
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 

- เป็นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี20 

- จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู ในระหวา่ง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ 

รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาตเิมือ่วันที่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

- โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ทรงลงพระปรมาภไิธย 

- เมือ่วันท่ี6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นัง่อนันตสมาคม พระราชวังดุสติ กรุงเทพมหานคร 

- พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 

 

รัฐธรรมนญูฉบับแรกของไทยชื่อว่า 

“พระราชบัญญัติธรรมนญูการปกครองแผ ่นดนิสยามชั  ่วคราว พทุธศักราช 2475” 

หมวด 1 บทท่ัวไป >>> มี5 มาตรา 

มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึง่อันเดยีว จะแบ่งแยกมิได ้

มาตรา 2  ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 3 อํานาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น 

ประมุขทรงใชอํ้านาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญตัแิหง่รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 4 ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์สทิธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได ้

รับความคุม้ครอง ปวงชนชาวไทยย่อมไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

มาตรา 5 รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิดของกฎหมาย กฎ หรือขอ้บังคับ 

หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนูญ บทบัญญัตหิรือการกระทํานัน้เป็นอันใชบ้ังคับมไิด้ 

 



หมวด 2 พระมหากษัตรยิ>์>> 19 มาตรา (6 – 24) 

มาตรา 6 องคพ์ระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมดิมไิด ้

ผู้ใดจะกลา่วหาหรือฟอ้งร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มไิด ้

มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหนง่จอมทัพไทย 

มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงไวซ้ึง่พระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ ์

และพระราชทานและเรียกคนืเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงเลอืกและทรงแตง่ตัง้ผูทรงคุณวุฒเิป็นประธานองคมนตรี1 คน และ 

องคมนตรีอื่นอกีไมเ่กนิ 18 คน >>> ประกอบเป็นคณะองคมนตรี  

(คณะองคมนตรีมหีนา้ที่ถวายความเห็นตอ่พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกจิทัง้ปวง  

ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมหีนา้ที่อื่นตามที่บัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญ) 

มาตรา 11 การเลอืกและแตง่ตัง้องคมนตรีหรือการใหอ้งคมนตรีพน้จากตําแหนง่ ใหเ้ป็นไปตามพระราช 

อัธยาศัย 

(ใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้ประธาน 

องคมนตรีหรือใหป้ระธานองคมนตรีพ้นจากตําแหนง่) 

(ใหป้ระธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้องคมนตรีอื่น 

หรือใหอ้งคมนตรีอื่นพน้จากตําแหนง่) 

มาตรา 12 องคมนตรีตอ้งไมเ่ป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา 

หรือดํารงตําแหนง่ทางการเมอืง อื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหนง่ในองคก์รอสิระ 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ เจา้หนา้ที่อื่น ของรัฐ หรือสมาชกิหรือเจา้หนา้ที่ของพรรคการเมอืง 

หรือข้าราชการเวน้แตก่ารเป็นขา้ราชการในพระองค์ 

ในตําแหนง่องคมนตรีและตอ้งไมแ่สดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใด 

มาตรา 16 ในเมือ่พระมหากษัตริย์จะไมป่ระทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระ 

ไมไ่ดด้ว้ยเหตุใดก็ตามจะทรงแตง่ตัง้บุคคลคนหนึง่หรือหลายคนเป็นคณะขึ้นใหเ้ป็นผู้สําเร็จราชการแทน 

พระองคห์รือไมก่็ได้และในกรณีที่ทรงแตง่ตัง้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

ใหป้ระธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับ สนองพระบรมราชโองการ 

 

หมวด 3  สิทธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย >>> 24 มาตรา (25 - 49) 

มาตรา 25 สทิธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ 

ในรัฐธรรมนญูแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรอืจํากัดไว้ในรัฐธรรมนญูหรอืในกฎหมายอื่น บุคคล 

ย่อมมีสิทธแิละเสรภีาพท่ีจะทําการนั้นไดแ้ละได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าที ่

การใชส้ทิธิหรือเสรีภาพเชน่วา่นัน้ไมก่ระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายตอ่ความมัน่คงของรัฐ 

ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชน และไม่ละเมดิสทิธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 

 



 

มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มสีทิธิและเสรีภาพและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า 

เทียมกัน >>> ชายและหญงิมสีทิธิเท่าเทียมกัน 

มาตรา 28 บุคคลย่อมมสีทิธิและเสรีภาพในชวีติและร่างกาย มาตรา 31 

บุคคลย่อมมเีสรีภาพบริบูรณ์ในการถอืศาสนาและ 

มาตรา 32 บุคคลย่อมมสีทิธใินความเป็นอยู่สว่นตัว เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง และครอบครัว มาตรา 33 

บุคคลย่อมมเีสรีภาพในเคหสถาน 

มาตรา 34 บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น การพูด การเขยีน การพมิพก์ารโฆษณา และ 

การสือ่ความหมายโดยวธิีอื่น 

มาตรา 35 บุคคลซึง่ประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนย่อมมเีสรีภาพในการเสนอขา่วสาร หรือการแสดง 

ความคดิเห็นตามจริยธรรมแหง่วชิาชพี 

มาตรา 44 บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

 

หมวด ๔ หนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย >>>  1 มาตรา (50) 

มาตรา 50  บุคคลมหีนา้ที่ดังตอ่ไปนี้ 

พทัิกษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตรยิ์และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ป้องกันประเทศ พทิักษ์รักษาเกยีรตภิูมผิลประโยชนข์องชาตแิละสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 

รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปฏบิัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เคารพและไม่ละเมิดสิทธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น และไมก่ระทําการใดที่อาจกอ่ใหเ้กดิ 

ความแตกแยกหรือเกลยีดชังในสังคม 

ไปใช้สิทธเิลือกต้ังหรอืลงประชามติอย่างอสิระโดยคํานงึถงึประโยชนส์ว่นรวมของประเทศ 

เป็นสําคัญ 

รว่มมือและสนบัสนนุการอนรุักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตคิวามหลากหลาย 

ทางชวีภาพ รวมทัง้มรดกทางวัฒนธรรม 

เสียภาษอีากรตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ไม่ร่วมมือหรอืสนบัสนนุการทุจรติและประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ 

 

 

 

 



 

หมวด ๕ หนา้ท่ีของรัฐ >>>มี13 มาตรา (51 – 63) 

มาตรา 54 รัฐตอ้งดําเนนิการใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศกึษาเป็นเวลา 12 

ปีตัง้แต่กอ่นวัยเรียนจนจบการศกึษาภาคบังคับอย่างมคีุณภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยรัฐตอ้งดําเนนิการใหเ้ด็กเล็กได้

รับการดูแลและพัฒนากอ่นเขา้รับการศกึษาตามวรรคหนึง่ เพื่อพฒันาร่างกาย จติใจ วนิัย อารมณ์สังคม 

และสตปิัญญาใหส้มกับวัย โดยสง่เสริมและสนับสนุนใหองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่และภาคเอกชนเขา้มสีว่นร่วม 

ในการดําเนนิการดว้ยรัฐตอ้งดําเนนิการใหป้ระชาชนไดรั้บการศกึษาตามความตอ้งการในระบบตา่ง ๆ 

รวมทัง้สง่เสริม ใหม้กีารเรียนรู้ตลอดชวีติ และจัดใหม้กีารร่วมมอืกันระหวา่งรัฐ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ และ 

ภาคเอกชนในการจัดการศกึษาทุกระดับ โดยรัฐมหีนา้ที่ดําเนนิการ กํากับ สง่เสริม และสนับสนุน 

ใหก้ารจัดการศกึษาดังกลา่วมคีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ทัง้นี้ตามกฎหมายวา่ดว้ย 

การศกึษาแหง่ชาตซิึง่อย่างนอ้ยตอ้งมบีทบัญญัตเิกีย่วกับการจัดทําแผนการศกึษาแหง่ชาตแิละการ 

ดําเนนิการและตรวจสอบการดําเนนิการ ใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษาแหง่ชาตดิว้ย 

การศกึษาทัง้ปวงตอ้งมุง่พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดมีวีนิัย ภูมใิจในชาตสิามารถเชี่ยวชาญได ้ตามความถนัดของตน 

และมคีวามรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดําเนนิการใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการดูแล 

และพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหป้ระชาชนไดรั้บ การศกึษาตามวรรคสามรัฐตอ้งดําเนนิการใหผู้้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ไดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใน การศกึษาตามความถนัดของตนใหจ้ัดตัง้กองทุนเพื่อใชใ้นการชว่ยเหลอื 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลือ่มล้ําใน การศกึษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ 

ประสทิธิภาพครูโดยใหรั้ฐจัดสรรงบประมาณ ใหแ้กก่องทุนหรือใชม้าตรการหรือกลไกทางภาษี 

รวมทัง้การใหผู้้บริจาคทรัพย์สนิเขา้กองทุนไดรั้บ ประโยชนใ์นการลดหย่อนภาษีดว้ย 

ทัง้นี้ตามที่กฎหมายบัญญัตซิึง่กฎหมายดังกลา่วอย่างนอ้ยตอ้ง กําหนดใหก้ารบริหารจัดการกองทุน 

เป็นอสิระและกําหนดใหม้กีารใชจ้า่ยเงนิกองทุนเพื่อบรรลุ วัตถุประสงคด์ังกลา่ว 

 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ (64 – 73) 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหม้ยุีทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ มาตรา 67 

รัฐพงึอุปถัมภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 

 

หมวด 7 รัฐสภา 

มาตรา 79 รัฐสภา = สภาผู้แทนราษฎร + วุฒสิภา 

มาตรา 80 ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิภา เป็นรองประธานรัฐสภา 

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิจํานวน 500 คน 

ดังนี้สมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้จํานวน 350 

คนสมาชกิซึง่มาจากบัญชรีายชื่อของพรรคการเมอืงจํานวน 150 คน 

 

 

 



 

 

มาตรา 95 บุคคลผู้มคีุณสมบัตดิังตอ่ไปนี้เป็นผู้มสีทิธิเลอืกตัง้ 

- มีสัญชาติไทย 

แต่บุคคลผู้มสีัญชาตไิทยโดยการแปลงสัญชาตติอ้งไดส้ัญชาตไิทยมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

- มอีายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลอืกตัง้ 

มีชือ่อยู่ในทะเบยีนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วัน นับถงึวันเลอืกตัง้ 

มาตรา 96 บุคคลผู้มลีักษณะดังตอ่ไปนี้ในวันเลอืกตัง้ เป็นบุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธิเลอืกตัง้ 

- เป็นภกิษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช  

- อยู่ในระหวา่งถูกเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้ไมว่า่คดนีัน้จะถงึที่สุดแลว้หรือไม่ 

ตอ้งคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย  

- วกิลจริตหรือจติฟั่นเฟอืนไมส่มประกอบ 

มาตรา 97 บุคคลผู้มคีุณสมบัตดิังตอ่ไปนี้เป็นผู้มสีทิธิสมัครรับเลอืกตัง้เป็นสมาชกิ 

สภาผู้แทนราษฎร (500 คน / เลือกต้ัง / อายุไม่ต่ำกว่า 25 / วาระ 4) 

- มสีัญชาติไทยโดยการเกดิ 

- มอีายุไม่ต่ำกว่า 25 ปนีับถงึวันเลอืกตัง้ 

- เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่แตเ่พยีงพรรคการเมืองเดยีว 

เป็นเวลาตดิตอ่กันไม่นอ้ยกว่า 90 วันนับถงึวันเลอืกตัง้ 

เวน้แตใ่นกรณีที่มกีารเลอืกตัง้ทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา 90 วัน>>>เหลอื 30 วัน 

มาตรา 99 สภาผู้แทนราษฎร >>> มีกําหนดคราวละ 4 ปนีับแตว่ันเลอืกตัง้ 

วุฒิสภา (200 คน / เลือกกันเอง / อายุไม่ตํ่ากว่า 40 / ปสก. ไม่นอ้ยกว่า 10 / วาระ 5) 

มาตรา 107 วุฒสิภาประกอบดว้ยสมาชกิจํานวน 200 คน ซึง่มาจากการเลือกกันเอง ของบุคคลซึง่ม ี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อาชพี ลักษณะ หรือประโยชนร่์วมกัน หรือทํางาน หรือเคยทํางานดา้นตา่ง 

ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุม่ตอ้งแบ่งในลักษณะที่ทํา 

ใหป้ระชาชนซึง่มสีทิธิสมัครรับเลอืกทุกคนสามารถอยู่ในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ได ้

มาตรา 108 สมาชกิวุฒสิภาตอ้งมคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดังตอ่ไปนี้ 

- มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

- มอีายุไม่ต่ำกว่า 40 ปใีนวันสมัครรับเลอืก 

- มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือทํางานในดา้นที่สมัครไม่นอ้ยกว่า 10 ป ี

หรือเป็นผู้มลีักษณะตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 

วา่ดว้ยการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

- เกิด มีชือ่อยู่ในทะเบยีนบ้าน ทํางาน หรอืมีความเก่ียวพนักับพืน้ท่ีท่ีสมัครตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขที่บัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

  



 

 

มาตรา 109 อายุของวุฒสิภามกํีาหนดคราวละ 5 ปนีับแตว่ันประกาศผลการเลอืก 

มาตรา 130 ใหม้พีระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอ่ไปนี้ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพจิารณาคดอีาญาของผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมอืง 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ

 

คณะรัฐมนตรี 

มาตรา 158 พระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรอีืน่อกีไม่เกิน 35 คน 

ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มหีนา้ที่บริหารราชการแผ่นดนิตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง่รวมกันแลว้เกนิ 8 ปีมไิดท้ัง้นี้ไมว่า่จะเป็นการดํารง 

ตําแหนง่ตดิตอ่กันหรือไมแ่ตม่ใิหน้ับรวมระยะเวลาในระหวา่งที่อยู่ปฏบิัตหินา้ที่ต่อไป หลังพน้จากตําแหนง่ 

มาตรา 160 รัฐมนตรีตอ้ง 

- มสีัญชาตไิทยโดยการเกดิ 

- มอีายุไมต่ า่กวา่ 35 ป ี

- สําเร็จการศกึษาไมต่่ํากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (อื่นๆ อกี) 

หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน ์

หมวด 10 ศาล >>> ศาลยุติธรรม /ศาลปกครอง /ศาลทหาร 

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนญู 

หมวด 12 องค์กรอสิระ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) >>> 7 คน 7 ป ี

มาตรา 222 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 7 คนซึง่พระมหากษัตริย์ 

ทรงแตง่ตัง้ตามคําแนะนําของวุฒสิภา 

มาตรา 223 กรรมการการเลอืกตัง้มวีาระการดํารงตําแหนง่ 7 ป  ่ 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ >>> 3 คน 7 ป ี

มาตรา 228 ผู้ตรวจการแผ่นดนิมีจํานวน 3 คน ซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามคําแนะนํา 

ของวุฒสิภา มาตรา 229 ผู้ตรวจการแผ่นดนิมีวาระการดํารงตําแหนง่ 7 ป ี



 

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ(ป.ป.ช.) >>> 9 คน 7 ป ี

มาตรา 232 ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คนซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามคําแนะนํา  

ของวุฒสิภาจากผู้ซึง่ไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

มาตรา 233 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาตมิีวาระการดํารงตําแหนง่ 7 ป ี

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ(คตง.)  >>> 7 คน 7 ป ี

มาตรา 238 คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 7 คน 

ซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามคําแนะนําของวุฒสิภา จากผู้ซึง่ไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีาระการดํารงตําแหนง่ 7 ป ี

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ(กสม.)  >>> 7 คน 7 ป ี

มาตรา 246 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาตปิระกอบดว้ยกรรมการ 7 คนซึง่พระมหากษัตริย์  

ทรงแตง่ตัง้ตามคําแนะนําของวุฒสิภาจากผู้ซึง่ไดรั้บการสรรหามีวาระการดํารงตําแหนง่ 7 ปี และอื่นฯ 

หมวด 16 การปฏริูปประเทศ 

มาตรา 257 การปฏรูิปประเทศตามหมวดนี้ตอ้งดําเนนิการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังตอ่ไปนี้ 

- ประเทศชาติมีความสงบเรยีบร้อย มคีวามสามัคคปีรองดอง 

มกีารพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพยีง 

และมคีวามสมดุลระหวา่งการพัฒนาดา้นวัตถุกับการพัฒนาดา้นจติใจ 

- สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมโีอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลือ่มล้ํา 

- ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชวิีตท่ีดแีละมสีว่นร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 258 ใหด้ําเนนิการปฏรูิปประเทศอย่างนอ้ยในดา้นตา่ง ๆ ใหเ้กดิผล ดา้นการศกึษา 

ให้สามารถเริ่มดําเนนิการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพฒันาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 

๕๔ วรรคสอง เพื่อใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการพัฒนาร่างกาย จติใจ วนิัย อารมณ์สังคม และสตปิัญญาใหส้มกับวัยโดย 

ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย 

ให้ดําเนนิการตรากฎหมายเพือ่จัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรค 6 ใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 1 

ปีนับแตว่ันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญนี้ 

ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพฒันาผู้ประกอบวิชาชพีครูและอาจารยใ์หไ้ดผู้้มจีติ 

วญิญาณของความเป็นครูมคีวามรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ไดรั้บคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกับ ความสามารถ 

และประสทิธิภาพในการสอน รวมทัง้มกีลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวชิาชพี 

ครูปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผู้้เรียนสามารถเรียนไดต้ามความถนัด 

และปรับปรุงโครงสร้างของหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยสอดคลอ้งทัง้ในระดับชาต ิ

และระดับพื้นที ่

 



 

 

มาตรา 261 ในการปฏรูิปตามมาตรา 258 จ. ดา้นการศกึษา ใหม้คีณะกรรมการที่มคีวามเป็นอสิระคณะ 

หนึง่ที่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ดําเนนิการศกึษาและจัดทําขอ้เสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกีย่วขอ้งในการ 

ดําเนนิการใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนนิการตอ่ไป 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 263 ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 

- ใหส้ภานติบิัญญัตแิหง่ชาตทิี่ตัง้ขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชัว่คราว) 

พุทธศักราช 2557 ยังคงทําหนา้ที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา ตอ่ไป 

และใหส้มาชกิสภานติบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

- ซึง่ดํารงตําแหนง่อยู่ในวันกอ่นวันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญนี้ทําหนา้ทีเป็น ่

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชกิวุฒสิภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัตแิหง่ 

รัฐธรรมนูญนี้และใหส้ภานติบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

- สมาชกิสภานติบิัญญัตแิหง่ชาตสิิ้นสุดลงในวันกอ่นวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรก 

ภายหลังการเลอืกตัง้ทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 264 ใหค้ณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี่ดํารงตําแหนง่อยู่ในวันกอ่นวันประกาศใชรั้ฐธรรมนูญนี้ 

ยังคงอยู่ในตําแหนง่เพื่อปฏบิัตหินา้ที่ตอ่ไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีที่ตัง้ขึ้นใหมภ่ายหลังการ 

เลอืกตัง้ทั่วไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขา้รับหนา้ที่ในระหวา่งการปฏบิัตหินา้ที่ตาม วรรคหนึง่ 

ใหห้ัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตแิละคณะรักษาความสงบแหง่ชาตยัิงคงมี 

หนา้ที่และอํานาจตามที่บัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ซึง่แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที1่) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที2่) พุทธศักราช 2559 และใหถ้อืวา่บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

ดังกลา่วในสว่นที่เกีย่วกับ อํานาจของหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตแิละคณะรักษา 

ความสงบแหง่ชาตยัิงคงมผีลใช ้บังคับไดต้อ่ไป 

มาตรา 267ใหค้ณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนญูที่ตัง้ขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึง่แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที1่) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแหง่ 

ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที/่) พุทธศักราช 2559 

อยู่ปฏบิัติหนา้ท่ีต่อไปเพือ่จัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูดังตอ่ไปนี้ใหแ้ลว้เสร็จ  

และเสนอ ตอ่สภานติบิัญญัตแิหง่ชาตเิพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 
 


