
 
 

 

 

                
 คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู 

 
                            เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101     สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  เลมที่ 7   เรื่อง รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   พ.ศ. 2550   ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 จํานวน 
2  ช่ัวโมง ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้  เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและครูผูสอนควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง 
                      2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

    3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว 
                   4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ 
แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

   5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ 
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง 
กอนเรียนและหลังเรียน 
                  6. ในช่ัวโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม  

   7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ช้ินงาน กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล 
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน 
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน 

 
                              เอกสารประกอบการสอนวิชา   ส 33101   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม         
หนวยการเรียนรูที่ 2    ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   เลมที่ 7 เรื่องรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรู 8 จํานวน 2  ช่ัวโมง
ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรยีนและหลังเรียน
ดวยตนเอง สามารถนําเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
                 1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

  2. อานคําแนะนํา คําช้ีแจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน 
                 3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที7่  เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550   
ทีละหัวขอใหเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด 
                 5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ  
                 6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย 
                 7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม 
                 9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ 
การพัฒนาของผูเรียน 
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เลมที่ 7 กฎหมายทีส่ําคัญของประเทศ 

เรื่องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
 

 
 

 
สาระการเรียนรู 
 
          กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
                 ตอนท่ี 1 ความหมายของ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
                 ตอนท่ี 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
                 ตอนท่ี 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                 ตอนท่ี 4  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

เร่ืองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550                               ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน                                                                         เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
   
  คําช้ีแจง        ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

                   
ขอ 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
            ฉบับปจจุบันประกาศใชเมื่อใด 
            ก. พ.ศ. 2535 
            ข. พ.ศ. 2540 
            ค. พ.ศ. 2542 
            ง.  พ.ศ. 2550 

 

ขอ 3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมา 
          จากการ เลือกต้ังแบบแบงเขตมี 
          จํานวนกี่คน 
           ก. 100    คน 
           ข. 200    คน 
           ค. 300    คน 
           ง. 400    คน 

 
ขอ 2. สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย 
           สมาชิกจํานวนกี่คน 
            ก.  280   คน 
            ข.  380   คน 
            ค.  480   คน 

      ง.  580    คน  

ขอ 4. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูมีสิทธ ิ
          สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน 
        ราษฎร         
          ก. อายุครบ  25 ป 
          ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
          ค. เปนสมาชิกพรรคการเมือง  
              พรรคเดียวติดตอกันครบ  90 วัน 
         ง. เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครรับ 

                เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันครบ 3 ป 
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ขอ 5.  หนวยงานใดที่มีหนาที่ในการจัดการ  
           เลือกต้ัง 
             ก. กระทรวงกลาโหม 
             ข. กระทรวงมหาดไทย 
             ค. สํานักนายกรัฐมนตรี 
            ง. คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 
 

ขอ 8. ขอใดถูกตอง  
            ก. รัฐมนตรีเปนขาราชการประจํา 
            ข. นายกรัฐมนตรีตอง มาจาก  
                  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
            ค. รัฐมนตรีสามารถถือหุนไดเฉพาะ              
                 หุนสวนประเภทบริษัทจํากัด 
            ง.  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจเฉพาะการบริหาร 
                ราชการแผนดินและอํานาจศาลปกครอง 

ขอ6. ขอความเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
         วุฒิสมาชิกขอใดถูกตอง  
          ก. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 150 คน 
          ข. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใช 
              เขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง 
          ค. สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 
          ง. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  
              4 ป นับแตวันเลือกตั้ง 

ขอ 9.  ถานักเรียนพบเห็นเด็กที่ถูกรังแก ถูกกระทํา 
          ทารุณกรรมจากผูใหญ นักเรียนสามารถ  
          ชวยเหลือไดโดยแจงไปที่หนวยงานใด 
            ก. กระทรวงมหาดไทย 
            ข. องคกรอิสระดานประชากร 
            ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ     
            ง. คณะกรรมการปราบปราบผูประพฤต ิ
               มิชอบ 

ขอ 7.  คณะรัฐมนตรีประกอบดวย 
          นายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรี 
          อื่นอีกไมเกินกี่คน 
             ก.  25   คน 
             ข.  35   คน 
             ค.  40   คน 
             ง.   45   คน 

ขอ 10. ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดทีี่เปนขอพิพาท 
            ระหวางหนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
            ราชการสวนทองถิ่น ตอง รับผิดชอบในกา 
             ปฏิบัติหนาที ่ตามกฎหมาย 
              ก. ศาลแรงงาน 
              ข. ศาลปกครอง 
              ค. ศาลอุทธรณ 
              ง. ศาลฎีกา 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 

 
สาระสําคัญ 
                การบริหารราชการแผนดิน บุคคลผูใชอํานาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชน
สวนตนเปนหลัก โดยมิไดคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ 
รัฐธรรมนูญ จึงมีบทบัญญัติเพื่อปองกัน ตรวจสอบและการลงโทษ ผูที่ใชอํานาจรัฐผิด
วัตถุประสงค  โดยมีสถาบันศาลเปนผูใชอํานาจตุลาการ ในการพิจารณา พิพากษาคดีทั้ง
ปวงใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อความถูกตองและเปนธรรมก็ใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวม  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                มีความรู   ความเขาใจความเปนมา หลักการเจตนารมณ  โครงสราง และ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุัน  และตระหนักถึงความสําคัญตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
                 1. อธิบายความเปนมา  หลักการ  เจตนารมณ  โครงสราง ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันได   
                 2.  บอกสาระสําคัญรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได 
สาระการเรียนรู 
                 เรื่องที่ 1   กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
                                  ตอนที่ 1 ความหมายของ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
                                  ตอนที่ 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
                                  ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                                  ตอนที่ 4 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
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      ที่มารัฐธรรมนูญ 
                       
                  สําหรับประเทศไทยนับแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ช่ัวคราว คือพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 
2475   ประกาศใชเมื่อวันที่  24   มิถุนายน  พ.ศ. 2475  จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
(ฉบับที่18) ไดกลาวถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นมาจากปวงชนชาวไทย
เปนสําคัญ 
 
    ตอนที่ 1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
                      
                  พจจานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542และพจนานุกรมศัพทกฎหมาย
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวาเปนกฎหมายสุงสุดที่จะจัดระเบียบการ
ปกครองของประเทศโดยกําหนด รูปแบบของรัฐวาเปนรัฐเดียวหรือรัฐรวม ระบอบการ
ปกครองของรัฐ รวมทั้ง สถาบันและองคกร การใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ   
                  ศาตราจารย ดร. สายหยุด   แสงอุทัย ใหคํากําจัดความรัฐธรรมนูญวาหมายถึง 
กฎหมายทีว่าดวยระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพันธระหวางอํานาจ
เหลานั้น 
                  ดังนั้นรัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสุงสุดของประเทศหรือของรัฐที่ใชเปนกฎเปน
ขอบังคับในการปกครองประเทศ โดยกําหนดรูปแบบของรัฐ  การปกครองรัฐและการใช
อํานาจอธิปไตยของรัฐกับราษฎรที่อยูในดินแดนของรัฐ   
                  จาการใหความหมายของคําวา รัฐธรรมนูญ ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเอง
เพราะรัฐธรรมนูญจะใชบังคับได ตองผานขั้นตอนการพิจารณา การจัดทํา ผานการ
เห็นชอบและความยินยอมจากสมาชิกรัฐสภา คือทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภารวมกันทั้งสามวาระ  สาระสําคัญ ของรัฐธรรมนูญของแตละประเทศมีการ
กลาวถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
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     ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
                      
                  การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชนในการศึกษาและความเขาใจ
กัน อาจแบงได ดังนี ้
                    1.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร และรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
                          1.1  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร หมายถึง รัฐธรรมนูญที่มีการรวบรวม
กฎเกณฑการปกครองประเทศไวในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง และการจัดการกระทําเปน
พิเศษ แตกตางจากการจัดทํากฎหมายธรรมดาประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน นอรเวย เดนมารก ญ่ีปุน ไทย 
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สิงคโปร รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร ทําใหเราทราบวาประเทศนั้นมีการปกครอง
รูปแบบใด มีการกําหนดระบบการปกครองไวโดยชัดเจน กําหนดหลักเกณฑการบริหาร
ประเทศไวแนนอน 
                           1.2.  รัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร หมายถึง รัฐธรรมนูญที่
ไมไดจัดทําไวเปนลายลักษณอักษรรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษรเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญดังกลาวนี้เปนกรณีที่ประเทศใดประเทศ
หนึ่งซึ่งใชรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษรมิไดรวบรวมกฎเกณฑการปกครอง
ประเทศไวในเอกสาร หากแตอาศัยจารีตประเพณี ธรรมเนียมการปฏิบัติ คําพิพากษาของ
ศาลเปนกฎเกณฑในการปกครองประเทศ 
                           ดังนั้นจึงเห็นไดวารัฐธรรมนูญที่มิได เปนลายลักษณอักษรหรือ
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี เกิดขึ้นจากขนบธรรมเนียมประเพณีอันถึงปฏิบัติตามความ
เช่ือถือของประชาชน  สืบเนื่องกันมาเปนเวลายาวนานประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญที่มิได
เปนลายลักษณอักษร เชน ประเทศสหราชอาณาจักร 
                     2.  รัฐธรรมนูญของรัฐเดี่ยว และรัฐธรรมนูญของรัฐรวม 
                         1.  รัฐธรรมนูญเดี่ยว  คือรัฐธรรมนูญของประเทศที่มีรูปแบบการ
ปกครองเปนรัฐเดียวซึ่งมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ประเทศที่มีการ
ปกครองรัฐเดี่ยว เชน ฝรั่งเศส นอรเวย สวีเดน เดนมารก ญ่ีปุน และประเทศไทย  
                         2.  รัฐธรรมนูญของรัฐรวม หมายถึงประเทศที่มีการแบงแยกอํานาจ
ระหวางอํานาจของรัฐบาลกลางกับอํานาจของมลรัฐ โดยอํานาจของรัฐบาลอยูเหนือ
อํานาจมลรัฐในบางประการ เชน อํานาจเกี่ยวกับการปองกันประเทศ เศรษฐกิจ การคลัง 
ในขณะเดียวกันอํานาจของรัฐบาลแตละมลรัฐก็ยังคงเปนอิสระอยู โดยแตละมลรัฐก็ยังคง
เปนอิสระอยู โดยแตละมลรัฐมีสภานิติบัญญัติของตนเอง มีผูบริหารของตนเอง ประเทศ
ที่มีรัฐธรรมนูญของรัฐรวมหรือสหรัฐ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด 
ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 
                      ความแตกตางระหวางการปกครองแบบรัฐเดียวและการปกครองแบบ
สหรัฐ การปกครองแบบรัฐเดียวอํานาจการปกครองเหมือนกันทั่วประเทศ แตการ
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ปกครองแบบสหรัฐจะแบงออกเปนรัฐบาลกลางในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันประเทศ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
 
            ตอนที่ 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
 
                       รัฐธรรมนูญนั้นถือวาเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจึงมี
ลักษณะสําคัญแตกตางกับกฎหมายธรรมดา กลาวคือ โดยทั่วไปแลวรัฐธรรมนูญจะเปน
รัฐธรรมนูญที่แทจริงก็ตอเมื่อ กําหนดสิทธ์ิหนาที่ และใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน มีการวางหลักเรื่องการแบงแยกอํานาจใหราษฎรรวมมือในการบัญญัติ
กฎหมาย และรัฐธรรมนูญนั้นตองเปน รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
                        ทั้งนี้ โดยมีเหตุวาการที่ไดมีรัฐธรรมนูญนั้นก็สืบเนื่องมาจากการเรียกรอง
ของประชาชนตอสูมา เพื่อใหไดการปกครองระบบประชาธิปไตยใหทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพเทาเทียมกัน                    
               รัฐธรรมนูญ จึงควรมีสาระสําคัญ กําหนดไวดังนี ้

1. กําหนดรูปแบบของรัฐ 
2. กําหนดรูปแบบการปกครอง 
3. กําหนดอํานาจปกครอง 
4. กําหนดใหสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่แกประชาชน 
5. กําหนดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 

                         ดังนั้นรัฐธรรมนูญจะตองมีหลักเกณฑที่ค้ําประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมมือในการที่ออกกฎหมายขึ้นมาใชบังคับ รัฐธรรมนูญ
ที่ออกมาใชบังคับในประเทศใดประเทศหนึ่ง ควรมีลักษณะสําคัญถูกตองในทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                        1.  เปนกฎหมายที่วางกฎเกณฑ การจัดระเบียบการปกครองประเทศ 
กลาวถึงอํานาจอธิปไตยไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
กําหนดที่มาของอํานาจ ผูใชอํานาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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                           2.  กําหนดแนวนโยบายของรัฐ โดยจัดใหมีกําลังของทหารในสภาพที่
พรอมเสมอ   เพื่อรักษาไวซึ่งเอกราชความมัน่คงและรักษาผลประโยชนของชาติสงเสริม
ความสัมพันธกับเพื่อนบาน โดยยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน 

                       3.  วางกฎเกณฑหรืออํานาจตาง ๆ เชน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร  
และอํานาจตุลาการ ใหสัมพันธกันเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน กําหนด
ขอบเขตการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ ใหชัดเจน 
 
          ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  (ฉบับที่ 18) 
 
                          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนกฎหมาย
สูงสุด วาดวยการจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทย ที่เปนลายลักษณอักษร ฉบับ
ที่ 18 รัฐธรรมนูญฉบับนี้       รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ที่ไดรับการแตงตั้งโดย คณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)       กลุมนายทหารที่ทํารัฐประหาร ยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศไทยสําเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกาศให รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 บังคับใชแทน รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได
ผานการแปรญัตติ (การเสนอความคิดเห็นและขอแกไขเพิ่มเติม) แลว จากนั้นจึงได
แจกจายเผยแพรไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพื่อจัดใหมีการออกเสียงประชามติในวันที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับนี้  เปนไปตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549รางรัฐธรรมนูญไดรับการ
สนับสนุนและตอตานจากหลายฝาย ในเรื่องของขั้นตอนการรางและเนื้อหา โดยประเด็น
การวิจารณหลักอยูที่การขาดความมีสวนรวมจากประชาชนในการราง การที่ คมช. 
ผูกขาดการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ การแกใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง
แทนที่จะมาจากการเลือกตั้ง การลดความมั่นคงของฝายบริหารและระบบพรรคการเมือง 
การลดขนาดของสภาผูแทนราษฎร การเพิ่มอํานาจของฝายทหารและฝายขาราชการ และ
การนิรโทษกรรมผูที่กอรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศ 
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      การแตงต้ังสภารางรัฐธรรมนูญ 
                   
                ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2549 สภารางรัฐธรรมนูญมีหนาที่จัดรางรัฐธรรมนูญใหม โดยมีขั้นตอนการแตงตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้ 
                   1. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ แตงตั้ง สมัชชาแหงชาติ จํานวน 2,000 คน 
(มาตรา 22)  
                   2. สมัชชาแหงชาติ   กรอง ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 
200 คน   โดยเลือกใหเสร็จภายใน 7 วัน (มาตรา 22)  
                   3. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ กรอง ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ  จาก 200 คน เหลือ 100 คน (มาตรา 22)  
                   4.  ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรอง สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน  25  คน สมัชชา (มาตรา 25)  
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                     5. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ แตงตั้ง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
โดยตรง อีก จํานวน 10 คน (มาตรา 22)  
                         ขั้นตอนการแตงตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ ไดถูกตอตาน ทั้งจากกลุม 
นักวิชาการนักวิชาการที่เคยตอตานรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และ กลุม
สิทธิมนุษยชนสากล ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 ถารางรัฐธรรมนูญไมผานความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ มีสิทธินํารัฐธรรมนูญในอดีตฉบับใดก็ได มาดัดแปลง
แกไข และประกาศใช 
 
    ผลการออกเสียงประชามติ 
                      
         
                      หลังจากที่การออกเสียงประชามติผานพนไป โดยมีผูเห็นชอบ 57.81% จาก
ผูไปใชสิทธิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
โดยนายมีชัย   ฤชุพันธุ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ จากนั้นจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช ตั้งแตบัดนั้นเปน
ตนมา  
                       โครงสรางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้  ประกอบดวย
บทบัญญัติ 15 หมวด และหมวดเฉพาะกาล ดังตอไปนี้  
                         •  คําปรารภ  
                         •  หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7)  
                         •  หมวด 2 พระมหากษัตริย (มาตรา 8-25)  
                         •  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26-69)  
                         •  หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70-74)  
                         •  หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา 75-87)  
                         •   หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162)  
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                        • หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  
(มาตรา 163-165)  
                        • หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166-170)  
                        • หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171-196)  
                        • หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228)  
                        • หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229-258)  
                        • หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ (มาตรา 259-278)  
                        • หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที ่
ของรัฐ   (มาตรา 279-280)  
                        • หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 281-290)  
                        • หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291)  
                        • บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309)  

 
 
           สาระสําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 18) 
ตราไว ณ  วันที่ 24  สิงหาคม  พุทธศักราช  2550  เปนปที่ 62  ในรัชกาลปจจุบัน 
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                     1.  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบงแยกมิได 
                     2.  ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
                   3.  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ
ทางรัฐสภา คณะรฐัมนตรี และศาล 
                    4.  คณะองคมนตรี เปนองคที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย ประกอบดวย  
ประธานองคมนตรี  1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน 18 คน การแตงตั้งหรือใหพนจาก
ตําแหนงใหเปน    ไปตามพระราชอัธยาศัย โดยมีประธานรัฐสภาเปนผูสนองพระบรม
ราชโองการ 

        5.  ระบบรัฐสภา 
          -  กําหนดใหเปนรูปแบบสภาคู คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
          -  ประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภา 

ประธานวุฒิสภา 
6. สภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 480 คน อยูในตําแหนง

วาระ 4 ป โดยแบงสมาชิกออกเปน 2 ประเภทคือ 
           1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน 

จํานวน 80 คน การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
                        (1)  ใหแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุม
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
สิบคน 

         (2)  การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัด
เดียวกันและในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ประกาศในปสุดทาย กอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกันทั้งนี้ โดยใหจังหวัด
ทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว 
                       (3)  การที่ ส.ส. พรรคการเมืองใดพนจากสมาชิกภาพใหเลื่อนลําดับตาม
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นเปน ส.ส.แทน (ไมมีการเลือกตั้งซอม) 
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     2.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร    แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดใน 
เขตเลือกตั้งนั้น 

    คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. 
             1.  คุณสมบัติของผูที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

       2.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
       3.  อายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณในวันเลือกตั้ง 

             4.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา เวนแตเคยเปน 
ส.ส. หรือ ส.ว. 
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             5.  เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน เวน

แตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา  30 วัน นับถงึวันเลือกตั้ง 

           6.  ตองผูกพันกับพื้นที่จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งอยางใดอยางหนึ่งคือ 
                  -  มีช่ือในทะเบียนบานในจังหวัดไมนอยกวา 5 ป 
                  -  เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครไมนอยกวา 5 ป 
                  -  เคยรับราชการอยูในจังหวัดไมนอยกวา 5 ป 
                  -  เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
      2.  บุคคลตองหามไมใหมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. 
             1.  ติดยาเสพติดใหโทษ 
             2.  ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
             3.  เคยตองโทษจําคุกและพนโทษมายังไมถึง 5 ป เวนแตความผิดโดย

ประมาทหรือลหุโทษ 
             4.  อยูในระกวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
            5.  เคยถูกไลออก, ปลดออก, ใหออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
              6.  เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ 

สิ้นสุดลงแลวยังไมเกินสองป 
             7.  เคยตองคําพิพากษาของศาลใหยึดทรัพยเพราะร่ํารวยผิดปกต ิ
             8.  เปนขาราชการประจํา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

หรือวุฒิสมาชิกหรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจางของรัฐ 
           9. เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการ

ศาล รัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ผูตรวจการแผนดิน 
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    สมาชิกวุฒิสภา 

           
 วุฒิสภา  ประกอบดวย  สมาชิกจํานวนหนึ่งรอยหาสิบคนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

ในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตน  
หักดวยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไดเพียงเบอรเดียว) 

           คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
            1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
             2.  มีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
            3.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
             4.  คุณสมบัติเหมือน ส.ส. 
             5.  ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
           6.  ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปน

สมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ใน
พรรคการเมืองมาแลว ยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอช่ือ 

            7.  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
หรือวันที่ไดรับการเสนอช่ือ 

         8.  ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 
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         การประชุมรัฐสภา 
 
 

 
 
                    1.  การประชุมสภาผูแทนราษฎรมีประธานและรองประธานดํารงตําแหนง
จนครบวาระ 
                  2.  การประชุมวุฒิสภามีประธานและรองประธานดํารงตําแหนงจนครบวาระ 
                    3.  การประชุมตองมีสมาชิกเขาประชุม “ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทีม่ีอยูของแตละสภา 
                    4.  การลงมติใหที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนชนะ 
                  5.  การประชุมครั้งแรกใหเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง 
                 6.  สมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรแบงออกเปน 3 สมัย 
                       6.1  สมัยประชุมสามัญทั่วไป มีกําหนด 120 วัน 
                       6.2  สมัยประชุมนิติบัญญัติ มีกําหนด 10 วัน เพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอพิจารณาออกกฎหมาย 
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-   พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
-   การอนุมัติพระราชกําหนดเปนพระราชบัญญัต ิ
-   การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม, การใหความ

เห็นชอบในสนธิสัญญา 
                        -  การเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

การเมืองและถอดถอน 
-   การตั้งกระทูถาม 
-   การเสนอและพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญ 

  6.3  การประชุมสมัยวิสามัญเมื่อ 
                        -  สส.หรือและ สว.ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภารอง

ขอใหเปดประชุม 
                       6.4  เอกสิทธิของสมาชิกรัฐสภา ระหวางสมัยประชุมสมาชิกสภาจะ
ไดรับการคุมครองเมื่อตกเปนผูตองหามมิใหจับกุมหรอคุมขังหรือออกหมายเรียกตัวไป
ทําการสอบสวนในฐานะผูตองหาคดีอาญา เวนแตจะไดรับการอนุญาตจากสภาหรือ
จับกุมขณะทําความผิดซึ่งหนา การไตสวนหรือพิจาณาจะกระทําไดเมื่อพนสมัยประชุม   
การอภิปรายและการแถลงขอเท็จจริงในสภาเปนเอกสิทธิโดยเด็ดขาดผูใดจะ นําไปเปน
เหตุฟองรองไมได ยกเวนจะฟองรองไดเมื่อมีการถายทอดสดการ ประชุมทางวิทยุหรือ
โทรทัศน 

 6.5  การอภิปรายไมไววางใจ 
                                    - ส.ส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ ส.ส. ทั้งหมดที่มีอยูของสภา
ผูแท นร าษฎ ร มีสิท ธิเ สน อญัตติขอเปดอ ภิปร าย ทั่ว ไปเ พื่อ ลงม ติไมไว วางใจ
นายกรัฐมนตรี 
                                     - ส.ส. ไมนอยกวา 1 ใน 6 ของ ส.ส. ทั้งหมดที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร     มีสิทธิเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
 



  

 

 

21 

 
     การสิ้นสุดสมาชิกภาพรัฐสภา 
           
                    ก.  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส. 
                  1.  ครบวาระ (4 ป) 
                 2.  เมื่อมีการยุบสภา 
                  3.  เมื่อตายหรือลาออก 
                  4.  เมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี
                    5.  สิ้นสุดการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
                 6.  ถูกศาลพิพากษาจําคุก 
                   ข.  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ว. 
               1.  ครบวาระ (6 ป) 
               2.  ตายหรือลาออก 
              3.  เมื่อเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
               4.  เมื่อมีมติของวุฒิสภาใหถอดถอน 
                5.  ขาดประชุม 1 ใน 4 ของวันประชุมในสมัยประชุมที่มีไมนอยกวา  
120 วัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานรัฐสภา    

 ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร คือหัวหนาพรรคการเมืองที่ไมไดเปนรัฐบาล 
และไดรับเสียง  สนับสนุนจากพรรครวมฝายคานโดยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูรบั
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง 

     ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
           1.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

                          1.  มีสัญชาติไทยแตผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

              2.  มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
              3.  มีช่ือในทะเบียนบานที่มีเขตเลือกตั้งไมนอยกวา  90 วัน 
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  2.  บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 
              1.  วิกลจริต จิตฟนเฟอน 
              2.  ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช 
              3.  ตองคุมขังโดยหมายของศาล 
                4.  อยูระหวางเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 

คณะรัฐมนตรี 
         1. คณะรัฐมนตรี  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีก

ไมเกิน 35 คน (ไมเกิน 36 คน) 
                     2. นายกรัฐมนตรีตองตั้งจาก ส.ส. และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
แปดปมิได 

         3. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปน ส.ส. หรือ ส.ว. ในขณะเดียวกันไมได 
         4.  คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
             -  ครบวาระ หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
             -   คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ 
             -   นายกรฐัมนตรีสิ้นสุดตําแหนงลง 
        5.  คุณสมบัติของ “รัฐมนตร”ี 
              1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
              2.  มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ 
              3.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

                        4.  ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยพนโทษมาไมถึง 
5 ป เวนแตเปนความผิดโดยประมาท    
                        5.  ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือลมละลายหรือตองคําพิพากษา
จําคุก หรือเคยถูกไลออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเคยตองคําพิพากษาวา
ร่ํารวยผิดปกต ิ
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        ตอนที่ 4  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
   
              
  1.  ผูมีสิทธิเสนอ คือ 
              -  คณะรัฐมนตร ี
              -  ส.ส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน ส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู 
                  -  ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู 
              -  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 

 
 
 

 
 
   2.  การออกเสียงลงมต ิ
             -  วาระที่ 1  (รับหลักการ) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกรฐัสภาที่มีอยู 

 -  วาระที่ 2   (พิจารณาเรียงตามมาตรา) ใหถือเอาเสียงขางมาก 
                     -  วาระที่ 3   (ลงมต)ิ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกรัฐสภาที่มีอยู 
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         การถอดถอนออกจากตําแหนง 
             
                   การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนงมีหลักเกณฑดังนี ้
                   1.  ผูมีสิทธิเสนอคํารองขอถอดถอน 
                -  ส.ส.จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ ส.ส.ทั้งหมด 
                -  ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน 
                -  ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ ส.ว. ทั้งหมด (เสนอถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาเทานั้น) 
                  2.  ผูพิจารณาคํารองขอถอดถอน 
             -  ผูรับคํารองขอคือประธานวุฒิสภา 
             -  ผูดําเนินการไตสวนคือ ป.ป.ช. 
             -  ผูดําเนินการฟองคดีคือ อัยการสูงสุด 
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          บทสรุปเร่ือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
                    
                รัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสุงสุดของประเทศหรือของรัฐที่ใชเปนกฎเปน
ขอบังคับในการปกครองประเทศ โดยกําหนดรูปแบบของรัฐ  การปกครองรัฐและการใช
อํานาจอธิปไตยของรัฐกับราษฎรที่อยูในดินแดนของรัฐ   
                 ประเภทของรัฐธรรมนูญมี 2 รูปแบบ 
                      1. รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร  
                      2. รัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
                 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยต้ังแตพุทธศักราช 2475 – 2550  
รวม 18 ฉบับ  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน กําหนดไวดังนี ้

   1. กําหนดรูปแบบของรัฐ 
   2. กําหนดรูปแบบการปกครอง 
   3. กําหนดอํานาจปกครอง 
   4. กําหนดใหสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่แกประชาชน 
   5. กําหนดระเบียบการบริหารราชการแผนดนิ 

                  องคกรที่กฎหมายกําหนดใหตองทําการเลือกต้ัง ประกอบดวย 
                      1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
                      2. สมาชิกวุฒิสภา  (มีทั้งเลือกตั้งและสรรหา) 
                      3. สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบพิ เศษ  ไดแก  สมาชิกสภา
ก รุ ง เ ท พม หา น คร  สม าชิก สภาเ มือ ง พั ท ย า  แล ะผูบ ริหาร ไดแก  ผู ว าร าชก า ร
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและตําบล  
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           การประชุมรัฐสภา                  
                    1.  การประชุมสภาผูแทนราษฎรมีประธานและรองประธานดํารงตําแหนง
จนครบวาระ 
                   2.  การประชุมวุฒิสภามีประธานและรองประธานดํารงตําแหนงจนครบ
วาระ 
                     3.  การประชุมตองมีสมาชิกเขาประชุม “ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูของแตละสภา 
                    4.  การลงมติใหที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนชนะ 
                    5.  การประชุมครั้งแรกใหเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง 
                     6. สมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรแบงออกเปน 3 สมัย 

คณะรัฐมนตรี 
         1.  คณะรัฐมนตรี  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีก

ไมเกิน 35 คน (ไมเกิน 36 คน) 
                     2.  นายกรัฐมนตรีตองตั้งจาก ส.ส. และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา
แปดปมิได 
                     3.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปน ส.ส. หรือ ส.ว. ในขณะเดียวกัน
ไมได 

         4.  คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
              -  ครบวาระหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

         การแกไขรัฐธรรมนูญ 
                     1.  ผูมีสิทธิเสนอ คือ 
                     -  คณะรัฐมนตร ี
                     -  ส.ส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน ส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู 
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                         -  ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู 
                   -  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน 

                2.  การออกเสียงลงมต ิ
                       -  วาระที่ 1  (รับหลักการ) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู 

            -  วาระที่ 2   (พิจารณาเรียงตามมาตรา) ใหถือเอาเสียงขางมาก 
                              -  วาระที่ 3   (ลงมต)ิ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู 
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       กิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ เรื่อง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 
ชื่อ.........................................................เลขที.่.........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 

 
คําสั่ง ใหนักเรียนจับคูขอความใหสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรทางขวามือมาใสหนาขอความ
ทางซายมือใหถูกตอง  

 

(...........)  1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                  พุทธศักราช 2550 ประกาศใชเมื่อใด 
(...........)  2. สภาผูแทนราษฎรมีจํานวนสมาชิกเทาใด 
(...........)  3.  ผูที่ดํารงตําแหนงประธานรัฐสภาคือใคร 
(...........)  4. หนาที่หลักของรัฐสภาคือเร่ืองใด 
(...........)  5. องคกรใดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ 
                    เลือกต้ัง                 
(...........)  6.  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน 
                   ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ตอง มีอายุ                 
                   ไมตํ่ากวาก่ีป 
(...........)  7. ผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน 
                     ราษฎรตองมีอายุไมตํ่ากวาก่ีป 
(...........)  8.  คณะรัฐมนตรีประกอบดวย            
                    นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่น ๆ อีก 
                    ไมเกินก่ีคน 
(...........)  9.  การส้ินสุดของสมาชิกสภาผูแทน  
                    ราษฎร เมื่อใด 
(...........) 10. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน   
                     เทาใด 
 

ก.    ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ข.    คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ค.     18 ปบริบูรณ 
ฆ.    35   คน 
ง.     80   คน 
จ.     25  ปบริบูรณ 
ฉ.    24   สิงหาคม  2550 
ช.    480 คน 
ซ.    150 คน 
ฌ.     ออกกฎหมายและควบคุมฝาย 
         บริหาร 
ฎ.    10 ธันวาคม 2550 
ฏ.      5  ป 
ฐ.      6  ป 
ฑ.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
ฒ.  ยุบสภา 
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กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2 เร่ือง รัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

 ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
 

คําช้ีแจง  : ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวาง 
จุดประสงคการเรียนรู  มีความรูและเขาใจรัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
 
 
 
 
 

โครงสรางรัฐสภาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
  

  
  

  
  

รัฐสภา หมายถึง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ประธานรัฐสภา  คือ………………………………………………………………………. 

รองประธานรัฐสภา คือ......................................................................................... 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

เร่ืองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550                               ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน                                                                         เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
    คําช้ีแจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

  
ขอ 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
            ฉบับปจจุบันประกาศใชเมื่อใด 
            ก. พ.ศ. 2535 
            ข. พ.ศ. 2540 
            ค. พ.ศ. 2542 

      ง.  พ.ศ. 2550 

ขอ 3. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูมีสิทธ ิ
          สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน 
        ราษฎร         
          ก. อายุครบ  25 ป 
          ข. จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
          ค. เปนสมาชิกพรรคการเมือง  
              พรรคเดียวติดตอกันครบ  90 วัน 
         ง. เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครรับ 

                เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันครบ 3 ป 
 

ขอ 2. สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย 
           สมาชิกจํานวนกี่คน 
            ก.  280   คน 
            ข.  380   คน 
            ค.  480   คน 

      ง.  580    คน  

ขอ 4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมา 
          จากการ เลือกต้ังแบบแบงเขตมี 
          จํานวนกี่คน 
           ก. 100    คน 
           ข. 200    คน 
           ค. 300    คน 
           ง. 400    คน 
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ขอ 5. ขอใดถูกตอง  
          ก. รัฐมนตรีเปนขาราชการประจํา 
          ข. นายกรัฐมนตรีตอง มาจาก  
               สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
          ค. รัฐมนตรีสามารถถือหุนไดเฉพาะ             
               หุนสวนประเภทบริษัทจํากัด 
          ง.  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจเฉพาะการ              

  บริหารราชการแผนดินและอํานาจ   
   ศาลปกครอง 

ขอ 8.  หนวยงานใดที่มีหนาที่ในการจัดการ  
           เลือกต้ัง 
             ก. กระทรวงกลาโหม 
             ข.  กระทรวงมหาดไทย 
             ค.  สํานักนายกรัฐมนตรี 
             ง.  คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 
 

ขอ6. ขอความเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
         วุฒิสมาชิกขอใดถูกตอง  
          ก. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 150 คน 
          ข. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใช 
              เขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง 
          ค. สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 
          ง. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  
              4 ป นับแตวันเลือกตั้ง 

ขอ 9.  ถานักเรียนพบเห็นเด็กที่ถูกรังแก ถูกกระทํา 
          ทารุณกรรมจากผูใหญ นักเรียนสามารถ  
          ชวยเหลือไดโดยแจงไปที่หนวยงานใด 
            ก. กระทรวงมหาดไทย 
            ข. องคกรอิสระดานประชากร 
            ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ     
            ง. คณะกรรมการปราบปราบผูประพฤต ิ
               มิชอบ 

ขอ 7.  คณะรัฐมนตรีประกอบดวย 
          นายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรี 
          อื่นอีกไมเกินกี่คน 
             ก.  25   คน 
             ข.  35   คน 
             ค.  40   คน 
             ง.   45   คน 

ขอ 10. ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดทีี่เปนขอพิพาท 
            ระหวางหนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
            ราชการสวนทองถิ่น ตอง รับผิดชอบในกา 
             ปฏิบัติหนาที ่ตามกฎหมาย 
              ก. ศาลแรงงาน 
              ข. ศาลปกครอง 
              ค. ศาลอุทธรณ 
              ง. ศาลฎีกา 
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      เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ เร่ือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 
คําสั่ง ใหนักเรียนจับคูขอความใหสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรทางขวามือมาใสหนาขอความ
ทางซายมือใหถูกตอง  
 
  ฉ  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
           พุทธศักราช 2550ประกาศใชเมื่อใด 
  ช  2.  สภาผูแทนราษฎรมีจํานวนสมาชิกเทาใด 
  ก   3.   ผูที่ดํารงตําแหนงประธานรัฐสภาคือใคร 
  ฌ   4.  หนาที่หลักของรัฐสภาคือเรื่องใด 
  ข   5.  องคกรใดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ 
             เลือกตั้ง 
  ค   6.  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
            และสมาชิกวุฒิสภา ตอง มีอายุไมต่ํากวาก่ีป 
  จ    7. ผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน 
            ราษฎรตองมีอายุไมต่ํากวาก่ีป 
  ฆ    8.  คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี 
            และรัฐมนตรีอ่ืน ๆ อีกไมเกินก่ีคน 
   ฒ  9.  การสิ้นสุดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
            เมื่อใด  
  ซ  10. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนเทาใด 
  

ก.    ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ข.    คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ค.     18 ปบริบูรณ 
ฆ.    35   คน 
ง.     80   คน 
จ.     25  ปบริบูรณ 
ฉ.    24   สิงหาคม  2550 
ช.    480 คน 
ซ.    150 คน 
ฌ.     ออกกฎหมายและควบคุมฝาย 
         บริหาร 
ฎ.    10 ธันวาคม 2550 
ฏ.      5  ป 
ฐ.      6  ป 
ฑ.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
ฒ.  ยุบสภา 
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    เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที2่  เร่ืองรัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
 
จุดประสงคการเรียนรู  มีความรูและเขาใจรัฐสภาและอํานาจหนาที่ของรฐัสภา 
 
 
 

โครงสรางรัฐสภาไทย 
 
 
 
 
                                                          ประกอบดวย 
 

สภาผูแทนราษฎร 
 

วุฒิสภา 

 ประธาน สภาผูแทนราษฎร    ประธานวุฒิสภา   
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
จํานวน  480 คน 

สมาชิกวุฒิสภา   จํานวน 150 คน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1  
มาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวน  
จํานวน 80 คน 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังในแต
ละจังหวัด จํานวน  76  คน  
 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2  
มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต
เลือกต้ัง จํานวน  400  คน 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาเทากับ
จํานวน  74 คน 

 

รัฐสภา หมายถึง องคกรที่มีหนาที่บัญญัติกฎหมาย ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

ประธานรัฐสภา  คือ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
รองประธานรัฐสภา คือประธานวุฒิสภา 
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    เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                              ขอ1. ง  ขอ2. ค     ขอ3. ค     ขอ4. ง     ขอ 5. ง 
                                              ขอ6. ก  ขอ7. ข     ขอ8 ข     ขอ9. ค     ขอ10. ข 
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ขอ1. ง  ขอ2. ค     ขอ3. ค     ขอ4. ข     ขอ 5. ข 
                                              ขอ6. ก  ขอ7. ข     ขอ8. ง     ขอ9. ค     ขอ10.ข 
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กระดาษคําตอบ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย 

ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               สรุปผลการเรียน 

 

ทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

ทดสอบกอนเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ประเมินผ
ล 

กิจกรรม 
ที่ 1 

กิจกรรม 
ที่ 2 

รวม กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

พัฒนา 

เต็ม 10 10 20 10 10  
ได       
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3...............ปการศึกษา........................... 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมท่ี...........เรื่อง......................................... 
วิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 33101   

 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 ลําดับ 
ที่ เลม  

1 
เลม 
2 

เลม 
3 

เลม 
4 

เลม  
5 

เลม 
6 

เลม 
7 

เลม 
8 

เลม 
9 

รวม 
 

กอน
เรียน 

 

หลัง
เรียน 

 

การพัฒนา 
 

1                    
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                     
24                     

25…..                     
รวม     
เฉลี่ย     

ลงช่ือ------------------------------------------------------ผูสอน 
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