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คำนำ
รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนกติกาหลัก

ในการบริหารราชการแผนดินของผูที่ไดรับมอบอำนาจอธิปไตยจาก
ปวงชนชาวไทย ตามกระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ยิ่งไปกวานั้นปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา ลวนมีสิทธิ
และมีหนาท่ีท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติตนภายใตรัฐธรรมนูญ รวมท้ังไดรับ
การปกปองคุมครองโดยรัฐธรรมนูญในฐานะพลเมืองอยางเทาเทียมกัน

“คูมือเครือขายพลเมืองใหความรูรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง”
ไดรวบรวมคำถาม–คำตอบ ความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 เขียนโดย นายเมธา ศิลาพันธ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหเครือขายพลเมืองของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดศึกษาทำความเขาใจถึงเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและนำไป ใชเผยแพรใหความรูความเขาใจ
แกประชาชนทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใครขอขอบคุณเครือขายตางๆ
ท่ีใหความรวมมือในการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และการสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และ
หวังวาทุกคนจะรวมกันเผยแพรความรูรัฐธรรมนูญท่ีถูกตองอยางท่ัวถึง
และตอเนื่องตอไป

         
                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



1ความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ตอบ

ถาม1. สาเหตุสำคัญของการตรารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน มีอะไรบาง

เนื่องจากการปกครองไมมีเสถียรภาพ เกิดวิกฤตทาง
รัฐธรรมนูญที่หาทางออกมิได มีผูไมนับถือยำเกรงกฎเกณฑ
การปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉล บิดเบือนอำนาจ ขาด
ความตระหนักสำนึกรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน
จนทำใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนผล ประกอบกับกฎเกณฑ
การเมืองการปกครองไมเหมาะสมแกสภาวการณบานเมือง
และกาลสมัย ใหความสำคัญแกรูปแบบและวิธีการยิ่งกวา
หลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มีผลใชบังคับเม่ือใด

มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 6 เมษายน 2560 เปนตนไปตอบ

ถาม2.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
กำหนดหลักการใชอำนาจอธิปไตยไวอยางไร

อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอำนาจน้ัน ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

ตอบ

ถาม3.

ตอบ

ถาม4. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดใหรัฐสภา คณะ
รัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ
ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักนิติธรรมนั้น
หลักนิติธรรมหมายถึงอะไร

หลักนิติธรรม คือ การปกครองประเทศโดยกฎหมาย
มีหลักการที่สำคัญ คือ 

1. หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา    
2. หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลังเปนโทษ
3. กฎหมายตองมีการประกาศใชใหประชาชนทราบ   
4. กฎหมายตองใชบังคับเปนการทั่วไป
5. เจาหนาท่ีของรัฐจะใชอำนาจไดตามท่ีกฎหมายใหอำนาจ  
6. หามยกเวนความผิดแกการกระทำในอนาคต
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ตอบ

ถาม5. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกำหนดใหมีองคมนตรี
จำนวนกี่คน

กำหนดใหมีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอ่ืน
อีกไมเกิน 18 คน รวมเปนจำนวนไมเกิน 19 คน

การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีมีหลักเกณฑ
อยางไร

ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย โดยใหประธานรัฐสภา
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
องคมนตรี และใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรีอื่น

ตอบ

ถาม6.

ตอบ

ถาม7. การที่สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญนั้น คำวาสิทธิ
และเสรีภาพ มีความหมายอยางไร

สิทธิ หมายถึง ประโยชนหรืออำนาจท่ีกฎหมายรับรอง
และคุมครองให สวนเสรีภาพ หมายถึง อำนาจในการตัดสินใจ
ที่จะเลือกดำเนินพฤติกรรมของตนเองโดยไมมีบุคคลอื่น
มาแทรกแซงการตัดสินใจนั้น และการใชเสรีภาพจะตอง
ไมขัดตอกฎหมาย
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ถาม

ตอบ

8. รัฐธรรมนูญกำหนดใหบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ
ในเรื่องใดบาง

กำหนดไวเพียงเรื่องเดียว คือ บุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในการถือศาสนา

ตอบ

ถาม10. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑในเรื่อง
ความเสมอภาคของบุคคลไวอยางไร

กำหนดใหบุคคลเสมอกันในกฎหมาย คือ
1. การมีสิทธิเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายอยางเทาเทียมกัน
2. ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
3. ตองไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เวนแต

มาตรการท่ีรัฐกำหนดข้ึน เพ่ือสงเสริมหรืออำนวยความสะดวก
ใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาสไดใชสิทธิ
เสรีภาพอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป

รัฐธรรมนูญกำหนดเก่ียวกับสัญชาติของเจาของ
กิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่น ไวอยางไร

กำหนดใหตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยเทานั้นตอบ

ถาม9.
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ถาม

ตอบ

11. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑการใชสิทธิ
เสรีภาพไวอยางไรบาง

กำหนดหลักเกณฑการใชสิทธิเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยวา จะตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

รัฐธรรมนูญกำหนดหลักการจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลไวหรือไมอยางไร

กำหนดหลักการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไววา
การจะออกกฎหมายที่มีผลเปนการจำกัดสิทธิของบุคคลตอง
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกำหนด ไมขัดตอหลักนิติธรรม
ไมเพ่ิมภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแกเหตุ และตอง
ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งตองระบุเหตุผล
ตามความจำเปนในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไวดวย

ตอบ

ถาม12.

รัฐธรรมนูญกำหนดขอหามในการใชสิทธิเสรีภาพ
ไวอยางไร

กำหนดขอหามไววา บุคคลจะใชสิทธิเสรีภาพเพ่ือลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขมิได

ตอบ

ถาม13.
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ตอบ

ถาม14. รัฐธรรมนูญกำหนดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย
ในการไปใชสิทธิเลือกตั้งไวหรือไม อยางไร

กำหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือ
ลงประชามติอยางอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม
ของประเทศเปนสำคัญ

ตอบ

ถาม15. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑการตรวจสอบ
การทำหนาที่ของรัฐไวอยางไร

กำหนดใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิที่จะติดตาม
และเรงรัดและฟองรองหนวยงานของรัฐ เพื่อใหประชาชน
หรือชุมชนไดรับบริการตามที่รัฐมีหนาที่จัดทำให

รัฐธรรมนูญกำหนดใหรัฐมีหนาที่ใหบริการ
ดานการศึกษาไวอยางไร

รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา
12 ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพและไมเก็บคาใชจาย เพื่อพัฒนาทางรางกาย จิตใจ
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย

ตอบ

ถาม16.
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ตอบ

ถาม17. รัฐธรรมนูญกำหนดวิธีการใชและมาตรการ
เกี่ยวกับแนวนโยบายแหงรัฐไวอยางไร

กำหนดเก่ียวกับการใชวา รัฐตองดำเนินการตรากฎหมาย
และกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินตามแนวทาง
ที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยมีมาตรการใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล

ถาม

ตอบ

18. หลักธรรมาภิบาลท่ีกำหนดในรัฐธรรมนูญ คืออะไร

  หลักธรรมาภิบาล คือ ระบบการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส 4. หลักการมีสวนรวม
5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุมคา

รัฐธรรมนูญกำหนดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย
ในการใชสิทธิเสรีภาพ เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ปรองดองไวอยางไร

กำหนดเปนหนาที่ของบุคคลวาจะตองเคารพและ
ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทำการใด
ที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม

ตอบ

ถาม19.
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ตอบ

ถาม20. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑใหรัฐจัด
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางไร

กำหนดใหรัฐจัดระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและจัดใหมีกลไกใหเกษตรกรสามารถ
แขงขันในตลาดได

ถาม

ตอบ

21. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญหมายถึงอะไร

หมายถึง การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลท่ี 9
ที่พระราชทานใหกับประชาชนชาวไทย  เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2517 ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของการมีความรูคูคุณธรรม เพื่อดำเนินชีวิตอยางมีเหตุผล
ดวยความพอดีและมีภูมิคุ มกันที่สามารถปรับตนเองให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยีได
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รัฐสภาประกอบดวยสมาชิกประเภทใดบาง
และมีจำนวนเทาใด

ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน
และสมาชิกวุฒิสภา 200 คน รวม 700 คน

อนึ่ง ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดให
ในชวง 5 ปแรก มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ดังนั้น
ในชวง 5 ปแรก จะมีสมาชิกรัฐสภา 750 คน

ตอบ

ถาม22.

รัฐสภามีหนาที่อะไรบาง

มีหนาที่ ตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และการเขาชื่อรองขอผานประธาน
ของแตละสภา เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการส้ินสุด
สมาชิกสภาพของสมาชิกแตละสภา

ตอบ

ถาม23.

ตอบ

ถาม24. ขอบังคับในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภา
มีกำหนดไวอยางไรบาง

หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการเสนอ แปรญัตติ หรือกระทำดวยประการใดๆ
ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีสวนไมวาทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
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ตอบ

ถาม25. รัฐธรรมนูญกำหนดใหผูใดเปนประธานและ
รองประธานรัฐสภา

กำหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธาน
รัฐสภา และประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีกี ่ประเภท
ประเภทละกี่คน

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 ประเภท ไดแก สมาชิก
สภาผู แทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั ้ง 350 คน และ
แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน รวม 500 คน

ตอบ

ถาม26.

ถาม

ตอบ

27. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญใชการเลือกตั้งระบบใด

  ใชการเลือกตั้งระบบผสม 2 ระบบ โดยใชระบบ
คะแนนนำหรือเสียงขางมากมาใชกับการเลือกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 คน
เขตเลือกตั้งละ 1 คน และนำระบบสัดสวนมาใชคำนวณ
คะแนนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังทุกคน
ทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อจัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหกับ
พรรคการเมืองตางๆ ตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
อีกจำนวน 150 คน
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รัฐธรรมนูญกำหนดหนาที่และอำนาจของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวอยางไร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีหนาท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ
หนาท่ีดานนิติบัญญัติ ไดแก การเสนอและพิจารณารางกฎหมาย
พระราชกำหนด และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกับหนาท่ี
ดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ไดแก การตั้ง
กระทูถามรัฐมนตรี การเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี
เปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ

ตอบ

ถาม29.

ตอบ

ถาม28. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งจะไดรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรประเภทใดบาง

จะไดรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเพียงอยางเดียว หรือไดรับบัตรเลือกตั้ง
เพียงใบเดียวโดยไมมีการลงคะแนนเลือกบัญชีของพรรคการเมือง
เหมือนการเลือกตั้งกอนหนานี้
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ถาม

ตอบ

31. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือไมอยางไร

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง
แคเพียงพรรคเดียวติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึง
วันเลือกตั้ง เวนแตยุบสภา ลดระยะเวลาการเปนสมาชิก
พรรคการเมืองเหลือ 30 วัน

ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตอง
มีอายุเทาใด และจะตองมีชื ่อในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งไมนอยกวากี่วัน

มีอายุไมต่ำกวา 18 ปในวันเลือกตั้ง และตองมีชื่อ
ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวไมนอยกวา 90 วัน
นับถึงวันเลือกตั้ง

ตอบ

ถาม32.

ตอบ

ถาม30. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร ตองมีอายุและวุฒิการศึกษาอยางไร

ตองมีอายุไมต่ำกวา 25 ปนับถึงวันเลือกตั้ง สวน
วุฒิการศึกษาไมมีกำหนดบังคับวาตองผานการศึกษาในระดับใด
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งกอน
วันเลือกตั้งไดหรือไม และในกรณีใดบาง

1. ผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีอยูนอกเขตเลือกต้ัง หรือมีช่ือในเขต
เลือกตั้งนอยกวา 90 วัน หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
มีสิทธิขอลงทะเบียนเพ่ือลงคะแนนกอนวันเลือกต้ังนอกเขต
เลือกตั้งได

2. ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงวันเลือกต้ังจะไมอยูในเขตเลือกต้ัง
มีสิทธิขอลงทะเบียน เพื่อลงคะแนนกอนวันเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งได

ตอบ

ถาม33.

ตอบ

ถาม34. รัฐธรรมนูญมีขอกำหนดเก่ียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางไรบาง

กำหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยมิไดแจงเหตุอันสมควร อาจถูกจำกัดสิทธิบางประการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กำหนดการจำกัด
สิทธิในการยื่นคำรองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ตอหนา 14)
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รัฐธรรมนูญกำหนดระยะเวลาในการจัด
การเลือกตั้งไวอยางไร

1. กรณีอายุของสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง (ครบ 4 ป
นับแตวันเลือกตั้ง) กำหนดใหจัดการเลือกตั้งโดย ครม.
ตราพระราชกฤษฎีกาเปนการเลือกต้ังท่ัวไป ภายใน 45 วัน
โดย กกต. ตองจัดเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

2. กรณียุบสภาผูแทนราษฎร กำหนดใหจัดการเลือกต้ัง
โดย ครม. ตราพระราชกฤษฎีกาเปนการเลือกตั้งทั่วไป
หลังจากน้ันภายใน 5 วันนับแตพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ
ให กกต. กำหนดวันเลือกตั้งไมนอยกวา 45 วัน แตไมเกิน
60 วัน นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ โดยตอง
จัดเลือกตั้งเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร (ตอหนา 15)

ตอบ

ถาม35.

การสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา การสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน การสมัครรับเลือก
เปนกำนัน ผูใหญบาน โดยมีระยะเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ป
นับแตวันเลือกตั้ง  โดยจะไดสิทธิคืนเมื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
ครั้งตอไป
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ตอบ

ถาม37. ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกต้ัง จะไดรับเลือกต้ังตามเง่ือนไขใดบาง

ตองไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้น และจะตองมี
คะแนนสูงกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใดของเขตเลือกต้ังน้ันดวย

3. กรณีตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง
เพราะเหตุอื่นหากเปนตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งกำหนดใหจัดการเลือกตั้งโดย ครม.
ตราพระราชกฤษฎีกา ภายใน 45 วันเวนแตอายุของสภา
จะเหลือไมถึง 180 วัน

แตถาเปนกรณีตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือวางลง ประธานสภาผูแทนราษฎรจะประกาศ
ใหผูมีช่ืออยูในลำดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ัน
เล่ือนข้ึนมาแทน แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน
7 วัน เวนแตไมมีชื่อในบัญชีเหลืออยู

ตอบ

ถาม36. ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไป รัฐธรรมนูญกำหนด
หลักเกณฑการเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกไวอยางไร

ภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังและ
ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกต้ัง ไมนอยกวา
รอยละ 95 (475 คน)
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ตอบ

ถาม38. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑในการประกาศ
ผลการเลือกต้ังไวอยางไรบาง

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบวาผล
การเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  แลวประกาศผล
การเลือกต้ังไมนอยกวารอยละ 95 (475 คน) ภายใน 60 วัน
นับแตวันเลือกตั้ง

ตอบ

ถาม39. เมื่อมีการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ผูสมัครรับเลือกตั้ง
จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งไดหรือไม อยางไร

รัฐธรรมนูญกำหนดใหถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ังใหกระทำได แตจะตองเปน
กรณีผูสมัครรับเลือกต้ังตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามเทาน้ัน และตองกระทำกอนปดการรับสมัครเลือกต้ัง

ตอบ

ถาม40. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ กรณีไมมี
ผูสมัครรับเลือกต้ังรายใดไดรับคะแนนเสียงเลือกต้ัง
มากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดไวอยางไรบาง

กรณีดังกลาว กกต. จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
โดยเปดรับสมัครเลือกต้ังใหม และผูสมัครรับเลือกต้ังเดิมทุกราย
ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหมนั้น
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ถาม

ตอบ

41. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑการจัดทำบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อไวอยางไรบาง

ใหพรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายช่ือพรรคละ 1 บัญชี
ไมเกิน 150 ชื่อ โดยผูสมัครแตละพรรคตองไมซ้ำกันและ
ไมซ้ำกับผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง แลวสงบัญชี
รายช่ือดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนปดการรับสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง และที่สำคัญ
คือการจัดทำบัญชีรายชื่อจะตองใหสมาชิกพรรคการเมือง
มีสวนรวมในการพิจารณา ซ่ึงตองคำนึงถึงผูสมัครรับเลือกต้ัง
จากภูมิภาคตางๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง

นอกจากนี้ พรรคการเมืองจะมีสิทธิสงบัญชีรายชื่อ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งได เมื่อพรรคการเมืองสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแลว

รัฐธรรมนูญกำหนดใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
จากบุคคลที่มีลักษณะอยางไร

กำหนดใหมีการเลือกกันเองของผูสมัคร ซ่ึงมีความรู
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน
รวมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานดานตางๆ ท่ีหลากหลาย
ของสังคม โดยใหแบงบุคคลดังกลาวออกเปนกลุมๆ ในลักษณะ
ที่ผูสมัครทุกคนตองสามารถเลือกอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งได

ตอบ

ถาม42.
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ข้ันตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไดมีการกำหนด
ไวอยางไรบาง

ใหดำเนินการเลือกกันเองตั้งแตระดับอำเภอ จังหวัด
และระดับประเทศตามลำดับ
ตอบ

ถาม43.

ตอบ

ถาม44. ระยะเวลาในการเลือกสมาชิกวุฒิสภากำหนด
ไวอยางไร

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
หลังจากนั้นภายใน 5 วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผล
ใชบังคับ ใหกำหนดวันเร่ิมดำเนินการเลือก ไมชากวา 30 วัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ

ตอบ

ถาม45. อายุของวุฒิสภามีกำหนดก่ีป และเม่ือครบอายุ
แลวตองดำเนินการอยางไร

5 ป นับแตวันประกาศผลการเลือก และเม่ืออายุของ
วุฒิสภาส้ินสุดลงใหสมาชิกวุฒิสภาอยูในตำแหนงเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม ซึ่งเปน
หลักเกณฑท่ีแตกตางจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมตองอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
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ตอบ

ถาม46. รัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑเกี ่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาไวอยางไร

กำหนดวาสมาชิกวุฒิสภาตองไมฝกใฝหรือยอมตน
อยูในอาณัติของพรรคการเมืองใดๆ

ตอบ

ถาม47 สมาชิกวุฒิสภามีหนาที่และอำนาจอะไรบาง

สมาชิกวุฒิสภามีหนาท่ีและอำนาจท่ีสำคัญ 2 ประการ
คือ หนาที่ดานนิติบัญญัติ ไดแก การพิจารณาหรือยับยั้ง
รางกฎหมาย การพิจารณาพระราชกำหนด และการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับหนาที่ดานการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน ไดแก การต้ังกระทูถามรัฐมนตรี การขอเปด
อภิปรายท่ัวไปเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีช้ีแจงขอเท็จจริงโดยไมมี
การลงมติ การใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใหดำรง
ตำแหนงตางๆ
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ถาม

ตอบ

48. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดระยะเวลา ในการ
ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน
ใหเสร็จสิ้นไวอยางไร

ใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน นับแตประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมี
คุณสมบัติอยางไรบาง

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไมต่ำกวา 40 ปในวันสมัครรับเลือก 
3. มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ หรือ

ทำงานในดานที่สมัครไมนอยกวา 10 ป
4. เกิด หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ทำงาน หรือมี

ความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัคร

ตอบ

ถาม49.

ตอบ

ถาม50. รัฐธรรมนูญกำหนดองคประกอบของคณะ
รัฐมนตรีไวอยางไร

คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 35 คน รวมไมเกิน 36 คน โดยนายก
รัฐมนตรีจะดำรงตำแหนงรวมกันแลวเกิน 8 ป ไมได
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ถาม

ตอบ

51. รัฐธรรมนูญกำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี
ไวอยางไร

กำหนดใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แจงรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นชอบที่จะเสนอเปน
นายกรัฐมนตรี พรรคละไมเกิน 3 รายช่ือ ตอคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกอนปดการรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง แลวใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
รายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจำนวนสมาชิกเทาที่มีอยู มติของ
สภาผูแทนราษฎรตองกระทำโดยเปดเผยและมีคะแนนเสียง
มากกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู

อน่ึง ในระยะ 5 ปแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
กำหนดใหการพิจารณาเปนหนาท่ีของรัฐสภา ซ่ึงหมายถึงท้ังสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
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คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดิน
จะตองดำเนินการอะไรบาง

จะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา ซ่ึงตองสอดคลองกับ
หนาที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ
โดยจะตองชี้แจงแหลงที่มาของรายไดที่จะนำมาใชจาย
ในการดำเนินนโยบาย ภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาท่ี 

การแถลงนโยบายดังกลาวรัฐสภาไมตองลงมติ
ความไววางใจ

ตอบ

ถาม52.

เมื ่อคณะรัฐมนตรีพนตำแหนงทั ้งคณะนั ้น
คณะรัฐมนตรีดังกลาวจะตองอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับหนาที่หรือไม

การอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปของคณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก
ตำแหนง มีเฉพาะกรณี

1. ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง เวนแต
กรณีนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

2. อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
3. มีการยุบสภาผูแทนราษฎร
4. คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ

(ตอหนา 23)

ตอบ

ถาม53.
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ตอบ

ถาม54. คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตำแหนงและตองปฏิบัติ
หนาท่ีตอไป จะตองปฏิบัติหนาท่ีตามเง่ือนไขอยางไรบาง

1. ตองไมกระทำการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือ
โครงการ หรือมีผลเปนการสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรี
ชุดตอไป

2. ไมแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการ พนักงานหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือพนจากตำแหนง หรือ
ใหผูอื่นมาปฏิบัติแทน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งกอน (ตอหนา 24)

สวนกรณีคณะรัฐมนตรีพนจากตำแหนงท้ังคณะ เพราะ
เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยวาคณะรัฐมนตรีเปน
ผูกระทำการหรืออนุมัติใหกระทำการ หรือรูวามีการกระทำ
การแปรญัตติหรือกระทำดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวน
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
แตมิไดสั่งยับยั้งคณะรัฐมนตรีจะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได
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3. ไมกระทำการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจาย
งบประมาณสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เวนแต
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน

4. ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพ่ือกระทำ
การใดอันอาจมีผลตอการเลือกต้ัง และไมกระทำการอันเปน
การฝาฝนขอหามตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ตอบ

ถาม55. รัฐธรรมนูญกำหนดใหมีศาลประเภทใดบาง
และแตละศาลมีหนาที่และอำนาจอยางไร

มีศาล 3 ประเภท ประกอบดวย
1.  ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง 

เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจ
ของศาลอื่น

นอกจากนี้ยังกำหนดใหมีแผนกคดีอาญาของผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาดวย

2.  ศาลปกครอง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
อันเน่ืองมาจากการใชอำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือ
เนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง

3.  ศาลทหาร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ท่ีผูกระทำผิดเปนบุคคลที่อยูในอำนาจศาลทหาร
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ตอบ

ถาม56. ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอำนาจอะไรบาง
และมีองคประกอบอยางไร

1. พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและรางกฎหมาย

2. วินิจฉัยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
3. วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอำนาจของสภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

จำนวน 9 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 7 ป

ตอบ

ถาม57. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนาที่
อะไร และมีองคประกอบอยางไร

มีหนาที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการใหมี
การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ใหเปนไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียง
ประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  

กกต. ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 7 คน มีวาระ
การดำรงตำแหนง  7 ป
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ถาม

ตอบ

58. ผูตรวจการแผนดิน (ผผ.) มีหนาที่อะไรบาง
และมีองคประกอบอยางไร

มีหนาท่ีเสนอแนะหนวยงานของรัฐ เพ่ือปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรม หรือเปนภาระแกประชาชน

ผผ. ประกอบดวย ผูตรวจการแผนดิน จำนวน 3 คน
มีวาระการดำรงตำแหนง 7 ป

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนาที่อะไร และ
มีองคประกอบอยางไร

มีหนาท่ีควบคุมดูแลไมใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในหนวยงานของรัฐ

ป.ป.ช. ประกอบดวย กรรมการ จำนวน 9 คน มีวาระ
การดำรงตำแหนง 7 ป

ตอบ

ถาม59.



27ความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ตอบ

ถาม60. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
มีหนาที่อะไรบาง และมีองคประกอบอยางไร

มีหนาที ่วางนโยบาย กำหนดหลักเกณฑ กำกับ
และตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

คตง. ประกอบดวย กรรมการ จำนวน 7 คน มีวาระ
การดำรงตำแหนง 7 ป

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่อะไรบาง
และมีองคประกอบอยางไร

มีหนาท่ีดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลัก
การพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย สภาทองถ่ิน
ซ่ึงมีสมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง และผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกต้ังหรือความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน สำหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูบริหารทองถ่ินจะมาจาก
วิธีอื่นก็ไดแตตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย

ตอบ

ถาม61.
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ถาม

ตอบ

62. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)
มีหนาที่อะไร และมีองคประกอบอยางไร

มีหนาที่ ตรวจสอบ รายงาน และเสนอแนะกรณีมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม. ประกอบดวย กรรมการ จำนวน 7 คน มีวาระ
การดำรงตำแหนง 7 ป

การปฏิรูปประเทศตองดำเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายอะไรบาง

1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา
ดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ 

2. สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม ขจัดความเหล่ือมล้ำ
3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตอบ

ถาม63.
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ตอบ

ถาม64. การปฏิรูปประเทศดานการเมือง มีแนวทาง
อยางไรบาง

ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีกลไกใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทาง
การเมืองของประชาชน พรรคการเมืองตองรับผิดชอบ
ในการประกาศนโยบายท่ีมิไดมีการวิเคราะหความคุมคาและ
ความเส่ียงอยางรอบดาน และมีกลไกใหผูดำรงตำแหนงทาง
การเมืองตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจน
มีกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี

ตอบ

ถาม65. การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดิน มีแนวทางอยางไรบาง

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของรัฐ และ
มีมาตรการคุมครองปองกันการใชอำนาจโดยไมเปนธรรม
ของผูบังคับบัญชา
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การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
มีแนวทางอยางไรบาง

ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา ใหมีการถวงดุล
ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม
กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแตละข้ันตอนใหชัดเจน
ไมลาชา และตองแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการดำเนินงาน
ของตำรวจใหเกิดประสิทธิภาพ ภายใน 1 ป

ตอบ

ถาม67.

ตอบ

ถาม68. ในระหวางยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญกำหนดใหองคกรใดทำหนาที่แทน

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ท่ีต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 ทำหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา

ตอบ

ถาม66. การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย มีแนวทาง
อยางไรบาง

พัฒนาระบบการออกกฎหมายใหสอดคลองกับ
หลักสากล และปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษา
อบรมวิชากฎหมายเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมาย
ไดสะดวก เขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย
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ตอบ

ถาม69. การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา มีแนวทาง
อยางไรบาง

ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน
เขารับการศึกษา จัดใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย และจัดใหมี
คณะกรรมการอิสระเพื่อศึกษาและทำขอเสนอแนะและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ภายใน 2 ป

ตอบ

ถาม70. การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ มีแนวทาง
อยางไรบาง

ขจัดปญหาอุปสรรค และเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และการปรับปรุงระบบภาษีอากร
ใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเพิ่มพูนรายได
ของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ

ตอบ

ถาม71. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
มีหนาที่อะไร และปฏิบัติหนาที่ถึงเมื่อใด

มีหนาที่จัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ และปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะมีกฎหมาย
วาดวยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
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ตอบ

ถาม72. การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรก
หลังจากรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ จะตองดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาใด

ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน นับแต
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 1.วาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2.วาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา
3.วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 4.วาดวยพรรคการเมือง
มีผลใชบังคับ

ตอบ

ถาม73. กฎหมายยุทธศาสตรชาติมีสาระสำคัญอะไรบาง
และมีกำหนดระยะเวลาการจัดทำอยางไร

มีสาระสำคัญเก่ียวกับการจัดทำ การกำหนดเปาหมาย
ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน

คณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีจัดใหมีกฎหมายยุทธศาสตรชาติ
ภายใน 120 วัน นับแตรัฐธรรมนูญประกาศใช
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ตอบ

ถาม74. คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ มีหนาท่ีจัดทำ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในเรื่อง
ใดบาง และมีระยะเวลาการดำเนินงานอยางไร

มีหนาท่ีจัดทำรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จำนวน 10 ฉบับ ไดแก
1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา     
3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
4.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
5.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ตอหนา 34)
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6.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
7.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
8.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
9.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ

โดยตองดำเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 240 วัน นับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญประกาศใช เม่ือวันท่ี 6
เมษายน พ.ศ. 2560 ครบกำหนด 240 วัน ในวันที ่ 2
ธันวาคม 2560)
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ตอบ

ถาม75. องคกรใดมีหนาท่ีจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรฐานดังกลาวกำหนดขึ้นเพื่อใชบังคับแกผูใด
และตองดำเนินการภายในระยะเวลาเทาใด

ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ (กกต., ผผ., ป.ป.ช.,
คตง., กสม.) มีหนาที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งตอง
ครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิ และผลประโยชนของชาติ
และตองกำหนดวากรณีใดเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติที่มี
ลักษณะรายแรง

มาตรฐานทางจริยธรรมใชบังคับแก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
หัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี

โดยตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแต
รัฐธรรมนูญประกาศใช
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ตอบ

ถาม76. เม่ือรัฐธรรมนูญประกาศใชแลว คณะรัฐมนตรี
มีหนาที่เสนอกฎหมายใดบางตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และตองเสนอภายในระยะเวลาเทาใด

กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และองคกรอัยการ โดยตองเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ภายใน 1 ป นับแตประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ตอบ

ถาม77. ขอหามในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
กำหนดไวอยางไร

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำ
มิได
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ตอบ

ถาม78. เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช หนวยงานของ
รัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตองจัดทำรางกฎหมาย
ใดบาง เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
ตองเสนอภายในระยะเวลาเทาใด

1. กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตใหดำเนินกิจการที่มี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสำคัญอื่นของ
ประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง

2. กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาวินัยการเงินการคลัง
และระบบภาษี

3. กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การให
ความรูแกประชาชนถึงอันตรายของการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐและเอกชน 

โดยตองเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ภายใน 240 วัน
นับแตรัฐธรรมนูญประกาศใช และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับ
รางกฎหมายดังกลาว
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