
 
1 โค่นข้อสอบครู โดยอาจารย์อ๊อฟ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20  

 จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ

รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ทรงลงพระปรมาภิไธย 

 เม่ือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 

 16 หมวด 279 มาตรา 
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รฐัธรรมนูญฉบับแรกของไทยชือ่วา “พระราชบญัญตัิธรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 

2475” 

หมวด 1 บทท่ัวไป >>> มี 5 มาตรา 
 

มาตรา 1  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได ้

มาตรา 2  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 3  อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 4  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รบัความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

มาตรา 5  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ 
หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ >>> 19 มาตรา (6 – 24) 
 
มาตรา 6  องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 
มาตรา 7  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

มาตรา 8  พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย 

มาตรา 9  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักด์ิ 
และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มาตรา 10  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี 1 คน และ 
   องคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 18 คน >>> ประกอบเปน็คณะองคมนตรี  

 คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง 
ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา 11  การเลือกและแต่งต้ังองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช

อัธยาศยั 
 ให้ประธานรฐัสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน

องคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืน

หรือให้องคมนตรีอ่ืนพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา 12  องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือดํารงตําแหน่งทางการเมือง
อ่ืน ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมอืง หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการ
ในพระองค์ในตําแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใด  

มาตรา 16  ในเม่ือพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระ
ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบคุคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึน้ ให้เป็นผู้สาํเร็จ
ราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได ้และ 

 ในกรณีที่ทรงแต่งต้ังผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ให้ ประธานรฐัสภา เป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

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

 
มาตรา 25  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญตัิคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ 

ในรัฐธรรมนญูแลว้ การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากัดไวใ้นรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอ่ืน บคุคล
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นไดแ้ละได้รบัความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรภีาพของบุคคล
อ่ืน 
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มาตรา 27  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน  >>> ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

มาตรา 28  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและร่างกาย 
มาตรา 31  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและ 
มาตรา 32  บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 
มาตรา 33  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
มาตรา 34  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และ 

การส่ือความหมายโดยวธิอ่ืีน 
มาตรา 35  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดง 

ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
มาตรา 44  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
 

หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  >>>  1 มาตรา (50) 
มาตรา 50  บุคคลมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคบั *** 
(5) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญตั ิ
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิด 

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(7) ไปใชส้ิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ      

เป็นสําคัญ 
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญติั 
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจรติและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  >>>มี 13 มาตรา (51 – 63) 
มาตรา 54   

 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ป ีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคบัอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 

 รัฐต้องดําเนนิการให้เด็กเล็กได้รบัการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารบัการศึกษาตามวรรคหนึง่ 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
 

 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รบัการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ และจัดให้มีการรว่มมือกันระหว่างรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 

 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนด ีมีวินัย ภูมิใจในชาต ิสามารถเชี่ยวชาญได ้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

 ในการดําเนนิการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
 

 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลอืผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าใน
การศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพคร ูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพยสิ์นเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
กําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 



 
6 โค่นข้อสอบครู โดยอาจารย์อ๊อฟ 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (64 – 73) 
 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมายการพัฒนาประเทศ 
มาตรา 67  รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
 

หมวด 7 รัฐสภา  
 
มาตรา 79  รัฐสภา = สภาผู้แทนราษฎร + วุฒิสภา 

มาตรา 80  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา  
ประธานวฒุสิภา เป็นรองประธานรัฐสภา 
 

มาตรา 83  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 500 คน ดังนี้ 
(1) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจํานวน 350 คน 
(2) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจํานวน 150 คน 

มาตรา 95  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย  

แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีในวันเลือกต้ัง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้นในเขตเลอืกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกต้ัง 

มาตรา 96  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกต้ัง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
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มาตรา 97  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
 
สภาผู้แทนราษฎร (500 คน / เลือกตัง้ / อายุไม่ต่าํกว่า 25 / วาระ 4) 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง 
(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว  
     เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกต้ัง  
     เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกต้ังท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา 90 วัน>>>เหลือ 30 วัน 

มาตรา 99  สภาผู้แทนราษฎร >>> มีกําหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง 
 
วุฒิสภา (200 คน / เลือกกันเอง / อายุไม่ต่ํากวา่ 40 / ปสก. ไม่น้อยกว่า 10 / วาระ 5) 
มาตรา 107  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเอง ของบุคคลซ่ึงมี

ความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์รว่มกัน หรือทํางาน 
หรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะท่ีทํา
ให้ประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

มาตรา 108  สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก 
(3) มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์หรือทํางานในด้านท่ีสมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี 

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

(4) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทํางาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นท่ีท่ีสมัครตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขท่ีบัญญติัไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา 109  อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละ 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
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มาตรา 130  ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ดังต่อไปนี้ 
(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง 
(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(6) พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวธิีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
(9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
คณะรัฐมนตรี 
มาตรา 158  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 35 คน 

ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  
 มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารง

ตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
หลังพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา 160   รัฐมนตรีต้อง 

 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 มีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปี 

 สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(อ่ืนๆ อีก) 

 
หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

หมวด 10 ศาล >>> ศาลยุติธรรม /ศาลปกครอง /ศาลทหาร 
หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนญู 
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หมวด 12 องค์กรอสิระ 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) >>> 7 คน  7 ป ี
มาตรา 222  คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คนซ่ึงพระมหากษัตริย์ 

ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
มาตรา 223   กรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี 
 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน >>> 3 คน  7 ป ี
มาตรา 228   ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวน 3 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
มาตรา 229  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตาํแหน่ง 7 ปี 
 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) >>> 9 คน  7 ป ี
มาตรา 232  ป.ป.ช. ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนํา

ของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
มาตรา 233  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดาํรงตําแหน่ง 7 ป ี
 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.)  >>> 7 คน  7 ป ี
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  >>> 7 คน  7 ป ี
มาตรา 246  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 7 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหามีวาระการดาํรงตําแหน่ง 7 ปี 
และอ่ืนฯ 
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หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
 
มาตรา 257  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องดําเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหล่ือมลํ้า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชวีิตท่ีด ีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
มาตรา 258  ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 
จ. ด้านการศึกษา 
     (1) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รบัการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารบัการศึกษาตามมาตรา 
๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกบัวัยโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรค 6 ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นคร ูมีความรูค้วามสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมกีลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ
คร ู

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเรียนไดต้ามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนที่ 
 
มาตรา 261  ในการปฏริูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะ
หนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกีย่วข้องในการ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป 
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 บทเฉพาะกาล  
มาตรา 263  ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 ให้สภานติิบญัญตัิแห่งชาติท่ีตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ยังคงทําหน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ

 ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทําหน้าที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภา ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี ้และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส้ินสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปที่จัดข้ึนตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 264   ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีดาํรงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รฐัธรรมนูญนี ้
ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏบิัติหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนญูนี้จะเข้ารบัหน้าท่ีในระหว่างการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมี
หน้าท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2559 และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
อํานาจของหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้
บังคับได้ต่อไป 

 
มาตรา 267  ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ /) พุทธศักราช 
2559 อยู่ปฏบิัติหน้าท่ีต่อไป 
 เพื่อจัดทําร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอ

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 


