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ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึง่อนัเดียว จะแบง่แยกมิได้

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ

อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมขุทรงใช้อ านาจนัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี

และศาล ตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญู

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญู กฎหมาย หลกันิติธรรม 

เพ่ือประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติและความผาสกุ
ของประชาชนโดยรวม
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รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ 
บทบญัญตัิใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคบั หรือการกระท าใด 

ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู  
บทบญัญตัิหรือการกระท านัน้ เป็นอนัใช้บงัคบัมิได้ 

เม่ือไมมี่บทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูนีบ้งัคบัแก่กรณีใด ให้ประธานศาล
รัฐธรรมนญูจดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวฒุิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สงูสดุ ประธานศาลรัฐธรรมนญู และประธานองค์กรอิสระ เพ่ือวินิจฉยั

ให้กระท าการนัน้หรือวินิจฉยักรณีนัน้ไปตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

ค าวินิจฉยัของที่ประชมุร่วมให้เป็นท่ีสดุ และผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ
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ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ สทิธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคล
ยอ่มได้รับความคุ้มครอง

ปวงชนชาวไทยยอ่มได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญูเสมอกนั
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องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นท่ีเคารพสกัการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกลา่วหาหรือฟอ้งร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนปูถมัภก

พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย
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การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากดัไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอ่ืน 
บคุคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนัน้ได้และได้รับ

ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู 

แตก่ารใช้สทิธิหรือเสรีภาพเช่นวา่นัน้ต้อง ..
ไมก่ระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายตอ่ความมัน่คงของรัฐ 
ไม่กระทบความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน

และไมล่ะเมิดสทิธิหรือเสรีภาพของบคุคลอ่ืน

ประชาชนเข้มแข็ง
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เพศแม ่- ย่อมได้รับการดแูลเป็นพิเศษ

การจัดสรรงบประมาณ 
ต้องค านึงถึงความจ าเป็นและ
ความต้องการที่แตกต่างกัน

ของเพศ วัย และสภาพของบุคคลด้วย

ได้รับความคุ้มครองป้องกันจากการใช้ความรุนแรง 
และปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งได้รับการบ าบัด 

ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท า

มารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร
ย่อมได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

มีคุณภาพ



ชมุชนเข้มแข็งร่วมรัฐพฒันาชาติ

ชมุชนมีสิทธิอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูหรือสง่เสริมภมูิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณีอนัดีงาม ทัง้ของท้องถ่ินและของชาติ 

ชมุชนมีสิทธิท่ีจะมีสว่นร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยืน

ชมุชนมีสิทธิเข้าช่ือกนัเพ่ือเสนอแนะตอ่หน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการ
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนหรือชมุชน หรืองดเว้นการด าเนินการ
อนัจะกระทบตอ่ความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสขุของประชาชนหรือชมุชน 

รวมทัง้มีสว่นร่วมในการพิจารณากบัหน่วยงานของรัฐ 
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
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สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนญูให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ หรือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตัิ แม้ยงัไมมี่การตรากฎหมายนัน้ขึน้ใช้บงัคบั 

บคุคลหรือชมุชนยอ่มสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู

การใดท่ีรัฐธรรมนญูก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ ถ้าการนัน้เป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนโดยตรง ยอ่มเป็นสิทธิของประชาชนและชมุชนท่ีจะติดตามและเร่งรัดให้รัฐ

ด าเนินการ รวมตลอดทัง้ฟอ้งร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัให้ประชาชนหรือชมุชน
ได้รับประโยชน์นัน้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู 
สามารถยกบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

ปกปอ้งสิทธิและเสรีภาพในทกุทาง
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ประชา-รัฐ ตา่งมีหน้าท่ี

ปกปอ้งประเทศชาติ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย

รับราชการทหาร

เสียภาษี

ไม่สร้างความแตกแยก
ในสงัคม

ใช้สิทธิเลือกตัง้
โดยอิสระ

เข้ารับการศกึษา
ภาคบงัคบั

อนรัุกษ์ธรรมชาติ

ไม่ทจุริต

ปอ้งกนัประเทศ
ปกปอ้งสถาบนั

บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

จดัให้มีสาธารณปูโภค

ให้บริการสาธารณสขุ

เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
และรับฟังความเห็นของ

ประชาชน

ขจดัการทจุริต

จดัการศกึษา

คุ้มครองผู้บริโภครักษาทรัพยากร/
วฒันธรรม/คลื่นความถ่ี

รักษาวินยัการเงิน
การคลงั

เด็กเล็ก 0-3 ปี รัฐมีหน้าท่ีพฒันาให้สมวยั – ใครขาดทนุทรัพย์ – ให้รัฐจดักองทนุช่วย

เด็กอนบุาล 1 – ม. 3 เรียนกบัรัฐได้เรียนฟรี (12 ปี)

ม. 4-6/ ปวช และประชาชนทัว่ไป – ให้เรียนตามถนดั ใครขาดทนุทรัพย์ ให้รัฐจดักองทนุช่วย
คนจนคนยากไร้ - ป่วยไข้รักษาฟรี
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เร่ืองท่ีต้องท า 
ไม่ท าไม่ได้
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อ านาจหน้าที่

เร่ืองสามารถท าได้ 
แตจ่ะท าหรือไม่ท าก็ได้



“ยทุธศาสตร์ชาติ” เป็นหลกัชยัในการพฒันา
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รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันของประชาชนและรัฐ
ในการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
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รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม 
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 

เศรษฐกิจท่ียัง่ยืน (Inclusive Growth)
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รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลป
วิทยาการทุกแขนง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีส าคัญของสังคม

จัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม

ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองท่ีดี มี
คุณภาพและความสามารถสูงขึ้น

วางแผนการใช้ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ี
และศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยื

วางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไป
ตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมท่ีีท ากิน
ได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม

จัดให้มีทรัพยากรน้ าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น

พัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ใหม้ีท่ีท ากิน
โดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอื่นใด

ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน

พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
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สภาผู้แทนราษฎร
จ านวน 500 คน

สส. บญัชีรายช่ือ
จ านวน 150 คน

สส. เขต
จ านวน 350 คน

วฒุิสภา
จ านวน 200 คน

ปวงประชา          กาบตัรเดียว

ผู้สมคัรซึง่มีคณุสมบตัิในแตล่ะด้าน รวม 20 ด้าน
เลือกกนัเองตัง้แตร่ะดบัอ าเภอ จงัหวดั และประเทศ 

ให้เหลือ 200 คน

รัฐสภา
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ต้องการบริหารราชการแผน่ดิน ตามรัฐธรรมนญู กฎหมาย และนโยบายท่ีได้แถลงไว้ตอ่รัฐสภา 
และต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ านาจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและ
ระมดัระวงัในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของประเทศและประชาชนสว่นรวม

(2) รักษาวินัยในกิจการท่ีเก่ียวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรัฐอย่าง
เคร่งครัด

(3) ยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(4) สร้างเสริมให้ทกุภาคสว่นในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นธรรม ผาสกุ และสามคัคีปรองดองกนั

16คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู



ศาล

17

ศาลยตุิธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู



ศาลรัฐธรรมนญู
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หน้าที่และอ านาจ
(1) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
(2) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
(3) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูให้เป็นเดด็ขาด 
มีผลผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู



องค์กรอิสระ

19

องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู



องค์กรอยัการ
20

องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู
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การปกครองสว่นท้องถ่ิน

ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ
และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถ
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจดแูลและจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้แก่

ประชาชนในท้องถ่ิน  ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู



การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู
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การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู
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การปฏิรูป
ประเทศ

การเมือง

การบริหาร
ราชการ

กฎหมาย

กระบวนการ
ยตุิธรรม

อื่น ๆ

เศรษฐกิจ

การศกึษา
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การปฏิรูปการศกึษา - โดยคณะกรรมการอิสระ
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รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก (0-3 ปี) ได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาของเด็กใหส้มกับวัย* 

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน (อนุบาล 1) จนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม. 3) 

อย่างมคีุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 

และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา 
หรือให้เด็กหรือประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องด าเนินการให้
ผูข้าดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพคร*ู

*ภายใน 2 ปี



การปฏิรูปต ารวจ - โดยคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู 25

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ 

มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบ

คุณธรรมที่ชัดเจน โดยต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน 
เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด 

มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้



บทเฉพาะกาล
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 บทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับชั่วคราวในช่วงระหว่างที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่จนถึง
วันที่มีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้แล้วเท่านั้น

 รองรับสถานะขององค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่ายังคงอยู่ต่อไปและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้

 รับรองความมีอยู่และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศ ค าสั่ง และการกระท า
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อในระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญใหม่นี้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เคยรับรองไว้แล้ว

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู


