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รูปแบบของรัฐ 
·    ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได ้
 
รูปแบบกำรปกครอง 
·    ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
ทีม่ำและผู้ใช้อ ำนำจอธิปไตย 
· อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้  านาจอธิปไตย
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
หลกักำรใช้อ ำนำจอธิปไตย 
·   องคก์รผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตย องคก์รอิสระ และหน่วยงานของรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
องคก์รอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลกั
นิติธรรม เพื่อประโยชนส่์วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และควำมเสมอภำค 
·    ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
·    ปวงชาวไทยยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั 
 
 
 
 



หลกัควำมเป็นกฎหมำยสูงสูดของรัฐธรรมนูญ 
·  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั หรือ
การกระท าใด ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติัหรือการกระท านั้น ใชบ้งัคบัมิได ้
·  ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบงัคบัแก่กรณีใด ใหป้ระธานศาลรัฐธรรมนูญจดัใหมี้
การประชุมร่วมกนัระหวา่งประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒิุสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคก์รอิสระ เพื่อวนิิจฉยั
ใหก้ระท าการนั้นหรือวนิิจฉยักรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ค าวนิิจฉยัของท่ีประชุมร่วมดงักล่าวใหเ้ป็น
ท่ีสุด และผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคก์รอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
 
สถำบันพระมหำกษตัริย์ 
·  คงหลกัการเดิม – แต่ปรับปรุงหลกัการถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายเพื่อบรรเทาพระราชภาระ โดยบญัญติัเพิ่มเติมวา่ พระมหากษตัริยจ์ะโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมใหก้ระท าการถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระรัชทายาทซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ หรือต่อผูแ้ทน
พระองคก์ไ็ด ้และในระหวา่งท่ียงัมิไดถ้วายสัตยป์ฏิญาณ พระมหากษตัริยจ์ะโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมใหผู้ซ่ึ้งตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นไปพลางก่อนได ้
 
หลกัประกนัสิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย 
 ·      บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย การนบัถือศาสนา ความเป็นอยูส่่วนตวั เกียรติยศ 
ช่ือเสียง ครอบครัว เคหสถาน การแสดงความคิดเห็นโดยวธีิการต่าง ๆ การติดต่อส่ือสารถึงกนั 
เสรีภาพในทางวชิาการ การเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่การประกอบอาชีพ การมีสิทธิใน
ทรัพยสิ์นและการสืบมรดก การเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะท่ีอยูใ่นความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ การร้องทุกข ์การฟ้องหน่วยงานของรัฐ การรวมตวักนัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ชุมชน สมาคม สหกรณ์ สหภาพ สหพนัธ์ ฯลฯ การอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ การชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ และการจดัตั้งพรรคการเมือง 



 
·      บุคคลผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ผูเ้ป็นมารดายอ่มมี
สิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐทั้งก่อนและหลงัการคลอดบุตร ผูมี้อายเุกิน 60 ปี และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การด ารงชีพและบุคคลผูย้ากไร้ มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ 
·      บุคคลซ่ึงประกอบวชิาชีพส่ือมวลชนยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งการประกอบวชิาชีพ  
 ·      ทั้งบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณี ศิลป วฒันธรรม รวมทั้ง อนุรักษ์
และใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ มีสิทธิจดัระบบสวสัดิการชุมชน มีสิทธิเสนอความเห็นให้
หน่วยงานของรัฐกระท าการหรือไม่กระท าการเพื่อประโยชนต่์อประชาชนหรือชุมชน รวมทั้งมี
สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
·      บุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคมีสิทธิรวมกนัจดัตั้งองคก์รของผูบ้ริโภคเพื่อคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของ
ผูบ้ริโภค และองคก์รเหล่าน้ีสามารถรวมกนัจดัตั้งเป็นองคก์รใหญ่เพื่อใหเ้กิดพลงัในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคได ้
·      นอกจากสิทธิและเสรีภาพขา้งตน้แลว้ การใดท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมิไดห้า้มหรือก าหนด
เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพไว ้บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระท าการนั้น ๆ ไดอ้ยา่ง
เสรี และถือวา่เป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
·      ส าหรับสิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั หรือให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั ถึงแมจ้ะยงัมิไดมี้การตรากฎหมายนั้นข้ึนใช้
บงัคบั รัฐธรรมนูญน้ีกรั็บรองวา่ บุคคลหรือชุมชนสามารถใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพนั้นไดท้นัทีตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
 ·      อยา่งไรกดี็ เพื่อใหก้ารใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชนตอ้งเป็นไปอยา่งมีความ
รับผดิชอบต่อประเทศชาติ สังคม และบุคคลอ่ืน ไม่ใชสิ้ทธิและเสรีภาพกนัอยา่งเกินเลยเหมือนเช่น
หลายปีท่ีผา่นมาจนท าใหบ้า้นเมืองเสียหาย ร่างรัฐธรรมนูญน้ีจึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพไวช้ดัเจนวา่ บุคคลและชุมชนตอ้งไม่ใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเกินขอบเขต กล่าวคือ
การใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพนั้น ตอ้ง ... 
 



(1) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ 
(2) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชน และ 
(3) ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 
 ·      เม่ือใดกต็ามท่ีมีการใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพเกินขอบเขต ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก
การนั้นสามารถใชสิ้ทธิทางศาลผา่น “ศาลยติุธรรมหรือศาลปกครอง” เพื่อคุม้ครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของตนท่ีถูกล่วงละเมิด รวมทั้งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได ้หรือจะฟ้องต่อ “ศาล
รัฐธรรมนูญ” โดยตรงเพื่อใหว้นิิจฉยัวา่การกระท านั้นขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่กไ็ด ้ 
ส าหรับบุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผดิ
อาญาของบุคคลอ่ืน ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ 
·      นอกจากน้ี เพื่อป้องกนัมิใหมี้การตรากฎหมายแบบไม่มีเหตุมีผลหรือเพื่อพวกพอ้ง หรือจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ร่างรัฐธรรมนูญน้ีจึงไดว้างหลกัในการตรากฎหมายของ
ฝ่ายนิติบญัญติัไวช้ดัเจนว่า กฎหมายท่ีจะตราข้ึนนั้น ตอ้ง ... 
(1) เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้
(2) ถา้รัฐธรรมนูญไม่ไดก้  าหนดเง่ือนไขไว ้กฎหมายนั้นตอ้ง 
    2.1 ไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม 
    2.2 ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
    2.3 ไม่กระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล 
    2.4 ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย และ 
    2.5 มีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  
 ·      ทั้งน้ี ไดก้  าหนดให ้“ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีและอ านาจตรวจสอบวา่ การตรา
กฎหมายเป็นไปตามหลกัทั้ง 5 ประการขา้งตน้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “การตรวจสอบความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย” หรือไม่ ทั้งร่างกฎหมายท่ียงัไม่มีผลใชบ้งัคบั และกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั
แลว้ 
 



·      ถา้เป็นร่างกฎหมาย - ส.ส. ส.ว. หรือนายกรัฐมนตรี สามารถร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้
วนิิจฉยัได ้
·      ถา้เป็นกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้ – ประชาชนผูเ้ป็นคู่ความในคดีอาจยกเป็นขอ้ต่อสู้ไดว้า่
บทบญัญติัของกฎหมายใดขดัต่อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น ตอ้งส่งเร่ืองใหศ้าล
รัฐธรรมนูญวนิิจฉยัต่อไป 
 
หน้ำทีข่องปวงชนชำวไทย 10 ประกำร 
        ปวงชนชาวไทยมิไดมี้แต่เฉพาะสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวขา้งตน้ แต่ตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อ
ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
·      พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ·      ป้องกนัประเทศ พิทกัษรั์กษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนข์องชาติ รวมตลอดทั้งสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน และใหค้วามร่วมมือในการบรรเทาสาธารณภยั 
·      ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
·      เขา้รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคบั 
·      รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
·      เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชงัในสังคม 
·      ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยา่งอิสระโดยค านึงถึงประโยชนส่์วนรวมของประเทศ
เป็นส าคญั 
·      ร่วมมือและสนบัสนุนการอนุรักษ ์และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทรัพยากร ธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวฒันธรรม 
·      เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
·      ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 
 



หน้ำทีข่องรัฐ 
        ร่างรัฐธรรมนูญน้ีไดก้  าหนดให ้“รัฐมีหนา้ท่ีต่อประชาชน” ดว้ยเพื่อใหรั้ฐตอ้งด าเนินการใน
เร่ืองท่ีก าหนดใหแ้ก่ประชาชน “ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทัว่ไป โดยท่ีประชาชนแต่ละคน
หรือแต่ละชุมชน “ไม่ตอ้งใชสิ้ทธิร้องขอ” ต่อไป  ถา้รัฐไม่กระท าตามหนา้ท่ี กจ็ะเป็นกรณีจงใจไม่
ปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญ หรือถา้กระท าหนา้ท่ีไม่ดี ประชาชนและชุมชนยอ่มมีสิทธิติดตามและเร่งรัด
ใหรั้ฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัใหป้ระชาชนหรือชุมชนไดรั้บ
ประโยชนน์ั้นได ้
 
       หน้ำทีข่องรัฐมดีังนี ้
·      พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ี
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย ความมัน่คงแห่งชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
·      ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
·      จดัใหเ้ดก็เลก็ (1-3 ขวบ) ไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษาชั้นอนุบาลเพื่อพฒันา
ร่างกาย จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใหส้มวยั โดยรัฐมีกองทุนช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ส าหรับผูข้าดแคลนเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาระหวา่ง “คนมี” กบั “คนไม่มีหรือผูข้าด
แคลน” ทุนทรัพย ์
·      จดัใหเ้ดก็ไดรั้บการศึกษาระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบงัคบั (อนุบาล 1 ถึง ม.3 รวม 12 ปี) 
โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย และมุ่งใหเ้ดก็ไดเ้รียนตามความถนดัของแต่ละคนซ่ึงแตกต่างกนั 
·      เม่ือจบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ รัฐตอ้งตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บการศึกษาตาม
ความตอ้งการของแต่ละคนซ่ึงมีความชอบหรือความถนดัแตกต่างกนัไป โดยรัฐมีกองทุนช่วย
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส าหรับผูข้าดแคลนเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาระหวา่งผูมี้กบัผูไ้ม่มีทุน
ทรัพย ์
·      การศึกษาทุกระดบันั้น ตอ้งสอนผูเ้รียนเป็นคนดี มีวนิยั และภูมิใจในชาติ เพื่อใหป้ระชาชนชาว
ไทยมีความรับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมีความสามารถในการ
ปรับตวัใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงและความทา้ทายใหม่ ๆ ในอนาคตดว้ย 
 



·      รัฐตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง เสริมสร้าง
ใหป้ระชาชนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค และส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาดา้นแพทยแ์ผนไทยใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด รวมทั้งตอ้งพฒันาการ
บริการสาธารณสุขใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
·      รัฐตอ้งจดัหรือด าเนินการใหมี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึงตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และตอ้งดูแลมิใหมี้การเรียกเกบ็ค่าบริการจน
เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
·      รัฐตอ้งคุม้ครองและบ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยร่วมกบัประชาชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักล่าวเกิดประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื และตอ้งระมดัระวงัใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ยท่ีสุด 
·      รัฐตอ้งอนุรักษแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ และตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ช้
สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย 
·      ถา้การด าเนินการใด ๆ ของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการใหมี้การศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน (EHIA) และจดัให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งชุมชนและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน และตอ้ง
น ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตดว้ย ถา้มีผลกระทบเกิดข้ึน รัฐตอ้งเยยีวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายใหแ้ก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นธรรม และโดย
ไม่ชกัชา้ 
·      รัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของราชการท่ีมิใช่ขอ้มูล
เก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการตามท่ีกฎหมายบญัญติั และตอ้งท าให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีวา่นั้นไดโ้ดยสะดวก เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการมีความ



โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบไดโ้ดยตรง อนัจะเป็นประโยชนใ์นการป้องกนัและระงบัยบัย ั้งการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ·      รัฐตอ้งรักษาไวซ่ึ้งคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเขา้ใชว้งโคจรของดาวเทียมอนัเป็นสมบติัของ
ชาติ เพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ประเทศชาติและประชาชน โดยการจดัใหมี้การใชป้ระโยชนจ์าก
คล่ืนความถ่ี ไม่วา่จะใชเ้พือ่ส่งวทิยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคม หรือเพื่อ
ประโยชนอ่ื์นใด ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนสู์งสุดของประชาชน ความมัน่คงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ รวมตลอดทั้งการใหป้ระชาชนมีส่วนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการใชค้ล่ืนความถ่ีนั้นดว้ย 
·      รัฐตอ้งจดัใหมี้มาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคและตอ้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การรวมตวักนัเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคเพราะประชาชนทุกคนเป็นผูบ้ริโภค 
·      รัฐตอ้งรักษาวนิยัการเงินการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อใหฐ้านะทางการเงินการคลงัของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื ไม่ใชจ่้ายเงินงบประมาณ
สะเปะสะปะอยา่งท่ีผา่น ๆ มา ไม่สร้างภาระรุงรังหนกัหนาสาหสัแก่ลูกหลานในอนาคต และมี
ระบบภาษีท่ีเป็นธรรม 
·      รัฐตอ้งใชม้าตรการและกลไกเพื่อขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ 
และจดัใหมี้มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดงักล่าวอยา่งเขม้งวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพื่อมีส่วนร่วมในการ
รณรงคใ์หค้วามรู้ ต่อตา้น หรือช้ีเบาะแส โดยไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
แนวนโยบำยแห่งรัฐ 
·    จดัใหมี้ “ยทุธศาสตร์ชาติ” เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิบาล โดย
ยทุธศาสตร์ชาติจะก าหนดวสิัยทศัน ์(Vision) ของชาติ และแผนยทุธศาสตร์ (Strategy Plan) ท่ี
ประชาชนทุกภาคส่วนและรัฐเห็นดีเห็นงามร่วมกนั และร่วมมือกนัในทุกทางเพื่อเป็นพลงัในการ
ช่วยกนัท าใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนืของชาติในระยะยาวเหมือนชาติอ่ืน ๆ เขา  มีตวัช้ีวดั
ความคืบหนา้ในการด าเนินการและความส าเร็จท่ีชดัเจนและเป็นสากล โดยการจดัท ายทุธศาสตร์
ชาติตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั และประชาชนทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ดว้ย 



·    ส่งเสริมสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศโดยถือหลกัความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อกนั และไม่
แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั ใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ และคุม้ครอง
ผลประโยชนข์องชาติและของคนไทยในต่างประเทศ 
·    จดัระบบการบริหารงานในกระบวนการยติุธรรมทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบติั และใหป้ระชาชนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายสูงเกินสมควร  
 ·    มีมาตรการคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกระบวนการยติุธรรม ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดย
เคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
·    ใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรือผูด้อ้ยโอกาสในการเขา้ถึง
กระบวนการยติุธรรม และเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายในคดีอาญาตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
·    อุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน โดยในการอุปถมัภแ์ละคุม้ครอง
พระพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือมาชา้นานนั้น รัฐพึงส่งเสริม
และสนบัสนุนการศึกษาและการเผยแผห่ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
จิตใจและปัญญา และตอ้งมีมาตรการและกลไกในการป้องกนัมิใหมี้การบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาในทุกกรณี และพึงส่งเสริมใหพุ้ทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการ
หรือกลไกป้องกนัมิใหมี้การบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาดงักล่าวดว้ย 
 
·    จดัใหมี้และส่งเสริมการวจิยัและพฒันาศิลปวิทยาการใหเ้กิดความรู้ การพฒันาการ และ
นวตักรรม เพื่อความเขม้แขง็ของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
 
·    ส่งเสริมและใหค้วามคุม้ครองชาวไทยกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ใหมี้สิทธิด ารงชีวติในสังคมตาม
วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติดั้งเดิมตามความสมคัรใจไดอ้ยา่งสงบสุขและไม่ถูกรบกวน แต่ตอ้ง
ไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของ
รัฐ หรือสุขภาพอนามยั  
·    ช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวอนัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของสังคม จดัให้
มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม ส่งเสริมและพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ี



แขง็แรงและมีจิตใจเขม้แขง็ ส่งเสริมและพฒันาการกีฬาใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถ
สูงข้ึน 
 ·    ใหค้วามช่วยเหลือเดก็ เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูย้ากไร้ใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ คุม้ครองป้องกนัมิใหบุ้คคลดงักล่าวถูกใชค้วามรุนแรงหรือปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม และ
ใหก้ารบ าบดั ฟ้ืนฟู และเยยีวยาผูถู้กกระท าการดงักล่าว 
·    จดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นธรรมโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ
เพศ วยั และสภาพของบุคคล 
·    วางแผนการใชท่ี้ดินของประเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ีและศกัยภาพของท่ีดินตาม
หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และจดัใหมี้การวางผงัเมืองทุกระดบัและบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามผงัเมือง
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพฒันาเมืองใหมี้ความเจริญโดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
·    มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อใหป้ระชาชนสามารถมีท่ีท ากินไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็น
ธรรม 
·    จดัใหมี้ทรัพยากรน ้าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน 
·    จดัใหมี้มาตรการหรือกลไกท่ีช่วยใหเ้กษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ได้
ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภยั โดยใชต้น้ทุนต ่า และสามารถแข่งขนัในตลาด
ได ้และช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ากไร้ใหมี้ท่ีดินท ากินโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 
·    ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความสามารถในการท างานโดยเหมาะสมกบัศกัยภาพและวยั มีงานท า 
และพึงคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานใหไ้ดรั้บความปลอดภยัและมีสุขอนามยัท่ีดีในการท างาน ไดรั้บรายได ้
สวสัดิการ และสิทธิประโยชนอ่ื์นท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจดัใหมี้หรือส่งเสริมการออม
เพื่อการด ารงชีพเม่ือพน้วยัท างานหรือยามชรานัน่เอง รวมทั้งจดัใหมี้ระบบแรงงานสัมพนัธ์ท่ีทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 



  ·    จดัระบบเศรษฐกิจใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บประโยชนจ์ากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไป
พร้อมกนัอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และยัง่ยนื (Inclusive Growth) อนัเป็นแนวทางการพฒันาท่ีเป็น
สากล สามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
แทนการมุ่งเนน้ระบบเศรษฐกิจแบบการคา้เสรีท่ีมือใครยาวสาวไดส้าวเอา มุ่งขจดัการผกูขาดทาง
เศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ โดยรัฐตอ้งค านึงถึงความสมดุลระหวา่งการพฒันาดา้นวตัถุ กบัการพฒันาดา้นจิตใจและ
ความอยูเ่ยน็เป็นสุขของประชาชน ประกอบกนั ไม่ใช่มุ่งพฒันาความเจริญทางวตัถุเป็นหลกั
อยา่งเช่นท่ีผา่น ๆ มา 
 ·    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชนใ์นการรักษาความมัน่คงของรัฐ การรักษาผลประโยชนส่์วนรวม การจดัใหมี้
สาธารณูปโภค หรือการจดัท าบริการสาธารณะ 
·    ส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครอง และสร้างเสถียรภาพใหแ้ก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการ
วสิาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 
·    พฒันาระบบการบริหารราชการแผน่ดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และงาน
ของรัฐอยา่งอ่ืนใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีร่วมกนัเพื่อใหก้ารบริหารราชการแผน่ดิน การจดัท าบริการสาธารณะ และการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนสุ์ขของประชาชน รวมทั้งพฒันาเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีทศันคติเป็นผูใ้หบ้ริการประชาชนอยา่งสะดวก รวดเร็ว และไม่เลือก
ปฏิบติั และปฏิบติัหนา้ท่ีไดมี้ประสิทธิภาพ 
·    การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรม และตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัมิใหผู้ใ้ดใชอ้  านาจหรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบติั
หนา้ท่ี หรือการแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  
·    จดัใหมี้กฎหมายเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวติหรือการประกอบอาชีพท่ีไม่จ าเป็น
โดยเร็ว เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งตอ้งจดัใหมี้ระบบการวเิคราะห์หรือตรวจสอบความ



จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎหมาย และมีระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกฉบบัเป็นระยะ ๆ 
เพื่อใหก้ฎหมายมีกลไกหรือมาตรการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
·    ส่งเสริมใหป้ระชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ 
การจดัท าบริการสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน การตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ การ
ต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตดัสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
 
ระบบเลอืกตั้ง สส – กำบัตรเดียว 
·      สส. เขต 350 คน/สส. บญัชีรายช่ือ 150 คน รวม 500 คน 
·      วาระ 4 ปี 
·      เลือกตั้งโดยตรงและลบั 
·      ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้คูหากาบตัรเดียว ไดท้ั้ง สส. เขต และ สส. บญัชีรายช่ือ 
·      ท่ีตอ้งใหมี้ สส. บญัชีรายช่ือเพราะ สส. เขตใชร้ะบบใครไดค้ะแนนมากท่ีสุดเป็นผูไ้ดรั้บ
เลือกตั้ง (First Passes the Post)  ดงันั้น คะแนนเสียงท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดล้งใหแ้ก่ผูซ่ึ้งไม่ไดรั้บ
เลือกตั้งอ่ืนทุกราย รวมทั้งคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) จึงไม่มีความหมาย ทั้ง ๆ ท่ีหลาย
กรณีนั้น คะแนนของผูไ้ดรั้บเลือกตั้งยงัไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ยซ ้ าไป และ
คะแนนของผูซ่ึ้งไม่ไดรั้บเลือกตั้งทุกรายรวมกนัแลว้กลบัมากกวา่คะแนนผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเสียอีก ซ่ึง
ไม่เป็นธรรม 
 ·      เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ร่างรัฐธรรมนูญน้ีจึงก าหนดใหน้ าคะแนนเสียงทุกคะแนนท่ีมีการลง
ใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง สส. เขต ทุกรายไปใชใ้นการค านวณจ านวนผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดท่ีแต่ละ
พรรคจะพึงมี (แต่ไม่ใช่ทุกเสียงจะตอ้งไดผู้แ้ทน) โดยใชว้ธีิบญัญติัไตรยางคธ์รรมดา หากพรรคใด
ได ้สส. เขตเกินจากจ านวน สส. ท่ีจะพึงมีแลว้ กใ็หถื้อวา่มี สส. เท่านั้น - ไม่ไดรั้บ สส. บญัชีรายช่ือ
เพิ่มอีก - แต่ถา้ได ้สส. เขต นอ้ยกวา่จ านวน สส. ท่ีพึงมี กจ็ะไดรั้บ สส. บญัชีรายช่ือเพิ่มจนครบ
จ านวน สส. ท่ีพึงมี  นอกจากน้ี ผูส้มคัรซ่ึงจะไดรั้บเลือกเป็น สส. เขต กต็อ้งไดค้ะแนนมากกวา่
จ านวนคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) ดว้ย ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนได ้



·      ในระบบน้ี พรรคการเมืองตอ้งเฟ้นหาผูส้มคัรท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเขตเพราะมีผลกระทบต่อ
คะแนนรวมท่ีแต่ละพรรคจะไดรั้บจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่ท าแบบเดิม ๆ วา่ถา้ไม่มีลุน้ในเขตใด จะส่ง
หมูเห็ดเป็ดไก่ท่ีไหนไปสมคัรกไ็ดอ้นัเป็นการดูหม่ินประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเหมือนท่ีผา่น ๆ มา 
อนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหป้ระชาชนเบ่ือการเมืองและการเลือกตั้ง และขาดความเช่ือมัน่และความ
ศรัทธาในประชาธิปไตย  
·      การยกเลิกการกาบตัรสองใบ “มิใช่การลิดรอนสิทธิเลือกตั้งของประชาชน” เพราะเดิมท่ีเขา้ใจ
กนัวา่บตัรหน่ึงเลือก สส. เขต ส่วนอีกบตัรหน่ึงเลือกพรรคนั้น เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะบตัรท่ี
เขา้ใจวา่เป็นการเลือกพรรคนั้น แทจ้ริงแลว้เป็นบตัรเลือก สส. บญัชีรายช่ือท่ีพรรคท าข้ึนโดยพรรค
เรียงล าดบัผูส้มคัรทุกรายไวเ้รียบร้อยแลว้ แต่เม่ือไม่มีการอธิบายประเดน็น้ีใหป้ระชาชนเขา้ใจ 
ประชาชนจึงเขา้ใจวา่การกาบตัรท่ีสองเป็นการเลือกพรรค เม่ือเป็นเช่นน้ี การเลือกตั้งแบบการบตัร
สองใบท่ีผา่น ๆ มาจึงท าใหผ้ลการเลือกตั้งคลาดเคล่ือนมาโดยตลอด อีกทั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวน
มากเกิดความสับสน กาผดิกาถูกกมี็ หรือหยอ่นบตัรผดิหีบกมี็ จนมีบตัรเสียเป็นจ านวนมากเป็นลา้น
บตัรอนัเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ 
 
คุณสมบัติของผู้สมคัร สส. – ต้องเข้มเพือ่อนำคตของชำติ 
        บุคคลดงัต่อไปน้ีตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น สส. 
·      ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
·      เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
·      เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ในกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนใด ๆ 
·       เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
·       อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่วา่คดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลว้หรือไม่ 
·      อยูร่ะหวา่งถูกระงบัสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งชัว่คราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งตาม
ค ำพพิำกษำหรือตำมค ำวนิิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ 
·      ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
·      เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงสิบปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในความผดิอนัได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 



·      เคยถูกสั่งใหพ้น้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือถือ
วา่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
·      เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอนัถึงท่ีสุดใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะร ่ารวย
ผดิปกติหรือกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
·      เคยตอ้งค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดวา่กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการยติุธรรม หรือกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยความผดิของพนกังานในองคก์าร
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใน
ฐานเป็นผูผ้ลิต น าเขา้ ส่งออก หรือผูค้า้ กฎหมายวา่ดว้ยการพนนั ในความผดิฐานเป็นเจา้มือหรือเจา้
ส านกั กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรือกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผดิฐานฟอกเงิน 
·      เคยตอ้งค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดวา่กระท าการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
·      เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากขา้ราชการการเมือง 
·      เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
·      เป็นสมาชิกวฒิุสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงยงัไม่เกินสองปี 
·      เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็น
เจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ของรัฐ 
·      เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
·      อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
หน้ำที ่สส 
·      พิจารณาร่างกฎหมาย 
·      ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรีใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 
·      ปีหน่ึงมีประชุม 2 สมยั สมยัละไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
 



·      สส. 1/5 สามารถเสนอญตัติอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได ้(เดิม
เปิดอภิปรายทั้งคณะไม่ได)้ แต่ใหท้ าไดเ้พียงปีละคร้ังเพื่อไม่ใหฝ่้ายคา้นเกเรใชเ้ป็นช่องทางในการ
ป่วนการท างานของรัฐบาล  
·      สส. 1/10 สามารถเสนอญตัติเพื่อขอใหเ้ปิดอภิปรายทัว่ไปโดยไม่มีการลงมติได ้เพื่อเป็น
ช่องทางใหส้ามารถตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได ้ 
·      เพื่อใหรั้ฐสภาเป็นเวทีในการแกไ้ขปัญหาทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง ถา้ผูน้  าฝ่ายคา้นเห็นวา่มี
ปัญหาส าคญัเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ซ่ึงการปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีจะเป็นประโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูน้  าฝ่ายคา้นจะแจง้ไปยงัประธาน
รัฐสภาขอใหมี้การเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมรัฐสภากไ็ด ้ในกรณีน้ี คณะรัฐมนตรีมีหนา้ท่ีตอ้ง
เขา้ร่วมประชุม แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได ้วธีิประชุมใหป้ระชุมลบั เพราะตอ้งการ
ใหฝ่้ายการเมืองทุกฝ่ายรับผดิชอบร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของชาติ ไม่ใช่ใชก้ารถ่ายทอดสดเพื่อ
ประโยชนใ์นการหาเสียงและโจมตีกนัไปมา ซ่ึงมีแต่จะสร้างความแตกแยกเหมือนเช่นท่ีผา่น ๆ มา 
·      ในเร่ืองงบประมาณ สส. จะแปรญตัติเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนใน
รายการไม่ได ้แต่อาจแปรญตัติตดัลดรายจ่ายได ้เวน้แต่รายการ (1) ส่งใชต้น้เงินกู ้(2) ส่งใชด้อกเบ้ีย
เงินกู ้(3) ใชจ่้ายตามท่ีกฎหมายก าหนด  
·      หา้ม สส. แปรญตัติหรือการกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหต้นมีส่วนในการใชง้บประมาณ
รายจ่าย (งบแปรญตัติ) ถา้มีการกระท าดงักล่าว สส. 1/10 อาจเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณา ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญตอ้งพิจารณาวนิิจฉยัภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นดงักล่าว 
ถา้วนิิจฉยัวา่มีการกระท าดงักล่าว ใหก้ารเสนอ การแปรญตัติ หรือการกระท าดงักล่าวนั้นไม่มีผล 
และให ้สส. นั้นพน้จากสมาชิกภาพนบัแต่วนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวนิิจฉยั และใหเ้พิกถอนสิทธิ
สมคัรรับเลือกตั้งของผูน้ั้น หากรัฐมนตรีกระท าการดงักล่าวเสียเอง ใหค้ณะรัฐมนตรีพน้จาก
ต าแหน่งทั้งคณะ และใหเ้พิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีผูก้ระท าการหรือไม่ยบัย ั้งการ
กระท านั้น 
 
 
 



ท ำไมยงัต้องม ีสว. 
·      เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 2475 สว. ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นพี่เล้ียงแก่ สส. ท่ีมาจาก
การเลือกตั้งในพื้นท่ี แต่เน่ืองจากสมยันั้นการศึกษาของประชาชนยงัไม่ทัว่ถึงและการเปล่ียนแปลง
เป็นประชาธิปไตยเกิดข้ึนรวดเร็วมาก สส. ส่วนใหญ่จึงยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและในการตรากฎหมาย จึงมีการสร้าง สว. ข้ึนเพื่อเป็น “สภาพี่เล้ียง” ของ สส. 
โดยจะแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่าง ๆ  
·      ต่อมา มีการเปล่ียนแปลงท่ีมาของ สว. จาก สว. แต่งตั้ง เป็น สว. เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
อยา่งเดียวกบั สส.  การเลือกตั้ง สว. โดยตรงน้ีเองท่ีท าให ้สว. ตอ้งอิงกบัระบบการเมืองเพื่อ
ประโยชนใ์นการหาเสียงเลือกตั้ง - เพราะการเลือก สส. นั้นเรายงัตอ้งแบ่งจงัหวดัออกเป็นเขต
เลือกตั้งเลย เพราะเขตจงัหวดัใหญ่เกิน หาเสียงไม่ไหว แต่ในการเลือกตั้ง สว. ท่ีผา่นมาไดก้  าหนดให้
จงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง - จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ผูส้มคัร สว. จะหาเสียงไดท้ัว่ทั้งจงัหวดั - ผูส้มคัร สว. จึง
ตอ้งยดึโยงกบัพรรคการเมืองเพื่อประโยชนใ์นการเลือกตั้ง – นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญท่ีผา่นมาไดใ้ห้
อ  านาจแก่ สว. ในการ “ถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง” ดว้ยทั้ง ๆ ท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงเหมือนกบั สส.  ดงันั้น จึงไม่ยากท่ีฝ่ายการเมืองจะ “ครอบง า” สว. เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงเป็นการ
ยากท่ี สว. จะมีความเป็นกลางในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
·      แมห้ลงัจากนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีมาของ สว. โดยใชร้ะบบผสม กล่าวคือ มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนส่วนหน่ึง กบั สว. สรรหา อีกส่วนหน่ึง กไ็ม่ไดแ้กปั้ญหาเดิม แถม
เพิ่มปัญหาใหม่เขา้ไปอีก - เพราะ สว. เลือกตั้ง ยงัคงอิงกบัระบบการเมือง ส่วน สว. สรรหากถู็ก
โจมตีวา่ไม่มีความยดึโยงกบัประชาชน - การท างานของ สว. อนัมีท่ีมาแตกต่างกนัจึงขาดความเป็น
เอกภาพมากกวา่เดิม  
·      อยา่งไรกดี็ ร่างรัฐธรรมนูญน้ีเห็นวา่ สว ยงัคงมีความส าคญัส าหรับประเทศไทย แต่มิใช่ใน
ฐานะสภาพี่เล้ียงอยา่งเดิม หากแต่เป็น “สภาเติมเตม็” หรือสภาท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปท าหนา้ท่ี
นิติบญัญติัไดโ้ดยตรง อนัจะช่วยใหพ้ิจารณาร่างกฎหมายท่ีผา่นการพิจารณาของ สส. ใหร้อบคอบ
รอบดา้นมากยิง่ข้ึนตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย เพราะ สส. เป็น
ตวัแทนพื้นท่ีและเป็นตวัแทนพรรค การพิจารณาร่างกฎหมายจึงยงัขาดมุมมองของภาคส่วนอ่ืนท่ี
หลากหลายของสังคมอนัจะท าใหก้ฎหมายต่าง ๆ มีความรอบคอบมากข้ึน 



 ·      นอกจากน้ี การใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองพน้จากต าแหน่งนั้น ท่ีผา่น ๆ มากแ็สดงใหเ้ห็น
วา่เป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าใหฝ่้ายการเมืองท่ีไม่สุจริตพยายามเขา้แทรกแซง สว. ในรูปแบบต่าง ๆ ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจึงมิไดก้  าหนดให ้สว. มีอ  านาจถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองอีกต่อไป 
และโดยท่ีการด าเนินการใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองพน้จากต าแหน่งจะมีผลเป็นการเพิกถอน 
“สิทธิเลือกตั้ง” หรือ “สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง” ของบุคคลดว้ย ร่างรัฐธรรมนูญน้ีจึงก าหนดใหศ้าล
รัฐธรรมนูญเป็นผูว้นิิจฉยัวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีเหตุใหพ้น้จากต าแหน่งหรือไม่ 
 
ระบบกำรเลอืก สว. 
·      สว. มีจ  านวน 200 คน  
·      เดิมใชเ้ลือกตั้งโดยตรงกบัแต่งตั้งมีปัญหามาก เพราะท่ีมาจากการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะอิงกบั
พรรคการเมืองเพราะตอ้งหาเสียง ตอ้งใชห้วัคะแนน การเมืองแทรกแซงได ้แต่ถา้มาจากการแต่งตั้งก็
ถูกกล่าวหาวา่ขาดความยดึโยงกบัประชาชน  
·      ดงันั้น ร่างรัฐธรรมนูญน้ีจึงเปล่ียนใหม่วธีิการเลือก สว. ใหม่ โดยใหม้าจากการเลือกกนัเองของ
ประชาชนพลเมืองผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ หรือมีสถานะต่าง ๆ เช่น ผูพ้ิการ 
ฯลฯ หรือเคยท างานในดา้นต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนท่ีหลากหลายของสังคม (All walks of life)  
·      วธีิการลือก สว. เช่นน้ี“เปิดกวา้ง” ใหป้ระชาชนพลเมืองทุกคนซ่ึงมีคุณสมบติัสมคัรเขา้รับการ
เลือกไดโ้ดยสะดวก เพื่อเปิดช่องใหป้ระชาชนเขา้มา “มีส่วนร่วมโดยตรง” ในการใชอ้  านาจอธิปไตย 
แลว้ใหผู้ส้มคัรแต่ละดา้นเลือกกนัเองใหไ้ด ้200 คน โดยใหเ้ลือกไขวก้ลุ่มเพื่อป้องกนัการฮั้วกนัทั้ง
ในระดบัอ าเภอ จงัหวดั และระดบัประเทศ 
 
หน้ำที ่สว 
·      ไม่ใช่สภาพี่เล้ียงของ สส อยา่งเดิม หากแต่เป็น “สภาเติมเตม็” โดยจะช่วยพิจารณาร่างกฎหมาย
ท่ีผา่นการพิจารณาของ สส ใหร้อบดา้น เพราะเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
หรือเคยท างานในดา้นต่าง ๆ จากภาคส่วนท่ีหลากหลายของสังคม 
·      เห็นชอบการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
 



ทีม่ำ นรม. 
·      ในการหาเสียง พรรคตอ้งแจง้ช่ือผูท่ี้พรรคจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อ กกต. ดว้ย พรรคละ
ไม่เกิน 3 รายช่ือ และในการหาเสียง ตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบรายช่ือดงักล่าวดว้ย  
·      รายช่ือท่ีเสนอ พรรคเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอ จะเสนอจากผูเ้ป็นหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคกไ็ด ้
และจะเป็น สส. หรือไม่กไ็ด ้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของพรรคท่ีจะตดัสินใจ และพรรคตอ้งรับผดิชอบต่อ
สมาชิกพรรคและประชาชนในการตดัสินใจนั้น  
·      ท่ีผา่นมาประชาชนไม่มีสิทธิรู้ล่วงหนา้วา่ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี – ร่างรัฐธรรมนูญน้ีจึง
ก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิท่ีจะรับรู้ดว้ยวา่พรรคการเมืองท่ีตนจะตดัสินใจสนบัสนุนนั้นมีจุดยนื
อยา่งไร จะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี  
·      ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีจะเป็นรัฐมนตรี ทั้งตอ้งมี
หนงัสือยนิยอมใหพ้รรคเสนอช่ือ – การยนิยอมใหเ้สนอช่ือเกินหน่ึงพรรค การยนิยอมนั้นเป็นโมฆะ  
·      สส. เป็นผูเ้ลือก นรม. จากรายช่ือในบญัชีของพรรคร่วมรัฐบาลท่ีมีสมาชิกไดรั้บเลือกเป็น สส. 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวน สส. ทั้งหมด (อยา่งนอ้ย 25 คน) 
 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
·      ประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรี (นรม.) คนหน่ึงและรัฐมนตรี (รมต.) อ่ืนอีกไม่เกิน 35 คน 
·      จะเป็น สส. หรือไม่กไ็ด ้ 
·      ครม. ตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเขา้รับหนา้ท่ี โดยไม่มีการลงมติ
ความไวว้างใจ 
·      นโยบายของ ครม. ตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ ยทุธศาสตร์ชาติ และ
สถานะทางการเงินการคลงัของประเทศ  
·      ในการบริหารราชการแผน่ดิน ครม. ตอ้งด าเนินการตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
และนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อรัฐสภา และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
                        (1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและ
ระมดัระวงัในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชนสู์งสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 



                        (2) รักษาวินยัในกิจการท่ีเก่ียวกบัเงินแผน่ดินตามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการ
คลงัอยา่งเคร่งครัด 
                       (3) ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
                       (4) สร้างเสริมใหทุ้กภาคส่วนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นธรรม ผาสุก และสามคัคี
ปรองดองกนั 
 
·      รมต. ตอ้งรับผดิชอบต่อสภาผูแ้ทนราษฎรในเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตน รวมทั้งตอ้ง
รับผดิชอบร่วมกนัต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ ครม. 
·      ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคญัเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินท่ี ครม. เห็นสมควรจะฟังความ
คิดเห็นของ สส. และ สว.  นรม.จะขอใหป้ระธานรัฐสภาเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมร่วมกนัของ
รัฐสภาโดยไม่มีการลงมติกไ็ด ้ 
·      ครม. อาจจดัใหมี้การออกเสียงประชามติในเร่ืองใด ๆ อนัมิใช่เร่ืองท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลหรือคณะบุคคลไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
·      จ านวน 9 คน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวฒิุสภา 
·      มาจากศาลฎีกา 3 คน ศาลปกครองสูงสุด 2 คน ศาสตราจารยส์าขานิติศาสตร์ 1 คน 
ศาสตราจารยส์าขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน ผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารราชการ
แผน่ดินระดบัอธิบดีข้ึนไป 2 คน 
·      วาระ 7 ปี  
·       มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) วนิิจฉยัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมาย 
(2) วนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัหนา้ท่ีและอ านาจของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือองคก์รอิสระ 
(3) วนิิจฉยัการกระท าอนัเป็นการลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ 
(4) วนิิจฉยัการส้ินสุดสมาชิกภาพของ สส และ สว และการส้ินสุดความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี 



(5) วนิิจฉยัการกระท าอนัเป็นการแปรญติัติกฎหมายงบประมาณท่ีตอ้งหา้มตามรัฐธรรมนูญ 
(6) วนิิฉยัวา่ร่างกฎหมายท่ีเสนอใหม่มีหลกัการซ ้ ากบัร่างกฎหมายท่ีถูกยบัย ั้งหรือไม่ 
(7) วนิิจฉยัวา่หนงัสือสัญญาใดเป็นหนงัสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา้การ
ลงทุนของประเทศอยา่งกวา้งขวางหรือไม่ 
(8) วนิิจฉยัวา่บุคคลใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรรมนูญคุม้ครองไวห้รือไม่ 
·      ศาลรัฐธรรมนูญถูกตรวจสอบโดย ปปช. เหมือนกบัองคก์รอ่ืน ๆ 
 
องค์กรอสิระ 
·      มี 5 องคก์ร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผูต้รวจการแผน่ดิน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (คตง.) 
·      เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนใหมี้ความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อด าเนินการหรือตรวจสอบการใช้
อ  านาจรัฐใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินของ
ประเทศด าเนินไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สุจริต และโปร่งใส – มิใช่องคก์รท่ีตั้งข้ึนเพื่อจอ้ง
จบัผดิรัฐบาลหรือนกัการเมืองเหมือนอยา่งท่ีเขา้ใจคลาดเคล่ือนกนัมาโดยตลอด - และร่วมกนั
ก าหนด “มาตรฐานทางจริยธรรม” ท่ีจะน าไปใชบ้งัคบัแก่ สส. สว. และ ครม. ดว้ย  
·      การใชอ้  านาจและการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รอิสระตอ้งเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม และ
ปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุ้ลพินิจ 
·      มาจากการสรรหาหรือคดัเลือก แลว้แต่กรณี 
·      ในการสรรหาจะมีคณะกรรมการสรรหามีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน (หลกัการเดียวกบั 
รธน. 50)  
·      ผูไ้ดรั้บการสรรหาตอ้ง (1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์(2) มีความรับผดิชอบสูง (3) มี
ความกลา้หาญในการปฏิบติัหนา้ท่ี (กลา้ตดัสินใจ) และ (4) มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีของสังคม (Role model) 
 



·      ถา้องคก์รอิสระแห่งใดไต่สวนกรณีท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตนแลว้พบว่ามีหลกัฐานอนัควร
เช่ือไดว้า่การกระท านั้นอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รอิสระแห่งอ่ืนดว้ย ใหอ้งคก์รอิสระนั้นส่งเร่ือง
ใหอ้งคก์รอิสระท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีไปพร้อม ๆ กนั เพื่อบูรณาการการ
ท างานร่วมกนั 
·      องคก์รอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานธุรการโดยเฉพาะ โดยใหมี้ผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดคนหน่ึงซ่ึงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององคก์รอิสระแต่ละแห่ง เป็นผูรั้บผดิชอบการ
บริหารงานของหน่วยงานนั้น 
 
ศำล และองค์กรอยักำร 
·      หมวดศาลประกอบดว้ย ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
·      รับรองวา่ผูพ้ิพากษาและตุลาการยอ่มมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ซ่ึงตอ้งใหเ้ป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 
·      วางหลกัประกนัความเป็นอิสระวา่ เงินเดือนและการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการตอ้งมีความเป็นอิสระ และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
·      รับรองความมีอยูแ่ละความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รอยัการ และเพื่อให้
พนกังานอยัการปฏิบติัหนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ปราศจากการขดักนัแห่ง
ผลประโยชนแ์ละการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง มีอิสระในการสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
เป็นไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมเพื่ออ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชน 
 
กำรป้องกนักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
·      สส. สว. และ ครม. ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน ์(Conflict of 
Interests) 
 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



·      ก าหนดใหมี้การจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามวธีิการและรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีกฎหมาย
บญัญติั 
·      การจดัตั้ง อปท. รูปแบบใดใหค้  านึงถึงความสามารถในการปกครองตนเองในดา้นรายได ้
จ  านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ ประกอบกนั 
·      อปท. มีหนา้ท่ีและอ านาจดูแลและจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนใน
ทอ้งถ่ินตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามท่ีกฎหมายบญัญติั ไม่ใช่คิดถึงการหารายไดอ้ยา่งเดียว 
·      รัฐตอ้งด าเนินการให ้อปท. มีรายไดข้องตนเองใหส้ามารถจดัท าบริการสาธารณะไดอ้ยา่ง
เพียงพอ  
·      การจดัท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรใหเ้ป็นหนา้ท่ีโดยเฉพาะของ อปท. แต่ละรูปแบบ ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัโดยสอดคลอ้งกบัรายไดข้องทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งก าหนดขั้นตอนในการ
กระจายอ านาจของส่วนราชการตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและอ านาจ
ดงักล่าวใหแ้ก่ อปท. ดว้ย 
·      อปท. ตอ้งมีอิสระในการบริหาร การจดับริการสาธารณะ และการเงินและการคลงั 
·      การก ากบัดูแล อปท. ใหท้ าเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อการคุม้ครองประโยชนข์องประชาชนใน
ทอ้งถ่ินหรือประโยชนข์องประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกนัการทุจริต และการใชจ่้ายเงินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
·      การบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
·      สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 
·      ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหม้าจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน หรือวธีิอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ แต่วธีิอ่ืนดงักล่าวตอ้ง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนดว้ย  
·      ในการด าเนินงาน อปท. สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและด าเนินการให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั  
 



·      ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน อปท. ยงัคงมีสิทธิเขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอขอ้บญัญติัหรือเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
กำรแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ 
·      หา้มแกเ้พื่อเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ 
·      รัฐสภาเป็นผูพ้ิจารณาญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเสนอโดยสมาชิกรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 50,000 คน 
 
กำรปฏรูิปประเทศ 
·    ก าหนดใหต้อ้งมีการปฏิรูปประเทศดา้นการเมือง การบริหารราชการแผน่ดิน กฎหมาย 
กระบวนการยติุธรรม (รวมทั้งต ารวจ) การศึกษา เศรษฐกิจ และดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดงัต่อไปน้ี 
                        (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามคัคีปรองดอง มีการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวา่งการพฒันาดา้นวตัถุกบัการ
พฒันาดา้นจิตใจ 
                        (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอนัทดัเทียมกนัเพื่อขจดัความ
เหล่ือมล ้า 
                        (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวติท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ·       ก าหนดใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นกรอบ
ในารด าเนินการซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีวธีิการจดัท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวดัผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกดา้น ซ่ึงตอ้งก าหนดใหเ้ร่ิมด าเนินการปฏิรูปในแต่ละดา้นภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ีรวมตลอดทั้งผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัวา่จะบรรลุในระยะเวลาหา้ปี 
 



·      เพื่อใหมี้การปฏิรูปประเทศอยา่งจริงจงั ไดก้  าหนดใหมี้การตรากฎหมายว่าดว้ยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ และประกาศใชบ้งัคบัภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ี 
 
บทเฉพำะกำล 
·      บทเฉพาะกาลเป็นบทบญัญติัท่ีใชบ้งัคบัชัว่คราวในช่วงระหวา่งท่ีประกาศใชรั้ฐธรรมนูญใหม่
จนถึงวนัท่ีมีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่น้ีแลว้เท่านั้น 
·      รองรับสถานะขององคก์รต่าง ๆ ท่ีมีอยูต่ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม วา่ยงัคงอยูต่่อไปและปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการเรียกประชุมรัฐสภาคร้ัง
แรกตามรัฐธรรมนูญน้ี 
·      ก าหนดให ้สว. ในวาระเร่ิมแรกมาจากการสรรหาของ คสช. ผา่นคณะกรรมการสรรหา จ านวน 
194 คน ผา่นการเลือกตั้งทางออ้มตามรัฐธรรมนูญน้ี 50 คน และมี สว. โดยต าแหน่ง 6 คน รวม 250 
คน โดยใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเพียง 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง ส าหรับอ านาจหนา้ท่ี
ของ สว. ชุดแรกน้ี มีหนา้ท่ีและอ านาจเช่นเดียวกบั สว. ท่ีมาจากการเลือกตั้งทางออ้มตามร่าง
รัฐธรรมนูญน้ี และใหมี้หนา้ท่ีและอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศใหส้ าเร็จ
ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศบญัญติัไวด้ว้ย เพื่อใหก้าร
ปฏิรูปประเทศเดินหนา้ไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
·      รับรองความมีอยูแ่ละความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศ ค าสั่ง และการ
กระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีใชบ้งัคบั
อยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี หรือท่ีจะออกใชบ้งัคบัต่อในระหวา่งท่ียงัไม่มีรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญใหม่น้ีตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมไดเ้คยรับรองไวแ้ลว้ 
 
ทีม่ำ: http://lawdrafter.blogspot.com/2016/03/blog-post.html?m=1 


