
 
 

 

¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 
ÊíÒËÃÑºàµÃÕÂÁµÑÇÊÍº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ 2559 

 
 

¢ŒÍÊÍº·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ ¹âÂºÒÂ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ à»š¹¡ÃÐáÊ¢ŒÍÊÍº·ÕèÍÍ¡ÁÒ¡¾ÍÊÁ¤ÇÃã¹¡ÒÃÊÍº
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ·Ø¡ÊÑ§¡Ñ´ ã¹ÀÒ¤ ¡ ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ·ÑèÇä» Ñ́§¹Ñé¹ ÁÒàµÃÕÂÁµÑÇáÅÐÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅ¡Ñ¹ Ñ́§¹Õé 

 
  รัฐบาล หมายถึง  ผู้มีอํานาจในการปกครองอาณาเขตหรือประเทศใดๆ ซึง่จะประกอบไปด้วย          

  คณะรัฐมนตรี (ทัง้ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงฯ และรัฐมนตรีช่วยวา่การฯ + นายกรัฐมนตรี  

 

   ÃÑ°ÊÀÒ  à»š¹ÊÀÒ·Õè»ÃÐªØÁà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§µÑÇº·¡®ËÁÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È 
   ÃÑ°ÊÀÒä·Â »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ÊÍ§ÊÀÒ ¤×Í ÊÀÒÊÙ§ ¡Ñº ÊÀÒÅ‹Ò§ 
   ÊÀÒÊÙ§¡ç¤×ÍÇØ²ÔÊÀÒ  Ê‹Ç¹  ÊÀÒÅ‹Ò§¡ç¤×Í ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã  
 
      ¡Å‹ÒÇãËŒà¢ŒÒã¨¡ç¤×Í ã¹ÃÑ°ÊÀÒ·ÕèàÃÒàËç¹áµ‹ÅÐ·‹Ò¹ä´Œ¹Ñè§»ÃÐªØÁ¡Ñ¹ãÊ‹ªØ´ÊÙ·ÍÐäÃæ¡Ñ¹¹Ñé¹ 
   ¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡ÅØ‹ÁË¹Öè§·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ (Ê.Ç.) ¡ÑºÍÕ¡¡ÅØ‹ÁË¹Öè§àÃÕÂ¡Ç‹ÒÊÁÒªÔ¡ 
   ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã (Ê.Ê.)  ---  [  ã¹ÃÑ°ÊÀÒ ¨ÐÁÕ ÇØ²ÔÊÀÒ ¡Ñº ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเรียกเฉพาะกลุม่ ส.ส. เราจะเรียกวา่ สภาผู้แทนราษฎร   (เช่น การประชมุสภาผู้แทนราษฎร) 

ถ้าเรียกเฉพาะกลุม่ ส.ว. เราจะเรียกวา่ วฒุิสภา  (เช่น การประชุมวฒุสิภา) 

ถ้าเรียกทัง้หมด สองกลุม่รวมกนั เราจึงจะรวมเรียกวา่  รัฐสภา (เช่น การประชมุรัฐสภา) 



 
 

 

ดงันัน้ รัฐสภาของไทย จึงประกอบด้วย วฒุิสภา  (กลุม่ ส.ว.) + สภาผู้แทนราษฎร (กลุม่ ส.ส.) 

วฒุสิภา เขาเรียกวา่ สภาสงู  และ  สภาผู้แทนราษฎร  เขาเรียกกนัวา่ สภาล่าง 

เรียกการเมืองลกัษณะนีว้า่ ระบบสองสภา ซึง่ประเทศประชาธิปไตยจํานวนมากก็ใช้ระบบนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ข้อสงัเกตและเกร็ดแนวคิดสําหรับผู้เตรียมตวัสอบ :   

  คนจํานวนมาก มกัคิดหรือรู้สกึวา่ ข้อสอบความรอบรู้ เหตบุ้าน การณ์เมือง 

ยากจงัเลย ไม่เข้าใจทําไม่ได้ ลองดขู้อสอบจริงตวัอย่างท่ีให้มา สมมติวา่เราไม่เคยรู้มาก่อน 

ใช่ ! มนัยากจริงๆ เราแทบจะต้องกามัว่ (หรือเดาสุม่) ทัง้สองข้อเลย  แต่ลองดถู้าเรารู้ข้อมลู  

จะเห็นเลยวา่จริงๆแล้ว ข้อสอบไม่ได้ยาก เป็นข้อมลูพืน้ฐาน เห็นปุ๊ บ กาป๊ับ มัน่ใจ วา่ถกูแน ่

แต่ปัญหาของผู้ ท่ีเตรียมสอบจํานวนมากเป็นกนัอยู่ คือ เราไม่มีข้อมลูพืน้ฐานในคลงัความรู้ 

ของเราเอง ทกุอย่างจึงดเูหมือนยากไปหมด จนพลอยคิดวา่เขาเอาข้อสอบจากไหนมาออก 

วนันี ้เราได้จดัทําเนือ้หา สรุปต่างๆ ท่ีเข้าใจง่าย อา่นแล้วได้ประโยชน์ ได้ความรู้ ทําข้อสอบ 

ได้อย่างไม่ยาก มาอํานวยประโยชน์ให้กบัทกุท่านอย่างดีแล้ว มาติดตามกนัได้เลยนะครับ 

 

 

เร่ืองราวทางการเมืองของไทย สําหรับเตรียมสอบข้าราชการ 

 เรียบเรียงโดย วรวธุ  กิติวงค์  

 

 

 

¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§·Õèà¤ÂÍÍ¡  
 

¢ŒÍã´¡Å‹ÒÇ¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒä·Â   ¢ŒÍã´ËÁÒÂ¶Ö§ÊÀÒÊÙ§ 
1.  à»š¹ÃÐººÊÀÒà´ÕèÂÇ    1.  ÃÑ°ÊÀÒ 
2.  à»š¹ÃÐººÊÍ§ÊÀÒ    2.  ÇØ²ÔÊÀÒ 
3.  à»š¹ÃÐººÊÀÒÃÇÁ    3.  ÊÀÒ¹ÔµÔºÑÞÞÑµÔ 
4.  à»š¹ÃÐººÊÀÒÃ‹ÇÁ    4.  ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã 
 



 
 

 

   รัฐสภา  =   สภาสงู  +  สภาลา่ง 

           วฒุิสภา  (กลุม่ ส.ว.)  +  สภาผู้แทนราษฎร (กลุม่ ส.ส.) 

 

ดจูากช่ือหรือรูปการแล้ว สภาสงูหรือวฒุิสภา ควรจะมีบทบาทสําคญัมากกวา่ สภาล่าง ใช่ไหม 

เพราะช่ือ สงูกบัลา่ง แต่จริงๆ ไม่ใช่  ในความเป็นจริง สภาลา่ง คือ กลุม่ ส.ส. นัน้ มีบทบาทกวา่ 

เพราะ สภาลา่งหรือสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณากฎหมาย งบประมาณ และเร่ืองราวต่างๆ 

ออกเสียง ลงคะแนน ลงมตินัน้ก็ขึน้อยู่กบัจํานวน ส.ส. และเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎร 

สภาสงู (วฒุิสภา) จึงเสมือนเพียงคนสอดส่องดแูล สอบถาม แนะนํา ตรวจตรา ดคูวามโปร่งใส 

ในทางการเมือง เขาอาจใช้คําวา่ เป็นผู้ถ่วงดลุอํานาจในสภานัน่เอง 

 

 

ÇØ²ÔÊÀÒÁÕÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè 
        ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡®ËÁÒÂ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã ¤Çº¤ØÁ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹ â´ÂÁÕ¡ÒÃµÑé§¡ÃÐ·ÙŒ¶ÒÁÃÑ°Á¹µÃÕ ËÃ×Í à»�´ÍÀÔ»ÃÒÂ·ÑèÇä»à¾×èÍãËŒ
¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕá¶Å§¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ËÃ×ÍªÕéá¨§»˜ÞËÒâ´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃÅ§ÁµÔ (á¤‹¶ÒÁä¶‹ »ÃÐÁÒ³¹Ñé¹) 
 
         ¾Ô¨ÒÃ³ÒàÅ×Í¡ áµ‹§µÑé§ àÊ¹Íª×èÍ ËÃ×ÍãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºãËŒºØ¤¤Å´íÒÃ§µíÒáË¹‹§µ‹Ò§æ 
µÒÁº·ºÑÞÞÑµÔÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ â´ÂÁÕ¡ÒÃµÑé§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ à¾×èÍÁÒ·íÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨ÊÍº»ÃÐÇÑµÔ 
¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¢Í§ºØ¤¤Å·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍãËŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ 
ÃÇÁ·Ñé§ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§áÅÐ¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹·Õè í̈Òà»š¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 

 

 

กลา่วง่ายๆก็คือ สภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้ยกมือ ลงมติ ออกกฎหมายต่างๆออกมาทัง้หมด 

วฒุสิภา ทําได้แค่ด ูเฝา้มอง ตัง้กระทู้สอบถามรัฐมนตรี เปิดอภิปราย ได้แค่ถามเขา ซกัไซ้เขา 

แต่ทําอะไรไม่ได้  แค่ถาม แล้วให้เขาตอบ ออกเสียงก็ไม่ได้ ลงมติก็ไม่ได้ (อะไร ประมาณนัน้)  

นานๆทีหรือบางวาระเท่านัน้ ท่ีอาจจะมีโอกาสได้ลงมติเร่ืองราวใดๆบ้าง ไม่ค่อยบ่อยมากนกั 

แต่กลุม่ท่ีมีบทบาท คือ กลุม่สภาผู้แทนราษฎร ซึง่เรียกวา่ สภาล่าง เป็นผู้ยกมือ ลงมติต่างๆ 

ออกกฎหมายต่างๆ จะขึน้อยู่กบัเสียงมติของ ส.ส. นัน่เอง วฒุสิภาจึงเหมือนผู้ ท่ีถ่วงดุลหรือ 

จบัตา คอยพิจารณา ตรวจตรา สอบถาม ซกัไซ้ ให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานของ ส.ส. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 
 

   

              ¡ÒÃä´ŒÁÒ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ  ÊÁÑÂ¡‹Í¹¹Ò¹áÅŒÇ¡ÅØ‹Á Ê.Ç. à¢Òä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÒÃáµ‹§µÑé§ 
¤×Í¼ÙŒãËÞ‹ã¹ºŒÒ¹àÁ×Í§¡ç¨Ðáµ‹§µÑé§¤¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔàËÁÒÐÊÁãËŒÁÒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ 
áµ‹µ‹ÍÁÒª‹Ç§»ÃÐÁÒ³»‚ 2540 à»š¹µŒ¹ÁÒ ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑºãËÁ‹¢Í§»‚¹Ñé¹ÃÐºØÇ‹ÒÇØ²ÔÊÀÒ¨ÐÁÒ
¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ÅŒÇ¹æ ¤×Í ã¹ÂØ¤¹Ñé¹»ÃÐªÒª¹µŒÍ§àÅ×Í¡·Ñé§ Ê.Ê. áÅÐ àÅ×Í¡ Ê.Ç.  
 

  µ‹ÍÁÒÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Â ¾.È. 2550  ä´Œ¡íÒË¹´ãËŒÇØ²ÔÊÀÒ (Ê.Ç.) 
ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¢Í§»ÃÐªÒª¹áÅÐÍÕ¡Ê‹Ç¹ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÊÃÃËÒ àÅ×Í¡µÑé§ 77 ¤¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÅÐ¤¹ 
áÅÐÊÃÃËÒ 73 ¤¹ ÃÇÁÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ 150 ¤¹ à»š¹à§×èÍ¹ä¢¡‹Í¹¡ÒÃà¢ŒÒÂÖ´ÍíÒ¹Ò¨¢Í§ ¤Êª 

 
 

 

 

  ณ ปัจจบุนันี ้ช่วงปี 2559  ไม่มีวฒุสิภากบัสภาผู้แทนราษฎร  (ไม่มี ส.ว. และ ส.ส.)  

  ถกูยกเลกิไปเม่ือมีการรัฐประหาร แต่เบือ้งต้น ให้เรารู้จกั คําวา่ วฒุสิภา แล้วนะ เพ่ือให้รู้วา่  

  ท่านเป็นใคร ยงัไง  โดยหากร่างรัฐธรรมนูญผา่นประชามติ (ซึง่จะลงกนัในวนัท่ี 7 สงิหาคม) 

  หรือมีรัฐธรรมนญูใหม่จริง คําวา่วฒุสิภาก็จะปรากฏมาอีกครัง้ เม่ือเราได้เลือกตัง้ ส่วนจะมี 

  ท่ีมาอย่างไรนัน้ ก็ต้องขึน้อยู่กบัรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ท่ีใช้ กําหนดไว้วา่อย่างไร  ส.ว. จะมา 

  จากอะไร จํานวนเท่าไร  โดยเร่ืองนี ้เราจะไปศึกษากนัในตอนท้ายจากนีใ้นสว่นนี ้เก่ียวกบั 

  ร่างรัฐธรรมนญู ฉบบัลงประชามติ ครัง้สําคญัในปี 2559   

 

 

 

 ¤íÒµ‹Íä» ¤×Í ¤íÒÇ‹Ò ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã  
 

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตัง้โดยตรงทัง้หมด 500 คน 

และแบง่การได้มาออกเป็น รูปแบบการแบง่เขตเลือกตัง้ในแต่ละจงัหวดั จํานวน 375 คน และ

รูปแบบบญัชีรายช่ือของพรรคการเมือง  จํานวน 125 คน อายขุองสภาผู้แทนราษฎร มีกําหนด

คราวละ 4 ปี นบัแต่วนัเลือกตัง้  (ปัจจบุนันี ้ไม่มี ส.ส. เพราะถกูยกเลกิจากการรัฐประหารแล้ว) 

(หมายความวา่ จํานวนตวัเลขดงักลา่วคือ  รัฐธรรมนญูเม่ือก่อน ไม่ใช่ของฉบบัร่างฯ ปี 2559 ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD


 
 

 

    ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®ÃÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔËÃ×ÍÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ»ÃÐ¡ÍºÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
¨ÐµÃÒ¢Öé¹à»š¹¡®ËÁÒÂä´Œ´ŒÇÂ¤íÒá¹Ð¹íÒáÅÐÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§ÃÑ°ÊÀÒ (¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã áÅÐ ÇØ²ÔÊÀÒ) 
áÅÐÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹´ŒÇÂ àª‹¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍººØ¤¤Å«Öè§ÊÁ¤ÇÃ
ä´ŒÃÑºáµ‹§µÑé§à»š¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃµÑé§¡ÃÐ·ÙŒ¶ÒÁ áÅÐ¡ÒÃàÊ¹ÍÞÑµµÔ¢ÍãËŒà»�´ÍÀÔ»ÃÒÂ·ÑèÇä» 
à¾×èÍÅ§ÁµÔäÁ‹äÇŒÇÒ§ã¨¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍÃÑ°Á¹µÃÕ   
 
        â´ÂÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑºÃ‹Ò§·Õè¨Ðä»Å§»ÃÐªÒÁµÔ¡Ñ¹ÇÑ¹·Õè 7 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559 ¡íÒË¹´ãËŒ 
í̈Ò¹Ç¹¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ãà·‹ÒäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ àÃÒ¨Ðä»ÈÖ¡ÉÒ¡Ñ¹ã¹ä¿Å�µ‹Íä»ª‹Ç§·ŒÒÂ  

¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§à¢Òà¤Â¶ÒÁ´ŒÇÂÇ‹Ò í̈Ò¹Ç¹ Ê.Ê. à·‹ÒäÃ áº‹§à¢µà·‹ÒäÃ ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍà·‹ÒäÃ ÏÅÏ 
 
àº×éÍ§µŒ¹ÃÙŒ Ñ̈¡ : ÃÑ°ÊÀÒ = ÊÀÒÊÙ§ (ÇØ²ÔÊÀÒ) / Ê.Ç. + ÊÀÒÅ‹Ò§ (ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®Ã) / Ê.Ê. 

 

 

 

 

1.   ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัรัฐสภาไทย 

      1.   เป็นระบบสภาเด่ียว 

      2.   สมาชิกวฒุิสภามีอํานาจในการลงมติหลกัในสภา 

      3.   รัฐสภา จะประกอบด้วยวฒุสิภาและสภาผู้แทนราษฎร 

      4.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีจํานวนน้อยกวา่สมาชิกวฒุสิภา 

 

2.  วฒุสิภามีหน้าท่ีอะไร 

      1.  ออกกฎหมายหรือพระราชบญัญตัิต่างๆ 

      2.  ตัง้กระทู้  สอบถามประเด็นข้อกฎหมายต่างๆท่ีรัฐบาลดําเนินการ 

      3.  บริหารจดัการนโยบายทางการเมืองและควบคมุการทํางานของสภา 

      4.  เป็นตวัแทนของประชาชนในการลงมติเพ่ือถอดถอนนกัการเมืองทจุริต 

 

µÑÇÍÂ‹Ò§àº×éÍ§µŒ¹·Õè¹íÒÁÒà¼Âá¾Ã‹ÂÑ§ÁÕ¢ŒÍÊÍº´Õæ à´ç´æÁÒ¡ÁÒÂã¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§àÃÒ 
¼ÙŒÊ¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹ÊÁÒªÔ¡¹ÇÑµ¡ÃÃÁ àµÃÕÂÁµÑÇÊÍºÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÔ´µ‹ÍÁÒä´Œ¤ÃÑº 

ตวัอยา่งข้อสอบข้าราชการเก่ียวกบัข้อมลูทางการเมืองเบือ้งต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 

 
àÃ×èÍ§ÃÒÇÊíÒ¤ÑÞ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§¹íÒÁÒÊÙ‹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ã¹ÂØ¤»˜¨ Ø̈ºÑ¹ 

 

¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¤¹áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¤×Í ¾ÃÐÂÒÁâ¹»¡Ã³�¹ÔµÔ¸Ò´Ò  
àÃÔèÁµŒ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ àÃÕÂ§ÅíÒ Ñ́º Ñ́§µ‹Íä»¹Õé ÂŒÍ¹ä»àÁ×èÍ¤ÃÑé§·Õè¹Ò§ÊÒÇÂÔè§ÅÑ¡É³�  ªÔ¹ÇÑµÃ 
í́ÒÃ§µíÒáË¹‹§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ª‹Ç§»ÅÒÂ»‚ 2556 â´Â»ÃÐÁÒ³ ÅíÒ Ñ́º¢Ñé¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ 

 

 

-   9 ธนัวาคม 2556  นายกยิ่งลกัษณ์  ประกาศยบุสภาผู้แทนราษฎร  ตามหลกัการแล้วเม่ือมี

การยบุสภา แบบนี ้ก็ต้องจดัให้มีการเลือกตัง้ใหม่ โดยยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร ยงัคงได้ทําหน้าท่ีเป็น 

รักษาการณ์นายก เพ่ือจดัดําเนินการเลือกตัง้ตามระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมขุ (ถ้าไม่มีอะไรนอกเหนือจากทัว่ไป อีกไม่นานก็มีการหาเสียง และเลือกตัง้ตามปกติ) 

 

 

 

         ¢Íº¤Ø³ÀÒ¾¢‹ÒÇ 
         ¨Ò¡â¾Êµ�·Ùà´Â� 
         ÇÑ¹»ÃÐ¡ÒÈÂØºÊÀÒÏ 
 

 

 

 

  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัให้ยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร พ้นจากตําแหน่ง

เน่ืองจากคดีการย้ายคณุถวลิ เปล่ียนศรี จากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

 

      ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁ¤×Í ¤ ṌÂŒÒÂà¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍ»‚ 2554 áÅŒÇ ¹Ò¹ÁÒ¡áÃÁ»‚ ¤Ø³¶ÇÔÅ à»ÅÕèÂ¹ÈÃÕ ¡çÁÒ 
¿‡Í§ÃŒÍ§à»š¹¤ Ṍ¡Ñº¤Ø³ÂÔè§ÅÑ¡É³�  ¿‡Í§¡Ñ¹¨¹ª¹Ð¤ ṌÁÒÊÔé¹ÊØ´·ÕèÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´ ãËŒ¤Ø³¶ÇÔÅ 
¡ÅÑºà¢ŒÒä» í́ÒÃ§µíÒáË¹‹§à ỐÁ ã¹ÇÑ¹·Õè 7 ÁÕ¹Ò¤Á 2557 áµ‹¶Ö§áÁŒàÃ×èÍ§¢Í§¤Ø³¶ÇÔÅ à»ÅÕèÂ¹ÈÃÕ  
¨Ð¨ºÅ§áÅŒÇ áµ‹ÂÑ§äÁ‹¨ºÊÔé¹ÊíÒËÃÑºÂÔè§ÅÑ¡É³� ªÔ¹ÇÑµÃ à¾ÃÒÐ¨Ò¡¤ Ṍ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¹Ñé¹ ½†ÒÂµÃ§¢ŒÒÁ 
¡çä»¿‡Í§ÃŒÍ§µ‹ÍÈÒÅÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ ¨¹ã¹·ÕèÊØ´ ÇÑ¹·Õè 7 ¾.¤. 2557  ÂÔè§ÅÑ¡É³� ¡ç¶Ù¡ÈÒÅµÑ´ÊÔ¹ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 

 
à¡Ãç´Í¸ÔºÒÂãËŒà¢ŒÒã¨ ´Ñ§¹Õé   

คือ ย้อนไปเม่ือราวปี 2554  คณุถวลิ  เปล่ียนศรี ท่านดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมัน่คง

แห่งชาติ (ตําแหน่งนีคื้อผู้บงัคบับญัชาสงูท่ีสดุในสภาความมัน่คง)  ตอนนัน้คณุยิ่งลกัษณ์ได้มา

เป็นนายกรัฐมนตรี และหวงัให้ พลตํารวจเอกเพรียวพนัธ์  ดามาพงศ์  (พ่ีชายคณุหญิงพจมาน 

ซึง่เป็นอดีตภรรยาของคณุทกัษิณ ชินวตัร) อยากให้เป็นผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

แต่ตดิปัญหาตรงท่ีวา่ ณ ตอนนัน้ พลตํารวจเอกวเิชียร พจน์โพธ์ิศรี ได้เป็น ผบ.ตร. อยู่ตรงนัน้ 

อยู่ดีๆจะย้ายท่านออกไปแล้วให้พลตํารวจเอกเพรียวพนัธ์มาก็ใช่ท่ีอยู่ จึงต้องมีความเหมาะสม 

แนวทางจะย้ายพลตํารวจเอกวเิชียร ไปไหนก็ไม่ดี จะย้ายทัง้ที ต้องมีตําแหน่งท่ีใหญ่กวา่หรือ 

ไม่ด้อยไปกวา่ตําแหน่งเดิมเท่าไร ก็เลยเลง็ท่ีตําแหน่งของคณุถวลิ เปล่ียนศรี  (เลขาฯ สมช) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  คณะรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ จึงมีมติย้ายถวลิ เปล่ียนศรี ไปเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

แล้วให้พลตํารวจเอกวเิชียร ไปดํารงตําแหน่งเลขา สมช แทนคณุถวลิ ทีนีตํ้าแหน่ง ผบ.ตร ก็วา่ง 

จึงให้พลตํารวจเอกเพรียวพนัธ์  ดามาพงศ์  มาดํารงตําแหน่ง ผบ.ตร.  เช่นนีค้ณุถวลิ  เปล่ียนศรี 

จึงฟ้องร้อง ไปๆ มาๆ ฟ้องชนะทัง้ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสงูสดุก็ชนะ    ยิ่งลกัษณ์ 

เลยตกระกําจากสถานการณ์ดงักลา่วนี ้ จากนัน้ โดนอีกฝ่ายใช้ประเด็นดงักลา่วนําไปฟ้องศาล

รัฐธรรมนญูอีกจากคดีนี ้สดุท้ายท่านโดนถอดถอนออกจากตําแหน่งรักษาการณ์นายกรัฐมนตรี 

โดยศาลรัฐธรรมนญูสัง่ให้ถอดถอน  อนัมีมลูเหตมุาจากคดีโยกย้ายคณุถวลิ  เปล่ียนศรี  

 ข้อสอบจริง ปี 58 เคยถามกรณีถอดถอนดงักลา่วจากคดีใด หลายท่านพลาดท่าข้อสอบ 

ไปตอบคดีรับจํานําข้าว (น่าเสียดายแทน)  ไม่ใช่นะ ต้องตอบวา่  คดีโยกย้ายเลขาธิการ สมช  



 
 

 

         สรุป ช่วงพฤษภาคม 2557  คณุยิ่งลกัษณ์ ก็เด้งไปแล้ว ทีนี ้จําเป็นต้องให้ท่านอ่ืน 

ดํารงตําแหน่งรักษาการณ์นายก เพ่ือจดัเลือกตัง้ให้แล้วเสร็จต่อไป ผู้ ท่ีมาทําหน้าท่ีนัน้คือ 

คณุนิวตัน์ธํารง  บญุทรงไพศาล ซึง่เป็นรองนายกฯของคณุยิ่งลกัษณ์ มาเป็นรักษาการณ์ 

นายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557  (วนัเดียวกนักบัท่ีรู้วา่ คณุยิ่งลกัษณ์ ถกูถอด) 

รักษาการณ์นายกนิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล เป็นได้แค่ราวๆ 15 วนั ก็มาถกูรัฐประหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞµÍ¹¹Ñé¹·ÕèãªŒª‹Ç§»‚ 2557 ª×èÍÇ‹ÒÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Â ¾.È.2550 
áÅÐàËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞà¡Ô´¢Öé¹¹íÒÁÒÊÙ‹¡ÒÃ ÃÑ°»ÃÐËÒÃ à»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹ÃÑ°ºÒÅ¨¹ÁÒ»˜¨ Ø̈ºÑ¹ ¤×Í 
 

 

 

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ใกล้เลือกตัง้มาทกุที ตอนนีส้ถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่สู้ ดีนกั 

กปปส  นําโดยคณุสเุทพ  เทือกสวุรรณ ได้รวมพลเฉียดล้าน มาเดินขบวนกนัเพ่ือขบัไลห่รือ 

ต่อต้านท่ีรัฐบาลฝ่ังตรงข้าม ขณะท่ีทีม นปช (กลุม่คนเสือ้แดง) ก็เร่ิมเรียกให้มารวมพลกนัอีก 

นอกจากนี ้เร่ิมมีข่าวจบัอาวธุท่ีขนเข้ากรุงเทพฯ และข่าวเครียดๆ อะไรอีกมากมาย และมีแวว 

วา่บ้านเมืองไม่สงบ เด๋ียวม๊อบใหญ่สองม๊อบ เสือ้เหลือง เสือ้แดง ก็คงได้ขนคนเข้ามากรุงเทพฯ 

ได้ชนกนั สู้กนั เข่นฆ่ากนัอีก ตอนนัน้พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา ซึง่เป็นผู้บญัชาการทหารบก 

ผบ.ทบ. เลยอาสาเป็นคนกลางเรียกฝ่ายต่างๆมาประชุม หารือกนั เพ่ือตกลงกนัวา่จะเอายงัไง 

ให้บ้านเมืองสงบและเดินต่อไปได้ เขาก็เรียกให้มีการประชมุผู้แทน 7 ฝ่าย  แยกเป็นฝ่ายต่างๆ  



 
 

การประชมุในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  เร่ิมตัง้แต่เช้า มาเร่ือยๆ จนบา่ยแก่ๆ ก็ไม่มีทีท่าวา่จะ 

สรุปผล ตกลงกนัไปด้วยดี ต่างฝ่ายต่างเลน่แง่ และไม่ยอมกนั จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. 

 

 

เหตุการณ์สาํคญัอีกหน่ึงหนา้ประวติัศาสตร์ชาติไทยก็เกิดข้ึน 
 

 

 16.30 น.  ของวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชมุตวัแทน 7 ฝ่าย  คือ วฒุสิภา  กกต   

รัฐบาล   พรรคประชาธิปัตย์    พรรคเพ่ือไทย    กปปส    นปช   เร่ิมประชมุ 14.00 น. ท่ีสโมสร

กองทพับก วภิาวดี  ข้อตกลงไม่ยตุิสกัที พลเอกประยทุธ์  ประกาศ กองทพับก กลา่ววา่ ตกลง

จะเอายงัไงกนั ถ้ายงัตกลงกนัไม่ได้ ผมต้องขอโทษท่ีต้องทําการยึดอํานาจ สกัพกัท่านเดินออก

จากห้องไป สกัครู่ต่อมามีทหารเดินเข้ามาหลายนายพาแกนนําทัง้ 7 ฝ่ายแยกย้ายกนัไปคนละ

ทิศละทางออกจากห้องประชมุ ขึน้รถตู้ทหารออกไป (นกัข่าวงง)  พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

เข้าทําการควบคมุอํานาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ต่อมาเรียกวา่รัฐประหาร 

 

ÇÑ¹·Õè  22 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557  ¤Ø³¹ÔÇÑµ¹�¸íÒÃ§  ºØÞ·Ã§ä¾ÈÒÅ à»š¹ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ 
¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 7 ½†ÒÂ à¾×èÍËÒ¢ŒÍµ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ â´Â¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸�  Ñ̈¹·Ã�âÍªÒà»š¹¤¹¡ÅÒ§ 

 

                                       รัฐธรรมนญู 2550 (ใช้อยู่ปกติช่วงก่อนนัน้) 

    

 
  

               22  พฤษภาคม 2557   เวลา  16.30  น.     รัฐประหาร   (ครัง้ท่ี 13)    

               คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   (คสช)  นําโดยพลเอกประยทุธ์    จนัทร์โอชา 

 

      

 

ประกาศให้มีการยกเลกิรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550   
 

คงไว้เพียงหมวดท่ี 2 คือหมวดพระมหากษตัริย์  (ข้อสอบจริง ถามเก่ียวกบัประเด็นนี้) 

เพราะเช่ือวา่รัฐธรรมนญูฉบบันัน้สร้างความขดัแย้ง (กฎหมายไม่ดีเพียงพอ ไม่เหมาะ) 

ËÁÇ´ 1  

 

ËÁÇ´ 2  ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ� ËÁÇ´Í×è¹æ ÁÒµÃÒÍ×è¹æ 

 ËÁÇ´ 2  ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�  



 
 

 

 

             22  กรกฎาคม  2557  วนัท่ี    คสช   ประกาศใช้รัฐธรรมนญู ฉบบัชัว่คราวดงักลา่ว 
        

31 กรกฎาคม 2557 แต่งตัง้สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ   --- สนช   

( ทําหน้าท่ีแทน  รัฐสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร  วฒุสิภา ในภาวะปกติท่ีเคยมีอยู่) 

รัฐธรรมนญูกําหนดให้ สภานิติบญัญตัิแห่งชาติมีสมาชิก ไม่เกิน 220 คน 

ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ คือ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วชิิตชลชยั 

    

21   สงิหาคม  2557         สนช  ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี   ---   พลเอกประยทุธ์   จนัทร์โอชา   

                                       นายกฯ คนท่ี  29  [  รับพระบรมราชโองการ  25  สงิหาคม  2557 ] 

    พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา ได้เข้ารับพระบรมราชโองการแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าง 

   เป็นทางการเม่ือช่วงสายๆ เวลาประมาณสบิโมงกวา่ๆ ของวนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 

 

   31   สงิหาคม  2557      มีจารจดัตัง้ตัง้คณะรัฐมนตรี    ----   ครม     (คณะท่ี 61) 

 
 
       บริหารประเทศ          ร่างรัฐธรรมนญู  (ฉบบัใหม่ )  ทําความเข้าใจกบัประเทศต่างๆ 
 

 6  ตลุาคม  2557           ตัง้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  ---   สปช        

                   250  คน     [  เทียนฉาย   กีระนนัท์  ประธานฯ ]   เหลือ  247  คน

         หน้าท่ี  ศึกษา เสนอแนะ  ให้เกิดการปฏิรูปเร่ืองต่างๆของประเทศ

                         

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู     4  พฤศจิกายน  2557     คณุเทียนฉายเซน็ต์แต่งตัง้ 

36  คน  [ บวรศกัดิ์   อวุรรณโณ  เป็นประธานคณะกรรมการ  ] 

ร่างรัฐธรรมนญู  /  สร้างขึน้มาให้ดี    (  คยร  /  กมธ ยกร่างฯ  ) 

 

     แม่นํา้ 5  สาย คสช    สนช   ครม   สปช     คยร        (ประชมุแม่นํา้ห้าสาย)   
 
 

 
ถ้าร่างเสร็จให้ คยร นําร่าง เสนอต่อ สปช เพ่ือลงมติกนัก่อน แล้วจะให้ประชาชนลงประชามติ 

ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Â (©ºÑºªÑèÇ¤ÃÒÇ) 2557 



 
 

 
             เกร็ดท่ีน่าสนใจช่วงนี ้ก่อนการลงมติ รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนญู ฉบบัคุณบวรศกัดิ์   

ไม่เก่ียวกบัรัฐธรรมนญู แต่สําคญัทางการเมือง คือ 24 มกราคม 2558 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

ลงมติถอดถอนยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ออกจากตําแหน่ง ฐานละเลยต่อหน้าท่ีโครงการรับจํานําข้าว 

เป็นผลให้ถกูห้ามเลน่การเมือง 5 ปี และยงัถกูแจ้งข้อกลา่วหาทางอาญาต่อโครงการนี ้ซึง่ก็อาจ

ได้รับโทษจําคกุหากพบวา่มีความผดิจริงตามท่ีถกูแจ้งข้อกลา่วหานัน้  น่ีคือสําคญัช่วงต้นปี 58 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢ŒÍÊÍº»ÅÒÂ»‚ 58 ¡ç¶ÒÁÍÕ¡àª‹¹¡Ñ¹Ç‹Ò ¡ÒÃ¶Í´¶Í¹¤Ø³ÂÔè§ÅÑ¡É³� ãËŒàÇŒ¹ÇÃÃ¤·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ 
5 »‚ ¨Ò¡ÊÒàËµØã´ µÍº ¤ Ṍâ¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨íÒ¹íÒ¢ŒÒÇ (¤ Ṍ·Õè·íÒãËŒ¶Ù¡ÊÑè§ËŒÒÁàÅ‹¹¡ÒÃàÁ×Í§ 5 »‚) 

 
 

เม่ือขัน้ตอนการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัคณุบวรศกัดิ์  อวุรรณโณ ถึงเวลาต้องสง่ให้ สปช ลงมต ิ

6  กนัยายน  2558    สปช   มีมติ “ คว่ําร่างรัฐธรรมนญู”   [  105   /  135  /  7  ]  คือ  ไม่รับ

ร่างรัฐธรรมนญู  จาก  คยร    (ไม่ผา่น )   รับ 105 เสียง  ไม่รับ 135  เสียง อีก 7 งดออกเสียง 

 

 

 

´Ñ§¹Ñé¹ª‹Ç§¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558  äÁ‹ÁÕáÅŒÇ  ÊÀÒ» Ô̄ÃÙ»áË‹§ªÒµÔ áÅÐ ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÂ¡Ã‹Ò§Ï 
(ËÁ´º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè ÇÒÃÐ  ¨ºÊÔé¹ äÁ‹àËÅ×ÍÍÕ¡µ‹Íä» Ç‹Ò§à»Å‹Ò)   à¾ÃÒÐ¡®ËÁÒÂ©ºÑº¹Ñé¹ 
ÃÐºØãËŒÂ¡àÅÔ¡·Ñé§ÊÍ§¤³Ð´Ñ§¡Å‹ÒÇ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ§ÁµÔàÊÃç¨ÊÔé¹ (áÁŒÁµÔ Ê»ª ¨ÐäÁ‹¼‹Ò¹¡çµÒÁ) 

 



 
 

 

วนัท่ี  5  ตลุาคม  2558    พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  ลงนามคําสัง่แต่งตัง้   

 สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ   200  คน   [  สปท  ]  ทําหน้าท่ีแทน สปช   

 ศาสตราจารย์  เกียรติคณุ ร้อยเอก ด๊อกเตอร์  ทินะพนัธ์  นาคะตะ  ประธาน 

 

 พร้อมกบัตัง้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู   [ กรธ  ]   21  คน     

 คณุมีชยั  ฤชพุนัธ์  เป็นประธาน ของคณะดงักลา่วให้มาร่างฉบบัใหม่ 

 ร่างรัฐธรรมนญูให้แล้วเสร็จ 180 วนั  กําหนดวนัท่ี 1  เมษายน  2559 

 

 

29  มีนาคม  2559  แล้วเสร็จ คณุมีชยั  ประกาศอย่างเป็นทางการ ต่อประชาชน 

ร่างรัฐธรรมนญู  ฉบบัลงประชามติ  ทัง้หมด  16  หมวด  279  มาตรา  105  หน้า 

 

 

มุ่งให้เกิดความทดัเทียม ไม่เหล่ือมลํา้ ประชาชนได้รับการปกป้องสทิธิเสรีภาพ 

ยึดตามหลกัของท่านพทุธทาสภิกขท่ีุวา่ ประชาธิปไตย ไม่ใช่การมุ่งให้ประชาชน 

เป็นใหญ่ แต่ต้องมุ่งไปท่ีประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคญั 

 

 

7   สงิหาคม  2559   ออกเสียงลงประชามติ 

 
        
 

    à¡Ãç´ÃÑ°Ã‹Ò§¸ÃÃÁ¹ÙÞ  :  ¤ÃÙ ¡  ¤ÃÙ ¢  ¤ÃÙ ¤  à»š¹µÑÇá·¹à¼Âá¾Ã‹à¹×éÍËÒãËŒ»ÃÐªÒª¹ 
ÇÔ·ÂÒ¡ÃÍÒÊÒÊÁÑ¤Ãà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ ËÃ×ÍàÃÕÂ¡Â‹ÍæÇ‹Ò   ¤ÃÙ ¡   ¤ÃÙ  ¢    ¤ÃÙ ¤ 
¤ÃÙ ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÐ 5 ¤¹ à»š¹ºØ¤¤Å¼ÙŒ·Ã§à¡ÕÂÃµÔ ¹‹Òàª×èÍ¶×Í ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´ 
ÁÕà¡ÕÂÃµÔ äÁ‹ÁÕ»ÃÐÇÑµÔ·Ø¨ÃÔµ àÁ×èÍÍºÃÁ¤ÃÙ ¡ áÅŒÇãËŒ ¤ÃÙ ¡ ä»¶‹ÒÂ·Í´ãËŒ¡Ñº¤ÃÙ ¢ µ‹ÍÍÕ¡·Õ 
¤ÃÙ ¢ à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃÍÒÊÒÃÐ Ñ́ºÍíÒàÀÍ ÃÑº¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¢ŒÍÁÙÅÁÒ¨Ò¡ ¤ÃÙ ¡ (·ÕèÍºÃÁãËŒ) áÅŒÇ 
¤ÃÙ ¢ ¡ç¹íÒä»¶‹ÒÂ·Í´ãËŒ¡Ñº¤ÃÙ ¤ «Öè§ ¤ÃÙ ¤ ¤×Í ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ãà¼Âá¾Ã‹ÃÐ Ñ́º·ŒÍ§¶Ôè¹ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 
ÅÐ 4 ¤¹ à»š¹¤ÃÙ ¤ ÃÑºà¹×éÍËÒÁÒ¨Ò¡ ¤ÃÙ ¢ áÅŒÇãËŒ  ¤ÃÙ ¤ ¶‹ÒÂ·Í´ãËŒ¡ÑºªÒÇºŒÒ¹µ‹Ò§æ 
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