ของแต่ละท้องถิน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแตล่ะรูปแบบ การจดัใหมี้มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั 
เพ่ือใหส้ามารถพฒันารว่มกนัหรือการสบัเปล่ียนบคุลากรระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินดว้ยกนัได ้
 มาตรา 252  สมาชิกสภาท้องถิน่ต้องมาจากการเลือกตั้ง  ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งหรือมาจากความเหน็ชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
รูปแบบพเิศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องค านึงถงึการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  
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 มาตรา 253  ในการด าเนินงาน ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ สภาท้องถิ่น และ 
ผู้บริหารท้องถิน่เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ 
มีกลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีสว่นรว่มดว้ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายบญัญัติ 
 มาตรา 254  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตัง้ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีสิทธิเขา้ช่ือกนั 
เพ่ือเสนอขอ้บญัญัตหิรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่นไดต้ามหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายบญัญัติ 

 76.  การแก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการ111 เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ หรือ222 เปล่ียนแปลงรูปแบบของรฐัจะกระท าไมไ่ด ้
 77.  ญัตตขิอแก้ไขเพิม่เติมตอ้งมาจาก111คณะรัฐมนตรี หรือจาก222สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ 

จาก333สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิภาจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวน 

สมาชิกท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของท้ังสองสภาหรือจาก444ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

หมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ 

 มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนีต้อ้งด าเนินการเพ่ือบรรลเุปา้หมาย ดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ประเทศชาตมีิความสงบเรียบรอ้ย มีความสามคัคีปรองดอง มีการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดลุระหวา่งการพฒันาดา้นวัตถกุบัการพฒันา 
ดา้นจิตใจ 
  (2)  สงัคมมีความสงบสขุ เป็นธรรม และมีโอกาสอนัทดัเทียมกนัเพ่ือขจดัความเหล่ือมล า้ 
  (3)  ประชาชนมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีสว่นรว่มในการพฒันาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
 มาตรา 2528 ใหด้  าเนินการปฏิรูปประเทศอยา่งนอ้ยในดา้นตา่ง ๆ ใหเ้กิดผลดงัตอ่ไปนี ้
  ก. ด้านการเมือง 
    ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 
    ค. ด้านกฎหมาย 
  ง. ด้านกระบวนการยุตธิรรม  (ปฏิรูปต ารวจ) 
  จ. ด้านการศึกษา 
  ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
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บทเฉพาะกาล 
 มาตรา  268  ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีใ้ห้แล้วเสร็จ 
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ  มีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
  (พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ  2560   มี 10 ฉบับ) 
 มาตรา 269 ในวาระเร่ิมแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตามทีค่ณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ    
อายขุองวฒุิสภาตามมาตรานีมี้ก าหนดหา้ปีนบัแตว่นัท่ีมีพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ 
 มาตรา 272   ในระหว่างหา้ปีแรกนบัแตว่นัท่ีมีรฐัสภาชดุแรกตามรฐัธรรมนญูนี ้การให ้
ความเห็นชอบบคุคลซึ่งสมควรไดร้บัแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีใหด้  าเนินการตามมาตรา 159 
เวน้แตก่ารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ใหก้ระท าในท่ีประชมุรว่มกนั 
ของรฐัสภา และมตท่ีิเห็นชอบการแตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม  

ตอ้งมีคะแนนเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเทา่ท่ีมีอยูข่องทัง้สองสภา  (นายกปกติ) 
  ในระหวา่งเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีทีไ่ม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่อ 
อยู่ในบัญชีรายชื่อทีพ่รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของท้ังสอง
สภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของท้ังสองสภาเข้าชื่อ
เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมตยิกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อทีพ่รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88  ในกรณีเชน่นัน้ ใหป้ระธานรฐัสภาจดัใหมี้ 
การประชมุรว่มกนัของรฐัสภาโดยพลนั และในกรณีทีรั่ฐสภามีมตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าทีม่ีอยู่ของท้ังสองสภาให้ยกเว้นได้ ใหด้  าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งตอ่ไป  โดยจะเสนอช่ือผูอ้ยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองแจง้ไวต้ามมาตรา 88   

หรือไมก็่ได ้  (นายกคนนอก) 
 


