มาตราสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ที่
มาตรา
หมวด 1
บททั่วไป
1
3 ว.2

สาระสาคัญ
องค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม รธน. กม. และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม

หมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
2
45
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามที่ กม.บัญญัติ
ว.2
กม. ตาม ว.1 ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการกาหนดนโยบาย การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กาหนดมาตรการให้สามารถดาเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงาหรือชี้นา
โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค รวมทั้งกากับดูแลให้สมาชิกพรรคไม่กระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หมวด 4
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
3
50
บุคคลมีหน้าที่
(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
หมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐ
4
78
รัฐส่งเสริมให้ ปปช. ชุมชุน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครอง ปชต. + K. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
จัดทาบริการสาธารณะทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น /การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐต่อต้านการทุจริต และการตัดสินใจทางการเมือง
หมวด 7
รัฐสภา
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
5
82
ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เท่าที่มีของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ ปธ.สภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดมีเหตุสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) (5)- (10) หรือ (12) หรือมาตรา 111 (3) – (5) หรือ (7) ให้ ปธ. แห่งสภาที่ได้รับคาร้อง
ส่งคาร้องไปยังศาล รธน. วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
ว.4
กรณีที่ กกต. เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. /ส.ว. คนใดมีเหตุสิ้นสุดลงตาม ว.1 ให้ส่งเรื่องไปยังศาล รธน. เพื่อวินิจฉัยตาม ว. 1 ได้ด้วย
(มาตรา 101 และ 111 เป็นเหตุที่ทาให้สมาชิกภาพของ ส.ส./ส.ว. สิ้นสุดลง)
ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร
6
83
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 500 คน (1) แบบแบ่งเขต 350 คน (2) แบบ บ/ช 150 คน
7
84
เมื่อมี ส.ส. ถึง 95% (475 คน) หากจาเป็นจะเรียกประชุมรัฐสภาก็ได้ แต่ต้องดาเนินการให้มี ส.ส. ครบ (500 คน) โดยเร็ว
8
85
ส.ส. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตให้ใช้วิธีออกเสียงโดยตรงและลับ/เขตละ 1 คน/ผู้มีสิทธิมี 1 เสียง (คะแนน)/ไม่เลือกผู้ใด
(Vote No) ก็ได้
ว.2
ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด + สูงกว่า Vote No เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ว.4
กกต. เชื่อว่าผลการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม + ไม่น้อยกว่า 95% ของเขต (333 คน) ให้ประกาศผลภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
(ทยอยประกาศไม่ได้)
9
86
การกาหนดจานวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดและการแบ่งเขตเลือกตั้ง (มีเฉพาะ ส.ส.เขต/วิธีการเหมือน รธน. 40,50)
10
87
ส.ส. แบบแบ่งเขต ต้องเป็นผู้ที่พรรคการเมืองส่งสมัครรับเลือกตั้ง + สมัครเกิน 1 เขตมิได้
ว.2
ถอนการสมัครได้เฉพาะ ตาย ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม กระทาก่อนปิดรับสมัคร
11
88
การเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคแจ้งรายชื่อบุคคล/ที่พรรคมีมติ/ว่าจะเสนอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น นรม. ไม่เกิน 3 ชื่อ
ต่อ กกต./ก่อนปิดรับสมัคร/และให้ กกต. ประกาศให้ประชาชนทราบ/ถอนได้ตามมาตรา 87 ว.2
ว.2
พรรคจะไม่เสนอรายชื่อก็ได้
12
89
การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา 88 (1) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม และไม่เคยทาหนังสือยินยอมตาม (1) ให้พรรคอื่นในการเลือกตั้งคราวเดียวกัน
ว.2
การเสนอชื่อที่ไม่เป็นไปตาม ว.1 ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อ
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ที่
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ว.3
96
97
98

25

99
ว.2
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26

104
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23
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ว.3

สาระสาคัญ
พรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ บ/ช ได้
พรรคจัดทา บ/ช รายชื่อพรรคละ 1 บ/ช โดยผู้สมัครแต่ละพรรคไม่ซ้ากัน และไม่ซ้ากับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต
ส่ง บ/ช
ต่อ กกต. ก่อนปิดรับสมัคร
ให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมพิจารณา คานึงถึงผู้สมัครจากภูมิภาคต่างๆ/ความเท่าทียมกันระหว่างชายและหญิง
การคานวณ ส.ส. บ/ช ของแต่ละพรรค
(1) คะแนนรวมแบบแบ่งเขตทุกพรรคทั้งประเทศ หาร 500 ได้ค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน
(2) นาค่าเฉลี่ยไปหารคะแนนรวมแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรคที่ได้รับเลือกทุกเขตจะได้จานวน ส.ส.ที่พรรคพึงมี
(3 ) นา
จานวน ส.ส. ที่พรรคพึงมี ลบ จานวน ส.ส.แบบแบ่งเขตของพรรคได้จานวน ส.ส. แบบ บ/ช
(4) ถ้าจานวน ส.ส. ≥ จานวน ส.ส.
ที่พึงมีไม่ได้ ส.ส. บ/ช เพิ่ม
(5) ผู้สมัครตามลาดับหมายเลขใน บ/ช เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ผู้สมัครตายหลังปิดรับสมัคร (แต่ก่อนปิดลงคะแนน) ให้นาคะแนนมาคานวณด้วย
เขตที่ไม่มีผู้สมัครได้คะแนนมากกว่า Vote No ให้จัดเลือกตัง้ ใหม่ / มิให้นาคะแนนผู้สมัครไปคานวณจานวน ส.ส. บ/ช
ให้ กกต. รับสมัครใหม่ / ผู้สมัครทุกรายไม่มีสิทธิสมัครในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้น
ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตใหม่บางเขต หรือบางหน่วย ก่อนประกาศผล หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ
หรือยังไม่มีการประกาศผลครบทุกเขต การคานวณจานวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคพึงมี และจานวน ส.ส. บ/ช แต่ละพรรคพึงได้รับให้เป็นไป
ตาม พรป. (คานวณเพื่อหา 95%
คานวณเมื่อครบ 100%
ผลเปลี่ยนแปลง ส.ส. เขต / ส.ส. บ/ช)
กรณีผลคานวณตาม ว.1 ทาให้ ส.ส. บ/ช ของพรรคใดลดลง ให้ ส.ส. บ/ช รายชื่อของพรรคนั้นในลาดับท้ายตามลาดับพ้นจากตาแหน่ง
ภายใน 1 ปี หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุไม่สุจริต เที่ยงธรรม
ให้นามาตรา 93 มาใช้บังคับ
หลังพ้น 1 ปี ไม่ว่าด้วยเหตุใด มิให้มีผลกระทบกับการคานวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมีตามมาตรา 91
(ไม่ต้องนาคะแนนมาคานวณอีก)
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เปลี่ยนเฉพาะ 18 ปีในวันเลือกตั้ง (นอกนั้นเหมือนเดิม)
การใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง/มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน/อยู่นอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนเหมือนเดิม
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ อาจถูกจากัดสิทธิบางประการ (ไม่ใช้คาว่าเสียสิทธิ)
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เหมือน รธน. 50
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เหมือน รธน. 50
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร เพิ่มเติม
(3) เป็นเจ้าของหรือถือหุ้น นสพ.-สื่อมวลชน
(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้
สิทธิสมัครชั่วคราว/ถาวร
(10) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ/การยุติธรรม/องค์การหน่วยงาน
ของรัฐ/ทุจริต ประพฤติมิชอบ/ทรัพย์ตาม ปอ./การกู้ยืมฉ้อโกงประชาชน/ยาเสพติดฐานผลิต นาเข้า ส่งออก ผู้ค้า/การพนันฐานเจ้ามือ
เจ้าสานัก/การค้ามนุษย์/การฟอกเงิน
(11) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง (18) พ้นจาก
ตาแหน่งเพราะเหตุ ม.144 หรือ ม. 235 ว. 3 รวม 18( )
คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
ในระหว่างอายุของสภา ส..ส. จะควบรวมพรรคที่มีสมาชิกเป็น ส.ส. มิได้
สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุด เพิ่มเติม สิ้นสุดตาม ม. 93 /ลักษณะต้องห้ามตาม ม. 98 (3) (10) (11)
ครบวาระ
พรฎ. เลือกตั้งใหม่ ภายใน 45 วัน (ครม.ออก พรฎ.)
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ตามที่ กกต. ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ยุบสภา
พรฎ. ทาได้ครั้งเดียว (ครม.ออก พรฎ.)
กกต.กาหนด ภายใน 5 วัน นับแต่มี พรฎ. และวันที่กาหนดต้อง
ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่มี พรฎ.
เลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
กรณีมีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ + เหตุไม่สามารถจัดเลือกตั้งตามวันที่กาหนด
กกต.กาหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้
ภายใน 30 วัน นับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
เมื่อตาแหน่ง ส.ส. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอาจากครบวาระหรือยุบสภา
(1 ) กรณี ส.ส. แบบแบ่งเขตให้ ตรา พรฎ. (ครม.)
จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง แล้วนา ม. 102 มาใช้ (กกต.กาหนด 45 วัน)
(2) กรณี ส.ส. บ/ช.ให้ ปธ.ส.ส. ประกาศชื่อ
ลาดับถัดไปใน บ/ช รายชื่อของพรรคนั้นเลื่อนขึ้นเป็น ส.ส. แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 7 วัน
หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ ให้มี ส.ส. เท่าที่มี
การคานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคสาหรับ ส.ส. บ/ช เมื่อมีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตาม มาตรา 94
(คิดคานวณใหม่เฉพาะก่อน 1 ปี + เพราะเหตุไม่สุจริตเที่ยงธรรม)

3
ที่
28

มาตรา
106

ว.2
ว3
ส่วนที่ 3 วุฒิสภา
29
107

สาระสาคัญ
ภายหลังที่ ครม. เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
K. แต่งตั้ง ส.ส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคในสภา ส.ส. ที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุด
และสมาชิกมิได้เป็น รมต. ปธ.ส.ส. หรือ รอง ปธ. ส.ส.
เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภา ส.ส.
กรณีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
ปธ.สภา ส.ส. รับสนองบรมราชโอการแต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้าน

ส.ว. มีสมาชิก 200 คน
เลือกกันเอง
แบ่งกลุ่ม/คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์วิธีการเลือก/การได้รับเลือก จานวน ส.ว. จากแต่
ละกลุ่ม/บัญชีสารอง+การเลื่อนบัญชีสารอง/สุจริตเที่ยงธรรม/การอื่นใด/
พรป. จะกาหนดมิให้เลือกกลุ่มเดียวกัน หรือ คัดกรอง
ผู้สมัครด้วยวิธีใด ก็ได้
ว.4
ตาแหน่งว่าง + ไม่มี บ/ช สารอง ให้มี ส.ว. เท่าที่มี เว้นแต่เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง + อายุเหลือเกิน 1 ปี ให้เลือกแทนภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ว.5
การเลือก ส.ว. ให้ตรา พรฎ. (ครม.)
กกต. กาหนดวัน เริ่ม ภายใน 5 วัน นับแต่มี พรฎ. และวันที่กาหนดต้องไม่ช้ากว่า 30 วัน
นับแต่ พรฎ. มีผลใช้บังคับ (กกต. ประกาศราชกิจจาฯ) และให้นา ม.104 มาใช้ (กาหนดวันเลือกใหม่ภายใน 30 วันนับแต่เหตุสิ้นสุดลง)*
30
108
คุณสมบัติ + ลักษณะต้องห้าม ส.ว.
ตัด ปริญญาตรี ออก
เพิ่มเติม ก. (3) มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
หรือทางานในด้านที่สมัคร 10 ปี
ก.(4) เกิด มีชื่อในทะเบียนบ้าน ทางานหรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครตาม พรป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึ่ง ส.ส.
ข.(3) พ้น ส.ส. 5 ปี / ข.(5) พ้นตาแหน่งในพรรค 5 ปี / ข.(6) พ้น รมต. 5 ปี / ข.(7) พ้น สถ.-ผถ. 5 ปี / ข.(8) เป็น
บุพการี คู่สมรส บุตร ส.ส./ส.ว./สถ.-ผถ. ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งในศาล รธน. หรือในองค์กรอิสระ
31
109
อายุของวุฒิสภาคราวละ 5 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือก
ว.2
สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการเลือก
ว.3
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้ ส.ว. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี ส.ว. ขึ้ นใหม่ (ส.ว. มีตลอดเวลา ไม่เหมือน ส.ส.)
32
110
ครบวาระ
ให้มีการเลือกใหม่ตาม ม. 107 ว.5
33
111
สมาชิกภาพ ส.ว. สิ้นสุด เพิ่มเติม (7) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน ม. 133 (ฝักใฝ่อยู่ใต้อาณัติพรรคการเมือง) หรือกระทาการ
อันต้องห้ามตาม ม. 184 และ ม. 185
34
112
พ้น ส.ว. ยังไม่เกิน 2 ปี เป็น รมต. หรือดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็น สถ./ผถ.
35
113
ส.ว. ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติพรรคการเมืองใด
ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
36
114
ส.ส. – ส.ว. เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย ความครอบงาใด ซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และความผาสุกของประชาชน ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
37
116
แต่ละสภาจะมี ปธ. สภาคนหนึ่ง และรอง ปธ. สภา คนหนึ่งหรือสองคน K แต่งตั้งตามมติของสภา
ว.2
ในระหว่างดารงตาแหน่ง ปธ. หรือ รอง ปธ. สภา จะเป็นกรรมการบริหาร หรือดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้
38
117
ปธ. และ รอง ปธ.สภา ส.ส.ดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของสภา ส.ส. หรือมีการยุบสภา ส.ส.
ว.2
ปธ. และ รอง ปธ. วุฒิสภา ดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของวุฒิสภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตาม ม. 109 ว.3 ให้ ปธ. และรอง ปธ.
วุฒิสภายังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
39
120
การประชุมสภา ส.ส. –ส.ว. องค์ประชุมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ว.2
การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมาก
ว.5
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่งใด ให้กระทาเป็นการลับ
40
121
ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศผล ส.ส. ให้เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ว.2
ปีหนึ่งมี 2 สมัยประชุม สมัยละ 120 วัน K ให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
41
126
ในระหว่างที่ไม่มีสภา ส.ส. ไม่ว่าด้วยเหตุสิ้นอายุหรือยุบสภา ส.ส. จะไม่มีการประชุมวุฒิสภา เว้นแต่ (2) กรณีที่วุฒิสภาต้องประชุม
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่ง รธน.
42
130
ให้มี พ.ร.ป. 10 ฉบับ
ส.ส. / ส.ว. / กกต. / พรรคการเมือง / ผู้ตรวจการแผ่นดิน/ ปปช./ การตรวจเงินแผ่นดิน /วิธีพิจารณา
ของศาล รธน. / วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแน่งทางการเมือง/กสม.
43
131
ร่าง พ.ร.ป. เสนอได้โดย (1) ครม. โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาล รธน. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง (2) ส.ส. ไม่น้อยกว่า
1 ใน 10 เท่าที่มีอยู่
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ที่
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มาตรา
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45

133

46

ว.2
141 ว.2

47

142

48

144
ว.2
ว.3

ว.4
ว.5
ว.6
หมวด 8
คณะรัฐมนตรี
49
158
ว.2
ว.3
ว.4
50
159
ว.2
ว.3
51
52

160
162

สาระสาคัญ
การเสนอร่าง พ.ร.ป.
(1) เสนอร่าง พ.ร.ป. ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันพิจารณาร่างภายใน 180 วัน โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระสาม เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามที่กาหนดให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบตามร่างที่เสนอ
(2) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รัฐสภาเห็นชอบให้ส่งร่างนั้นไปยังศาลฎีกา ศาล รธน. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็น
ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาล รธน. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วันนับแต่วันได้รับร่าง ให้รัฐสภาดาเนินการต่อไป
(3) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาล รธน. หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างที่รัฐสภาเห็นชอบมีข้อความขัด/แย้ง รธน. หรือทาให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติใน รธน. ได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับความเห็น ให้รัฐสภามีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอของศาลฎีกา ศาล รธน. หรือองค์กรอิสระ
ตามที่เห็นสมควรได้
ร่าง พ.ร.บ. ให้เสนอต่อสภา ส.ส. ก่อน และจะเสนอได้แต่โดย (1) ครม. (2) ส.ส. ไม่น้อยกว่า 20 คน (3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
10,000 คน เข้าชื่อเสนอ กม.ตาม หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
กรณีที่ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งมีผู้เสนอตาม (2) หรือ (3) เป็นร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของ นรม.
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ จะยื่นขอแปรญัตติต่อ กมธ.โดยตรงก็ได้
การเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในใน
กม. ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติม และร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย ส.ส. จะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจานวนรายการมิได้
การพิจารณา ส.ส. / ส.ว. / กมธ. การเสนอ การแปรญัตติ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ทีม่ ีผลให้ ส.ส. / ส.ว. / กมธ. มีส่วน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทามิได้
ฝ่าฝืน ว.2 ส.ส./ส.ว. 1 ใน 10 (แต่ละสภา) เสนอศาล รธน. พิจารณาภายใน 15 วัน
วินิจฉัยแล้วการกระทาฝ่าฝืนเป็น
อันสิ้นผล ถ้าผู้กระทาเป็น ส.ส. / ส.ว. ให้ผู้นั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาล รธน.มีคาวินิจฉัย + เพิกถอนสิทธิสมัคร (ใบดา)
กรณี ครม. ไม่ยับยั้ง ให้ ครม. พ้นทั้งคณะ + ใบดาทั้งคณะ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่อยู่ในที่ประชุมขณะมีมติ + ชดใช้เงินคืนพร้อม
ดอกเบี้ย
จนท.รัฐ รู้
ถ้าได้บันทึกโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้ง ปปช. ทราบ ให้พ้นผิด
การเรียกคืนตาม ว. 3 หรือ ว.4 ให้กระทาภายใน 20 ปี
ปปช. รับแจ้งตาม ว.4 ให้ดาเนินการสอบสวนทางลับโดยพลัน มีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาล รธน. ดาเนินการ
ตาม ว. 3 ปปช. และศาล รธน. หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งไม่ได้
K. แต่งตั้ง นรม.1 คน + ครม. 35 คน มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
นรม. แต่งตั้งจากบุคคลที่สภา ส.ส. ให้ความเห็นชอบตาม ม. 159
ปธ. ส.ส. ลงนามรับสนองบรมราชโอการแต่งตั้ง นรม.
นรม.ดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี มิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดารงตาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ (กี่วาระก็ได้)
สภา ส.ส. พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นรม. จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ม. 160 และผู้มีชื่อใน บ/ช รายชื่อที่พรรคแจ้งไว้ตาม ม. 88 เฉพาะจาก บ/ช รายชื่อพรรคที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (25 คน)
การเสนอชื่อตาม ว. 1 ต้องมี ส.ส. รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 (10% = 50 คน)
มติของสภา ส.ส. ที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้เป็น นรม. ต้องกระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่า
กึ่งหนึ่ง (251 คน)
รมต.
อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี/ ป.ตรี ฯลฯ
ครม. ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย ภายใน 15 วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
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สาระสาคัญ
ครม. จะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ไม่ขัด หรือแย้ง รธน. หรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้
ครม. ทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง
นรม. สิ้นสุด/ครบวาระ - ยุบสภา/ครม. ลาออก/ เหตุตาม ม. 144
ครม. ที่พ้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อภายใต้เงื่อนไข (1) พ้นตาม ม. 167 (1) (2) หรือ (3) จนกว่า ครม.ที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่
กรณีที่ นรม. พ้นตาม ม. 167 (1) เพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ม. 98 หรือ ม. 160 (4) หรือ (5) นรม. จะอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ได้ (2) พ้นเพราะ ม. 167 (4) ครม. อยู่ต่อไม่ได้
กรณี ครม. อยู่ต่อไม่ได้ หรือลาออกทั้งคณะ
ให้ปลัดกระทรวง ปนท. รมต. กระทรวงนั้น ๆ
โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือก
กันเอง 1 คน ปนท. นรม.
ครม.พ้นวาระ เพราะ ครบวาระ/ยุบสภา ปนท. ต่อไปตามเงื่อนไข (1) ไม่อนุมัติโครงการผูกพัน ครม.ชุดต่อไป (2) ไม่แต่งตั้งโยกย้าย
(3) ไม่กระทาอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจาเป็น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก กกต.
(4) ไม่ใช้ทรัพยากรอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่ กกต. กาหนด
ความเป็น รมต. สิ้นสุดเฉพาะตัวตาม (1) – (6)
รมต. ของ นรม. สิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดเวลาตาม ม. 158 ว.4 ( นรม. ดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี)
กกต. ส่งเรื่องให้ศาล รธน. วินิจฉัยได้
K. ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการให้ รมต. พ้น ตามที่ นรม. ถวายคาแนะนา
เพื่อประโยชน์รักษาความปลอดภัยประเทศ/ความปลอดภัยสาธารณะ/ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ/ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
K จะตรา พรก. ให้ใช้บังคับดังเช่น พรบ. ก็ได้
กระทาได้เฉพาะที่ ครม. เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
K. มีพระราชอานาจ ตรา พรฎ. โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

60
หมวด 9
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
61
184-185
เหมือน รธน. 50 เพิ่ม
ส.ส./ ส.ว. ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งขัดขวาง แทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของสื่อหนังสื่อพิมพ์
หรือสื่อมวลชน และไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง กระทาตนให้มีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการ
ใดๆ ของหน่วยงานรัฐ เว้นแต่ เป็นการดาเนินการในกิจการของรัฐสภา
หมวด 10
ศาล
ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม
62
194
ศาลยุติธรรม มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่ รธน. หรือ กม. บัญญัติให้เป็นอานาจของศาลอื่น
(ไม่บัญญัติเขตอานาจพิจารณาคดีเลือกตั้งไว้เหมือน รธน. 50)
63
195
ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา องค์คณะไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
พิจารณาคดีโดยให้เลือกเป็นรายคดี
ว.3
วิธีพิจารณาคดีให้เป็นไปตาม พรป. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ว.4
คาพิพากษา ให้อุทธรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน นับแต่มีคาพิพากษา
ว.5
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตาม ว.4 ให้ดาเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกา
ว.6
เมื่อพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง หรือมีผลให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง จะอุทธรณ์หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่
วันที่ศาลฎีกามีคาพิพากษา
ว.7
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตาม ว.4 และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม ว. 5 ให้เป็นไปตาม พรป.วิธีพิจารณาคดีของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
ส่วนที่ 3 ศาลปกครอง
64
197
ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการดาเนิน
กิจการทางปกครองตามที่ กม.บัญญัติ
ว.3
อานาจศาลปกครองตาม ว.1 ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระที่ใช้อานาจโดยตรงตาม รธน.ขององค์กรอิสระนั้น
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ที่
มาตรา
หมวด 11
ศาลรัฐธรรมนูญ
65
200

66

67
68

69
70

203
ว.3
ว.6
207
208
ว.2
ว.3
ว.4
210
211
ว.2
ว.3
ว.4

หมวด 12
องค์กรอิสระ
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
71
215
ว.2
72
217
73

218

74

ว.2
219

ว.2

สาระสาคัญ
ศาล รธน. ประกอบด้วยตุลาการศาล รธน. จานวน 9 คน K. แต่งตั้งจาก
(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก 3 คน (2) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก 2 คน (3) ศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ จากการสรรหา 1 คน (4) ศาสตราจารย์ สาขา
รัฐศาสตร์ หรือ รปศ. จากการสรรหา 1 คน (5) สรรหาจากระดับอธิบดี-รองอัยการสูงสุด 2 คน
กรรมการสรรหา 9 คน
(1) ปธ.ศาลฎีกา เป็น ปธ.กก. (2) ปธ. สภา ส.ส. + ผู้นาฝ่ายค้านในสภา ส.ส. เป็น กก. (3) ปธ. ศาล
ปค.สูงสุด เป็น กก. (4) บุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้งองค์กรละ 1 คน เป็น กก. (ใช้กับการสรรหา กกต. ด้วย)*
ให้ สนง.เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรบุคคล
วาระ 7 ปี วาระเดียว
นอกจากพ้นตามวาระแล้ว พ้นจากตาแหน่งเมื่อ (4) มีอายุ 75 ปี
ปธ.ศาล รธน.ลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้นจากตุลาการศาล รธน. ด้วย
กรณีพ้นตามวาระ ให้ตุลาการศาล รธน. ที่พ้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่
พ้นจากตาแหน่งหรือไม่ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และให้เป็นที่สุด
หน้าที่และอานาจศาล รธน.
วินิจฉัยความชอบด้วย รธน.ของ กม. หรือ ร่าง กม./พิจารณาวินิจฉัยปัญหาหน้าที่และอานาจ
ของ ส.ส. - ส.ว. - รัฐสภา - ครม. - องค์กรอิสระ
องคค์คณะของตุลาการศาล รธน. นั่งพิจารณาและทาคาวินิจฉัย ไม่น้อยกว่า 7 คน
คาวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก
รับเรื่องใดไว้แล้ว จะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าไม่อยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
คาวินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ

องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตาม รธน. และ กม.
การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติในการใช้ดุลพินิจ
เมื่อต้องสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ นอกจาก กสม. ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามข้อ 203 เว้นแต่
กรรมการสรรหาตามมาตรา 203 (4) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาล รธน. และองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรที่มีการสรรหา
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม มาตรา 216 , 222 , 228 , 232 , 238 หรือมาตรา 246 ว.2 หรือกฎหมายที่ตราขึ้นตาม 246 ว.4 แล้วแต่กรณี
ให้นา มาตรา 208 ว.2 ว.3 ว. 4 ว.5 และ มาตรา 209 มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่ งในองค์กรอิสระด้วย
ให้ศาล รธน. และองค์กรอิสระร่วมกันกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล รธน. และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ หน.หน่วยงานธุรการของศาล รธน. และองค์กรอิสระ /เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้
บังคับ / มาตรฐานดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง
การจัดทาตาม ว. 1 ให้รับฟังความคิดเห็นของสภา ส.ส. + ส.ว. + ครม. ด้วย เมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่ ส.ส. ส.ว.
ครม. ด้วย
(ม.276) ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้ รธน. นี้*
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มาตรา
สาระสาคัญ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
75
222
กกต. ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน K. แต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากบุคคล
(1) มีความรู้ เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ
ยังประโยชน์แก่การบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริต เที่ยงธรรม ซึ่งได้รับการสรรหาจากกรรมการสรรหา 5 คน
(2) มีความรู้
เชี่ยวชาญประสบการณ์ด้าน กม. และเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการ ไม่น้อยกว่า
5 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน
ว.2
ตาม (1) ต้องมีคุณสมบัติตาม ม.232 (2)–(7) หรือเป็นผู้ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี
76
223
วาระ 7 ปี วาระเดียว
ว.2
ในระหว่างที่ กกต. พ้นก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ กกต. ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเหลือไม่ถึง 4 คน
ให้กระทาได้แต่เฉพาะที่จาเป็น ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
77
224
หน้าที่และอานาจของ กกต.
(1) จัด/ดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือก ส.ว. การเลือกตั้ง สถ./ผถ. และการ อปม.
(2) ควบคุมให้เป็นไปโดย สุจริต เที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการ อปม. ให้เป็นไปโดยชอบด้วย กม. ให้มีอานาจสืบสวน ไต่สวนได้
เท่าที่จาเป็น (3) พบเห็นการกระทาให้การเลือกตั้ง/การเลือกไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือ อปม. มิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอานาจ
สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง การเลือก หรือ อปม. และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้ง การเลือก หรือ อปม.ใหม่
ในบางหน่วยหรือทุกหน่วย (4) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี เมื่อมี
หลักฐานผู้นั้นกระทาหรือรู้เห็นกับการกระทาของผู้อื่นที่มีลักษณะทุจริต หรือไม่เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม (5) ดูแลการดาเนินงาน
ของพรรคการเมือง
(6) หน้าที่/อานาจอื่นตามที่ รธน.หรือ กม. กาหนด
ว.2
การสืบสวนไต่สวนตาม (2) กกต.จะมอบหมายให้ กกต.แต่ละคนดาเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดาเนินการภายใต้กากับ
ของ กกต. ได้
ว.3
การใช้อานาจตาม (3) ให้ กกต. แต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทาความผิด มีอานาจกระทาได้สาหรับหน่วย/เขตเลือกที่พบเห็นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
78
225
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต. มีอานาจสั่งให้มี
การเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วย/เขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระทาเป็นผู้สมัคร หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น กกต. สั่งระงั บ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว ตาม ม. 224 (4)
ว.2
คาสั่งตาม ว. 1 ให้เป็นที่สุด
79
226
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก มีหลักฐานว่าผู้สมัครหรือผู้รับเลือกทุจริตหรือรู้เห็นการกระทาของผู้อื่นให้ กกต.
ยื่นคาร้องศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
ว.2
การพิจารณาของศาลฎีกาตาม ว.1 ให้นาสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ กกต. เป็นหลักในการพิจารณา
ว.3
ผิดตามที่ถูกร้องศาลฎีกาให้สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
ว.4
ศาลฎีการับคาร้องไว้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็น ส.ส./ส.ว. ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะพิพากษา หากผิด ให้สมาชิกภาพผู้นั้นสิ้นสุดลง
นับแต่วันสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
ว.5
ห้ามนับจานวนสมาชิก ส.ส./ส.ว. ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม ว.4 เป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ส.ส. หรือ ส.ว.
ว.6
มาตรานี้บังคับใช้กับการเลือก ส.ถ./ผ.ถ. ด้วยแต่ให้อานาจของศาลฎีกาเป็นอานาจของศาลอุทธรณ์ และให้คาสั่งหรือคาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
80
227
ในระหว่างที่มี พรฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการเลือก ส.ว. หรือเมื่อมีประกาศให้มีการ อปม. มีผลใช้บังคับ
ห้ามมิให้จับ
คุมขัง หรือหมายเรียกตัว กกต.ไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กกต. หรือในกรณีที่จับในขณะกระทาความผิด
ว.2
กรณีจับ กกต. ในขณะกระทาความผิด หรือจับ หรือคุมขัง กกต. ในกรณีอื่น ให้รายงานต่อ ปธ.กกต. โดยด่วน และให้ ปธ. กกต.
มีอานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
แต่ถ้า ปธ. กกต. เป็นผู้ถูกจับ หรือคุมขัง ให้เป็นอานาจของ กกต. เท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดาเนินการ
ส่วนที่ 3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
81 228 - 229
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจานวน 3 คน K. แต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา /
วาระ 7 ปี วาระเดียว
82
230
หน้าที่และอานาจ
(1) เสนอหน่วยงานให้ปรับปรุง กม. กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระเกินควร
(2) แสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอให้ระงับ/ขจัดความเดือดร้อนหรือได้รับความไม่เป็นธรรม
จากการปฏิบัติตาม กม.ของเจ้าหน้าที่รัฐ (3) เสนอ ครม. กรณีหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
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สาระสาคัญ
เสนอศาล รธน. หรือศาลปกครอง เมื่อเห็นว่า
(1) กฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รธน. ให้เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาล รธน. พิจารณาวินิจฉัยไม่ชักช้าตาม พรป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล รธน. (2) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาของ
หน่วยงานรัฐ หรือ จนท.รัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รธน. หรือ กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยไม่ชักช้าตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
84
232
ปปช. ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 9 คน K. แต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา สรรหาจโดยคณะกรรมการสรรหา
85
233
วาระ 7 ปี วาระเดียว
ว. 2
ปปช. พ้นก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ กก.เท่าที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่มี กก. เหลือไม่ถึง 5 คน
86
234
หน้าที่และอานาจ
(1) ไต่สวนและเสนอความเห็นในกรณีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รธน. ผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้หน้าที่ขัด รธน. หรือ กฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่า จนท.รัฐ ร่ารวยผิดปกติ ผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่/ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือหน้าที่ในการยุติธรรม (3) กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รธน. ผู้ดารงตาแหน่งองค์กรอิสระ ผูว้ ่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และ จนท.ของรัฐ ยื่น บ/ช ทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
87
235
ไต่สวนข้อเท็จจริง (1) ส่งศาลฎีกากรณีจริยธรรมร้ายแรง (2) กรณีอื่น ส่งสานวนไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ว.3
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาพิพาษา ผิดจริง ให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง + เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
ว.4
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลทิดใด และไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งทางการเมืองใดๆ
ว.5
ให้ริบทรัพย์ ฐานร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ว.6
ให้นาสานวนการไต่สวนของ ปปช. เป็นหลักในการพิจารณาและให้มีอานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ว.7
บังคับใช้กับบุคคล 234 (3) กรณีจงใจไม่ยื่นแสดง บ/ช ทรัพย์สิน หนี้สิน หรือยื่นเท็จ และมีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สิน หนี้สิน
ส่วนที่ 5 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
88 238-239
คตง. ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 7 คน K แต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา /วาระ 7 ปี
วาระเดียว
89
240
หน้าที่และอานาจ
(5) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
90
244
มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัด รธน. หรืออาจทาให้
การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการ คตง . ไม่มีอานาจดาเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการ คตง. แจ้ง ปปช. กกต. หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ว.2
ให้ถือเอกสาร หลักฐานที่ผู้ว่าการ คตง.ตรวจสอบหรือจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวน
91
245 ว.2
คตง. เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบ ให้ปรึกษาหารือร่วมกับ กกต. และ ปปช. หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น
ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้ง สภา ส.ส. ส.ว. ครม. และเปิดเผยผลการสอบให้ ปชช. ทราบ
หมวด 14
การปกครองส่วนท้องถิ่น
92
252
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ว.2
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่ อปท. รูปแบบพิเศษ จะได้มาโดย
วิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
ว.3
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง สถ. ผถ. ให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ
ซึ่งต้องคานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติใน รธน. ด้วย
93
254
ปชช. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าชื่อเสนอข้อญัตติหรือเพื่อถอดถอน ส.ถ. ผ.ถ. ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
94
255
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง (ม.2) หรือรูปแบบของรัฐ (ม.1)
95
256
การแก้ไขเพิ่มเติม รธน.
(1) ครม./ส.ส. 1 ใน 5/ ส.ส. + ส.ว. 1 ใน 5 / ปชช.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(2) พิจารณาเป็น 3 วาระ
(3) วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส. + ส.ว. ซึ่งต้องมี ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (4) วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียง
ตามลาดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมาก หากแก้ไขเพิ่มเติมโดย ปชช. เป็นผูเ้ สนอต้องให้มีตัวแทน ปชช. ที่เข้าชื่อได้แสดงความคิดเห็น
ด้วย (5) เมื่อพิจารณาวาระ 2 เสร็จสิ้น รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นกาหนดให้รัฐสภาพิจารณาในวาระสามต่อไป (6) วาระที่ 3
ขั้นสุดท้าย เรียกชื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยต้องมีคะแนน ส.ส.+ส.ว. มากกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบในการที่จะให้ออกใช้เป็น รธน. ต้องมี ส.ส.
จากพรรคที่สมาชิกไม่เป็น รมต. ปธ.สภา ส.ส. รอง ปธ.สภา ส.ส. เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรครวมกัน และมี ส.ว.
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มี
(7) เมื่อมติเห็นชอบ รอไว้ 15 วัน จึงนาร่าง รธน. แก้ไขเพิ่มเติม ทูลเกล้าตาม
ม. 81
(8) กรณีแก้ไขหมวด 1 , 2 , 15 หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตาม รธน.
หรือเกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทาให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออานาจได้
ก่อนดาเนินการตาม (7) จัดให้มีการ อปม. ก่อน ถ้าผลการ อปม. เห็นชอบกับร่าง รธน. แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนินการ (7) ต่อไป
(9) ก่อนทูลเกล้า ส.ส./ ส.ว./ ส.ส. + ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เข้าชื่อหากเห็นว่าขัด รธน. ม. 255 หรือมีลักษณะตาม (8)
ให้ ปธ.
แห่งสภาที่รับเรื่องส่งความเห็นไปยังศาล รธน.วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หมวด 16
การปฏิรูปประเทศ
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ปฎิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (1) ประเทศสงบเรียบร้อย ปรองดอง พัฒนายั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลระหว่าง
การพัฒนาด้านวัตถุกับด้านจิตใจ (2) สังคมสงบสุข เป็นธรรม ทัดเทียมขจัดความเหลื่อมล้า (3) ปชช.มีความสุข คุณภาพชีวิตดี
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ ปชต. + K
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ปฎิรูปประเทศ 7 ด้าน
(ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านอื่น ๆ)
ก. ด้านการเมือง (1) ปชช. เข้าใจการปกครอง ปชต.+K. มีส่วนร่วมในกานดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ยอมรับความเห็นต่างโดยสุจริต ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสีงโดยอิสระปราศจากการครอบงา (2) การดาเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองเปิดเผยตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของ ปชช. ซึง่ มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน สมาชิก
มีส่วนร่วมคัดเลือกผู้มีความรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง (3) มีกลไกกาหนดความ
รับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย (4) มีกลไกกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ ปชช. (5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง ปชต. + K
บทเฉพาะกาล
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สนช.อยู่ต่อไป และสิ้นสุดก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตาม รธน. นี้
ว.7
เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก สนช. จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. มิได้ เว้นแต่พ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศใช้ รธน. นี้
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ครม. อยู่ต่อไป จนกว่าจะมี ครม. ที่แต่งตั้งใหม่ภายหลังเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตาม รธน. นี้ จะเข้ารับหน้าที่
ว. 4
ให้นา ม. 263 ว.7 มาใช้บังคับแก่การสมัคร ส.ส. ของ รมต. ตาม ว.1 และ ว.3 ด้วย
100
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คสช. อยู่ต่อไปจนกว่าจะมี ครม. ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตาม รธน.นี้ จะข้ารับหน้าที่
ว.2
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตาม ว. 1 ให้ หน.คสช. และ คสช. ยังคงมีหน้าที่และอานาจตาม รธน.ชั่วคราว พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ. 2558 ฉ.2 พ.ศ. 2559 และให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง รธน. ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจของ หน.คสช. และ
คสช. ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
ว.3
ให้นา ม. 263 ว. 7 มาใช้บังคับแก่การสมัคร ส.ส. ของผู้ดารงตาแหน่งใน คสช. ด้วย
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สปท. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศตราขึ้นตาม ม. 259
ว.2
หน. คสช. จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวอธีการทางานของ สปท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้
ว. 3
ให้นาความในม. 263 ว. 7 มาใช้บังคับแก่การสมัคร ส.ส. ของสมาชิก สปท. ด้วย
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สาระสาคัญ
กรธ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทา พรป. 10 ฉบับ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต้องทาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และเมื่อ สนช.พิจารณาร่าง พรป. แล้วเสร็จ ให้ กรธ. พ้น/ แต่ต้องไม่ช้ากว่าการพ้นของ คสช.
กรธ. จะขอให้ หน.คสช. แต่งตั้ง กรธ. เพิ่มได้ รวมแล้วไม่เกิน 30 คน
สนช.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน กรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่า สนช.เห็นชอบร่าง พรป.ตามที่ กรธ. เสนอ
เมื่อ สนช. พิจารณาร่างเสร็จให้ส่งร่าง พรป. ให้ศาล รธน. องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และ กรธ. พิจารณา / หากเห็นว่า พรป.
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ รธน. ให้แจ้ง ปธ.สนช. ทราบภายใน 10 วัน / ให้ สนช. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งจานวน
11 คน ประกอบด้วย ปธ.ศาล รธน. หรือ ปธ.องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง สนช. 5 คน กรธ. 5 คน พิจารณาแล้วเสนอ สนช. ให้ความ
เห็นชอบภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง / ถ้า สนช. มีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 ให้ร่าง พรป.ตกไป / กรณี
สนช. มีมติ ไม่ถึง 2 ใน 3 ให้ถือว่า สนช. เห็นชอบร่างตามที่กรรมาธิการวิสามัญเสนอ และให้ดาเนินการตาม ม. 81
ห้าม กรธ. ดารงตาแหน่งการเมืองภายใน 2 ปี รับแต่วันพ้นจากตาแหน่งตาม ว. 2
ดาเนินการเลือกตั้ง ส.ส. ตาม รธน. นี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่มี พรป. ตาม ม. 267 (1) – (4)
ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 250 คน K. แต่งตั้งตาม คสช. ถวายแนะนา โดยสรรหาและแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์ (1) ผ่านการเลือกตาม รธน. นี้ 50 คน (สารองไว้ 50 คน) (2) จากการคัดเลือกของ คสช. ผ่านคณะกรรมการสรรหา 194
คน (3) มี ส.ว. โดยตาแหน่ง 6 คน รวม 250 คน วาระ 5 ปี
การแต่งตั้ง นรม. ในระหว่าง 5 ปีแรก
กรณี ไม่อาจแต่งตั้ง นรม. จากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ ตาม ม.88 และ ส.ส. + ส.ว. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เข้าชื่อ
เสนอ ปธ.รัฐสภาขอยกเว้นการเสนอชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ
ปธ. รัฐสภาจัดประชุมโดยพลัน เมื่อรัฐสภามีมติไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ให้ยกเว้นได้ จะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่แจ้งไว้หรือไม่ก็ได้
ตุลาการศาล รธน. ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เมื่อ พรป. เสร็จ การจะได้
อยู่ต่อหรือไม่ เพียงใด ให้เป็นไปตาม พรป.
ศาล รธน. + องค์กรอิสระ ดาเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตาม ม. 219 ภายใน 1 ปี หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ตุลา
การศาล รธน. และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ พ้นจากตาแหน่ง
กรณีที่พ้นตาม ว.1 และมีการแต่งตั้งคนใหม่เข้ารับหน้าที่ ให้นาความใน ว. 1 มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ด้วย
ประกาศ คาสั่ง การกระทาของ คสช. ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศ รธน.นี้ หรือที่จะออกใช้ มีผลบังคับโดยชอบตาม รธน. นี้
ต่อไป และให้ถือว่าการกระทานั้น ชอบด้วย รธน. และกฎหมาย

