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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ของบริษทั ส านักพมิพ์วัฒนาพานิช จ ากดั  

 
 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมพฒันาการศึกษาของชาติให้เจริญกา้วหนา้ดว้ย
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับให้ครูและนกัเรียนใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงส่ือการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ ของส านกัพิมพไ์ดรั้บความเช่ือถือมาเป็นเวลานาน  
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลในส่ือการเรียนรู้
บางเร่ืองท่ีเผยแพร่ไปแลว้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากครูและนกัเรียนน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดและอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส านกัพิมพ ์
จึงไดจ้ดัท า “เอกสารเสริม” ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั ส าหรับใหค้รูและนกัเรียนไดน้ าไปใช ้  
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3. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (หน้า 20–28) 

อ านาจรัฐ โดยทัว่ไปหมายถึง อ านาจท่ีบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีตามกฎหมาย สามารถกระท า หรือ
สั่งการใหก้ระท า หรือใหง้ดเวน้การกระท าใด ๆ ได ้ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

จากการท่ีประเทศไทยมีประชากรเป็นจ านวนมาก พื้นท่ีประเทศมีขนาดใหญ่ รวมทั้งรัฐบาลก็มีภารกิจ
มากมาย ซับซ้อน จึงตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตมาท าหน้าท่ีบริหารและ
ปกครองประเทศ โดยบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งใชอ้  านาจท่ีไดรั้บกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของอ านาจท่ีแทจ้ริง หากไม่เป็นไปตามน้ีแลว้ประชาชนมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งดงักล่าว
แลว้ใหผู้อ่ื้นท่ีมีความเหมาะสมกวา่มาท าการบริหารและปกครองแทนได ้

การใชอ้ านาจรัฐจึงจ าเป็นตอ้งมีกลไกคอยตรวจสอบ เพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าท่ีท าให้ประชาชน
สูญเสียหรือไม่ไดรั้บประโยชน์ท่ีควรได ้ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็น
ส าคญั ดงันั้น รัฐธรรมนูญจึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัและปราบปรามมิให้ผูใ้ชอ้  านาจนั้นกระท าการโดยทุจริตและมิชอบ โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบการ
ใชอ้ านาจรัฐโดยองคก์รอิสระและการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

 
3.1 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรอสิระ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ไดแ้ก่ ผูต้รวจการ

แผน่ดิน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
3.1.1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 ผูต้รวจการแผน่ดินเป็นองคก์รหรือสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนน าความทุกขท่ี์ตนไดรั้บความไม่เป็นธรรมจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐ
มาร้องเรียนได ้ไม่วา่การกระท านั้นจะเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีโดยชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
ก็ตาม หากการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบธรรม ผูต้รวจการแผน่ดินมีหนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบและเสนอ
ให้มีการแกไ้ข โดยท าการเสนอไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แต่หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ปฏิบติัตาม
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โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูต้รวจการแผ่นดินจะแจง้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร โดย
ประชาชนท่ีได้รับความทุกข์หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ สามารถร้องเรียนได้ท่ี
ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน หรือโทรศพัทแ์จง้ท่ีสายด่วน 1676 
 1. องค์ประกอบและทีม่าของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผูต้รวจการแผ่นดินมีจ านวน 3 คน มาจากบุคคลท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วฒิุสภา จากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ และมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือหวัหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต ่ากว่ากรม จ านวน 2 คน และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินกิจการอนัเป็นสาธารณะมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 1 คน 
 2. วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผูต้รวจการแผน่ดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผูต้รวจการแผน่ดินมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐดงัน้ี 
 1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ
ค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน หรือเป็นภาระ
แก่ประชาชนโดยไม่จ  าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 
 2) แสวงหาขอ้เทจ็จริงเม่ือมีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการท่ีฝ่ายรัฐ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือปฏิบติันอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีและกฎหมาย เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งใหร้ะงบัความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
 3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นตาม
หมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ 
 

3.1.2 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กร
อิสระท่ีจดัตั้งข้ึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ โดยท าหนา้ท่ีเป็นกลไกหลกั
ในการป้องกนั ตรวจสอบ และปราบปรามการทุจริตของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง
ของรัฐ ทั้งน้ี หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสการทุจริตหรือกระท าผดิในเร่ืองของการใชอ้ านาจรัฐของผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของรัฐ สามารถร้องเรียนไดท่ี้ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือโทรศพัทแ์จง้ท่ีสายด่วน 1205 
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 1. องค์ประกอบและทีม่าของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน ท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผูซ่ึ้งไดรั้บ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผน่ดิน หรือการอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์
ต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และตอ้งมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
เช่น รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อธิบดีผูพ้ิพากษา อธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และยงัมีผลงานทางวชิาการเป็นท่ีประจกัษ ์
 2. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่ง
ไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู ้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ หรือผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ 
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจปฏิบติัหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยา่งร้ายแรง เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 
  2) ไต่สวนและวนิิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผดิปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
หรือความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 
  3) ก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบุคคลดงักล่าว 
  4) หนา้ท่ีและอ านาจอ่ืนท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 

3.1.3 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองคก์รอิสระอีกองคก์รหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการตรวจ
เงินแผน่ดิน มีช่ือยอ่วา่ คตง. 
 การตรวจเงินแผน่ดิน หมายถึง การตรวจสอบการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน หรือเรียกวา่ งบประมาณแผน่ดิน 
ท่ีรัฐบาลเป็นผูใ้ช้จ่ายตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณในแต่ละปีผ่านส่วน
ราชการต่าง ๆ ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ว่า ไดใ้ช้จ่ายไปอย่าง
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ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทางการเงินท่ีมีอยู่หรือไม่ ตลอดจนการตรวจสอบความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพในการใชจ่้ายเงินอีกดา้นหน่ึง 
 1. องค์ประกอบและทีม่าของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน ท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวฒิุสภา จากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน กฎหมาย การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั และ
ดา้นอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผน่ดินเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
 2. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 กรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 3. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  1) วางนโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน 
  2) ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
  3) ก ากบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
  4) ใหค้  าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินแผน่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  5) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผดิกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ 

 
3.2 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

 การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญมีหลายวิธี เช่น การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน การขดักนัแห่งผลประโยชน์ การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

3.2.1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น  
 การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐ เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเพิ่มความระมดัระวงัในการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชนั
เกิดข้ึน 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ ผูว้า่การตรวจ
เงินแผ่นดิน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ มีหน้าท่ียื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม. 4–6 เล่ม 2   7 
 

3.2.2 การขดักนัแห่งผลประโยชน์  
 รัฐธรรมนูญได้ก าหนดเร่ืองของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส าหรับผู ้ท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาไว ้ เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูด้  ารง
ต าแหน่งเหล่าน้ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนทางการเมือง เป็นการท าให้การเมืองมีความโปร่งใสมากข้ึน โดย
ก าหนดขอ้หา้มต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
 1. ข้อห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีดงัน้ี 

1) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากบัรัฐหรือรัฐวสิาหกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาด หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาในลกัษณะดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ นอกเหนือจากท่ีรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบติั
ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

ขอ้ 2)–3) บงัคบัรวมถึงคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และ
บุคคลอ่ืนท่ีถูกใชใ้ห้ร่วมด าเนินการ หรือไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ใหก้ระท าการในลกัษณะน้ี 

4) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการใช้
สิทธิและเสรีภาพของหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนโดยมิชอบ 

5) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่งเขา้ไปกา้วก่ายหรือ
แทรกแซงผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ผูอ่ื้น หรือของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ในเร่ืองการปฏิบติั
ราชการของฝ่ายรัฐตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 2. ข้อห้ามของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีดงัน้ี 
  1) ห้ามกระท าการท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ลกัษณะเดียวกบักรณีของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาในขอ้ 1–4 เวน้แต่ 

 (1) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของ
รัฐมนตรี 

 (2) การกระท าตามหนา้ท่ีและอ านาจในการบริหารราชการแผน่ดิน หรือตามนโยบายท่ีไดแ้ถลง
ไวต่้อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัหรือไม่คงไวซ่ึ้งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู ้
ถือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัต่อไปตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไม่เป็นลูกจา้งของบุคคลใด 
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นอกจากน้ี ยงัห้ามคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น
หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั รวมไปถึงการถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยูใ่นความครอบครอง
หรือดูแลของบุคคลอ่ืน 

 
3.2.3 การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง  

 การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งเป็นวิธีการหน่ึงในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยจะ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผูท่ี้ใชอ้  านาจรัฐวา่สมควรท่ีจะอยูด่  ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ หากบุคคลดงักล่าวมี
พฤติกรรมไปในทางทุจริต สามารถด าเนินการถอดถอนบุคคลนั้นได ้ 
 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเขา้ช่ือกนัเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 
 1. การเข้าช่ือของประชาชน หากประชาชนเห็นวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคนใดไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป สามารถเขา้ช่ือร้องขอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้โดยถือเกณฑด์งัน้ี 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 100,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 5 ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวน 100,001–500,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่
นอ้ยกวา่ 20,000 คน ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวน 500,001–1,000,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่
นอ้ยกวา่ 25,000 คน ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมำกกว่ำ 1,000,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่นอ้ยกวา่ 
30,000 คน ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
 โดยจะตอ้งมีการจดัท าค าร้องเขา้ช่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีรายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู่ และลายมือช่ือ รวมทั้งหลกัฐานแสดงตนของผูเ้ขา้ช่ือทุกคน รายละเอียดขอ้เท็จจริงและ
พฤติการณ์ของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น รายช่ือผูแ้ทนของผูเ้ขา้ช่ือ และค ารับรองของ
ผูแ้ทนผูเ้ขา้ช่ือแนบไปดว้ย   
 2. การส่งค าร้องและค าช้ีแจง หลงัจากนั้นผูว้่าราชการจงัหวดัได้รับค าร้องแล้วจะส่งค าร้องให้แก่
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกประชาชนเขา้ช่ือถอดถอนเพื่อใหบุ้คคลนั้นจดัท าค าช้ีแจงส่งแก่
ผูว้า่ราชการจงัหวดั เม่ือไดรั้บค าช้ีแจงแลว้ ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะแจง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อ
จดัใหมี้การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป 
 3. การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผูมี้สิทธิลงคะแนนท า
เคร่ืองหมายในช่อง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” 
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 4. การนับคะแนนและประกาศผล กรณีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ถือวา่การเขา้ช่ือถอดถอนนั้นเป็นอนัตก
ไป แต่หากมีผูม้าใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน
เสียงเห็นวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกร้องขอให้ถอดถอนไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
ใหบุ้คคลนั้นพน้จากต าแหน่งนบัแต่วนัลงคะแนนเสียง 
  

3.2.4 การด าเนินคดีอาญากบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยใช้มาตรการการด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
นั้น กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมี
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเป็นพิเศษแยกจากวิธีพิจารณาคดีอาญาโดยทั่ว ๆ ไป ทั้ งน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทางการเมืองเป็นไปโดยปราศจากการแทรกแซงจากผูท่ี้มี
อ านาจทางการเมือง และเพื่อให้ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีมีความเป็นอิสระและมีหลักประกนัในการพิจารณา
คดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีบญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 

ในกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาให้ผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง 
หรือค าพิพากษานั้นมีผลให้ผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ ให้ผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา 
  



 
 
 
 

  
 
 

2. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัชุมชนและประเทศ  
ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ใช้

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษตัริย์
ทรงใชอ้  านาจอธิปไตยน้ีผา่นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (หน้า 59–61) 
รัฐธรรมนูญ (Constitution) คือ กฎหมายท่ีเป็นรากฐานของประเทศซ่ึงก่อตั้งสถาบนัทางการเมือง 

ก าหนดขอบเขตอ านาจรัฐ ก าหนดหลกัประกนัสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้
รัฐสภาเป็นผูใ้ช้อ  านาจนิติบญัญติั ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผูใ้ช้อ  านาจบริหาร และก าหนดให้ศาลเป็น
ผูใ้ชอ้  านาจตุลาการ รวมทั้งใหมี้การถ่วงดุลอ านาจระหวา่งสถาบนัการเมืองเพื่อเป็นหลกัประกนัไม่ให้อ านาจ
ใดอ านาจหน่ึงมีอ านาจสูงสุดท่ีอาจน าไปสู่การใชอ้ านาจท่ีมิชอบได ้การท่ีรัฐธรรมนูญจ ากดัการใชอ้ านาจรัฐ
ไวจ้ะเป็นหลกัประกนัสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แต่หากจะจ ากดัสิทธิ เสรีภาพของประชาชน รัฐก็สามารถ
ท าไดเ้ม่ือรัฐธรรมนูญให้อ านาจไวเ้ท่านั้น ดงันั้น รัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
กฎหมายอ่ืนใดในรัฐจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญไม่ได ้ 

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีเน้ือหา
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ระบอบการปกครอง ประเทศไทยมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ราชอาณาจกัรไทย โดยมีรูปแบบของ
รัฐเป็นรัฐเด่ียว คือ มีรัฐบาลเดียว ใชอ้  านาจปกครองทั้งประเทศ  

2. ประมุขของประเทศ รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ดงันั้น พระมหากษตัริยจึ์งทรงอยูใ่นฐานะประมุขของประเทศไทย 

3. อ านาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญก าหนดใหอ้ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริย์
ผูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล แสดงให้เห็นวา่ ประชาชนชนชาว
ไทยเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  โดยพระมหากษตัริยท์รงใช้
อ านาจอธิปไตยผา่นทางองคก์รทางการเมือง ดงัน้ี 
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  ทรงใชอ้ านาจนิติบญัญติัผา่นทางรัฐสภา 
  ทรงใชอ้ านาจบริหารผา่นทางคณะรัฐมนตรี 
  ทรงใชอ้ านาจตุลาการผา่นทางศาล  

4. รัฐสภา รัฐธรรมนูญก าหนดใหรั้ฐสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา  
 1) สภาผู้แทนราษฎร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 500 คน แบ่งเป็นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ  านวน 350 คน และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือ จ านวน 150 คน 
 2) วฒิุสภา ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือกกนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม  
5. คณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญก าหนดให้คณะรัฐมนตรี ประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรี 1 คน และ

รัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 35 คน ท าหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั 
นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งเป็น

นายกรัฐมนตรี และตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีพรรคการเมืองแจง้ไว ้นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกนัแลว้เกิน 8 
ปีไม่ได ้

ก่อนเขา้รับหน้าท่ี รัฐมนตรีตอ้งถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริย ์และก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะ
เขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่ง
รัฐ และยทุธศาสตร์ชาติ  

6. ศาล รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์ 

ผูพ้ิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ 

รัฐธรรมนูญก าหนดใหศ้าลประกอบดว้ยศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 
7. ความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนชาวไทยไดรั้บ

การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนั 
8. การคานอ านาจทางการเมือง แมรั้ฐธรรมนูญจะก าหนดให้พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจอธิปไตย 

แต่ผูท่ี้ปฏิบติัโดยตรง คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ดงันั้น เพื่อให้การใชอ้ านาจอธิปไตยเป็นไปโดย
สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการคานอ านาจมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใชอ้ านาจ
โดยพลการ เช่น ในท่ีประชุมรัฐสภา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้
แต่รัฐมนตรีมีสิทธิจะไม่ตอบ หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกับความ
ปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน หรือเห็นวา่เป็นกระทูต้อ้งหา้มตามขอ้บงัคบั 
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 9. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนชาวไทยมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั เช่น 
พิทกัษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ป้องกนัประเทศ ปฏิบติัตามกฎหมาย เขา้รับการศึกษาอบรม รับราชการทหาร เคารพและไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เสียภาษีอากร ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

10. หน้าที่ของรัฐ เป็นหลกัการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า
ประชาชนชาวไทยจะไดรั้บประโยชน์จากรัฐอยา่งแทจ้ริง โดยก าหนดใหรั้ฐตอ้งด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัไว ้หากรัฐไม่ปฏิบติั ประชาชนสามารถฟ้องร้องรัฐใหด้ าเนินการได ้ 

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก าหนดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของรัฐไวห้ลายประการ เช่น การพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้ง
สถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต ความมัน่คงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การดูแลให้มีการปฏิบติัตามและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด การด าเนินการให้
เด็กทุกคนรับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง การ
ด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ถึง การอนุรักษ ์ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของชุมชน การเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะ การ
ด าเนินการและจดัการเก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการใชว้งโคจรดาวเทียม การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ
ของผูบ้ริโภค การรักษาวินยัการเงินการคลงัอยา่งเคร่งครัดและจดัระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
การป้องกนัและขจดัการทุจริต 

11. องค์กรอสิระ รัฐธรรมนูญก าหนดใหมี้องคก์รอิสระจ านวน 5 องคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

12. การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญก าหนดใหมี้การจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการ
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
แบ่งแยกราชอาณาจกัรไทยออกเป็นส่วนไม่ได ้

13. การปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการปฏิรูปประเทศเป็นอยา่งยิ่ง มี
การก าหนดใหจ้ดัท ากฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้เร่ิมด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญน้ี เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ คือ ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย สังคมสงบสุขและไม่เหล่ือมล ้า และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุข 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัไดก้ าหนดใหมี้การจดัท ากฎหมายเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์
ชาติเพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 
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2.3 กฎหมายภาษีอากร (หน้า 63–65) 
 ภาษีอากรเป็นท่ีมาแห่งรายรับท่ีส าคญัอนัดบัหน่ึงของประเทศเพื่อน ารายรับนั้นมาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารประเทศ ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลของทุกประเทศจึงก าหนดหน้าท่ีในการเสียภาษีของประชาชนไวใ้น
กฎหมาย โดยในส่วนของประเทศไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบบัไดก้ าหนดให้ประชาชนชาวไทยตอ้งมีหนา้ท่ีเสีย
ภาษีอากร 
 ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อใหอ้ านาจกรมสรรพากร กระทรวงการคลงัจดัเก็บภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์จากประชาชน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกองมรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง ทั้งน้ีโดยเก็บจากเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีผูเ้สียภาษีดงักล่าวได้รับหักดว้ยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เหลือ
เท่าใดก็เป็นเงินไดสุ้ทธิน าไปค านวณภาษีตามอตัราภาษีท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้ซ่ึงอตัราภาษีน้ีเป็น
อตัรากา้วหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 35 ดงันั้น ผูมี้เงินไดม้ากยิง่จะตอ้งเสียภาษีในอตัราสูง 

บัญชีอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เร่ิมใช้ปีภาษี 2560) 

เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้
สุทธิ 

อตัราภาษี ภาษี 
ในแต่ละขั้น 

ภาษีสะสม 

ส่วนท่ีเกิน  0               ถึง 150,000 150,000 ยกเวน้ 0 0 

ส่วนท่ีเกิน 150,000     ถึง 300,000 150,000 5 7,500 7,500 

ส่วนท่ีเกิน 300,000     ถึง 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

ส่วนท่ีเกิน 500,000     ถึง 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

ส่วนท่ีเกิน 750,000     ถึง 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

ส่วนท่ีเกิน 1,000,000  ถึง 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

ส่วนท่ีเกิน 2,000,000  ถึง 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 

ส่วนท่ีเกิน 5,000,000  ข้ึนไป  35   
 

 ปกติการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะเสียปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยน าเงินไดท่ี้
ได้รับตลอดทั้งปีท่ีผ่านมามาค านวณภาษี อย่างไรก็ตาม มีผูมี้เงินได้บางประเภทตอ้งเสียภาษีปีละ 2 คร้ัง 
ไดแ้ก่ ผูมี้เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง การประกอบธุรกิจ 
การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืนซ่ึงคร้ังแรกจะตอ้งยื่นเสียภายในเดือน
กนัยายนของทุกปี โดยน าเงินท่ีไดรั้บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมาค านวณภาษี ส่วนคร้ังท่ีสองเสีย
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ภาษีภายในเดือนมีนาคมตามปกติ โดยน าเงินไดท่ี้ไดรั้บตลอดทั้งปีมาค านวณภาษี แมจ้ะเป็นเงินไดท่ี้เสียภาษี
ไปแลว้ในคร้ังแรกก็ตาม เป็นเงินภาษีเท่าใด ให้น าภาษีท่ีเสียไปแลว้ในคร้ังแรกมาหักออก และเสียภาษีแต่
เพียงจ านวนท่ีขาดอยูน่ั้น 
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน ฯลฯ ตามปกติจะเก็บจากก าไรสุทธิท่ีผูเ้สียภาษีไดรั้บ ซ่ึงการเสีย
ภาษีจากก าไรสุทธิน้ีจะเสียปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกเสียภายใน 2 เดือนนับแต่วนัครบ 6 เดือนแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยค านวณและช าระภาษีจากก่ึงหน่ึงของประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชี 
ส่วนคร้ังท่ี 2 จะเสียภายใน 150 วนั นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี โดยค านวณและช าระภาษีจาก
ก าไรสุทธิจริงท่ีค านวณไดใ้นระยะเวลาบญัชีนั้นแลว้น าภาษีท่ีช าระไปแลว้ในคร้ังแรกมาหักออกและเสีย
ภาษีแต่เพียงจ านวนท่ียงัขาดอยูเ่ท่านั้น 
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการขายสินคา้และบริการ โดยผูข้ายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการมีหนา้ท่ีเรียกเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 101 จากลูกคา้ แลว้น าภาษีท่ีเรียกเก็บน้ีไปช าระต่ออ าเภอหรือ
เขตทอ้งท่ีภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป พร้อมยื่นแบบแสดงรายการดว้ย แต่ถา้ในเดือนเดียวกนันั้นผูข้าย
สินค้าหรือให้บริการถูกผูข้ายสินค้าและบริการอ่ืนเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 102 ผูข้ายสินค้าหรือ
ใหบ้ริการมีสิทธิน าภาษีท่ีถูกเรียกเก็บไปนั้นมาค านวณหกัออกจากภาษีท่ีตนเรียกเก็บจากลูกคา้ได ้และช าระ
ภาษีจากผลต่างนั้น 
 ตวัอยา่งเช่น ตน้เดือนมกราคม ก ซ้ือสินคา้จาก ข ในราคา 100 บาท และ ข เรียกเก็บภาษีในอตัราร้อย
ละ 7 เป็นเงิน 7 บาท ต่อมาปลายเดือน ก ขายสินคา้ดงักล่าวให้ ค ในราคา 120 บาท และเรียกเก็บภาษีใน
อตัราร้อยละ 7 เป็นเงิน 8.40 บาท จาก ค ดงัน้ี ในการค านวณภาษีของเดือนมกราคม ก มีสิทธิน าภาษี 7 บาท 
ท่ีถูก ข เรียกเก็บไปมาค านวณออกจากภาษี 8.40 บาท ท่ีตนเรียกเก็บจาก ค ได ้เม่ือค านวณแลว้จึงมีภาษีท่ี ก 
จะตอ้งเสียเพิ่มเพียง 1.40 บาท โดย ก จะตอ้งน าภาษีจ านวนน้ีไปช าระต่ออ าเภอหรือเขตทอ้งท่ีภายในวนัท่ี 15 
ของเดือนกุมภาพนัธ์ พร้อมยืน่แบบแสดงรายการดว้ย 
 4. อากรแสตมป์ อากรแสตมป์เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการท าตราสาร เช่น สัญญาเช่าท่ีดิน โรงเรือน ส่ิง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือแพ สัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น สัญญากูย้ืมเงิน ใบมอบอ านาจ โดยผูเ้สียภาษีตอ้งปิด
อากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ตามอตัราท่ีบญัชีอตัราอากรแสตมป์ของประมวลรัษฎากรไดก้ าหนดไวแ้ละจะตอ้ง
ขีดฆ่าเพื่อแสดงการใชแ้สตมป์ ซ่ึงผูท่ี้ขีดฆ่าไดต้อ้งเป็นไปตามท่ีประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้

                                                           
 1, 2 ปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) กฎหมายไดก้ าหนดให้ลดอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชัว่คราวจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6.3 และ
เม่ือรวมกบัภาษีทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 0.7 จึงเท่ากับตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 แต่อตัราภาษีน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  
 



 
 
 
 

  
 
 

2. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมของจีนและอินเดีย นบัถือพระพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาหลัก ท าให้วฒันธรรมไทยซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไวห้ลายประการ แนวคิดและ
พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอยา่งมาก ท าให้หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกัการขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนของไทยมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั โดยมีหลกัฐานปรากฏในหลกัศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามค าแหง โดยสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปบา้งในสมยัอยุธยา จากนั้นก็เกิด
การเปล่ียนแปลงมากในสมยัรัตนโกสินทร์ และไดพ้ฒันาจนกลายเป็นสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั 

 
2.1 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ (หน้า 83–90) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดใ้ห้การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้

อย่างกวา้งขวาง โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีไดบ้ญัญติัให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึน รวมทั้งมี
บทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นจ านวนมาก 

 
2.1.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน ท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วฒิุสภาจากผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหา  
 ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
เป็นกลางทางการเมือง และมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี นบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รง
แต่งตั้ง และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนา้ท่ีและอ านาจดงัน้ี 
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 1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกนัหรือแกไ้ขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู ้
ไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. จดัท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
 3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน 
 4. ช้ีแจงและรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม 
 5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
 6. หนา้ท่ีและอ านาจอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้งค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาว
ไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคญั 
 

2.1.2 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีบทบญัญติัท่ีให้การรับรองและคุม้ครองใน
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไวห้ลายประการ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจบัและคุม
ขงับุคคลจะท าไม่ได ้เวน้แต่จะมีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 การคน้ตวับุคคลหรือการกระท าท่ีเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
จะท าไม่ได ้ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวธีิโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท าไม่ได ้
 2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม บุคคลจะได้รับโทษทางอาญาต่อเม่ือในขณะท่ีกระท าความผิดมี
กฎหมายบญัญติัวา่การกระท านั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่
โทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าผดิไม่ได ้
 3. สิทธิทีจ่ะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน การเกณฑแ์รงงานจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายท่ี
ตราข้ึนเพื่อป้องกนัภยัพิบติัสาธารณะ หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อยัการศึก หรือในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือการรบ 
 4. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกยีรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว บุคคลมีสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 
เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว การกระท าท่ีละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิดงักล่าว หรือการน าขอ้มูลส่วน
บุคคลไปใชป้ระโยชน์จะกระท าไม่ได ้
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 5. สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก  บุคคลมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์จะกระท าไม่ได้ เวน้แต่อาศยัอ านาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อการสาธารณูปโภค การ
ป้องกนัประเทศ หรือการไดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืน 
 6. สิทธิในการรวมกนัจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค บุคคลมีสิทธิรวมตวักนัจดัตั้งองคก์รของผูบ้ริโภคเพื่อ
คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของผูบ้ริโภค  
 7. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข บุคคลมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ และมีสิทธิไดรั้บ
การป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ส าหรับผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการป้องกนั
และขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 8. สิทธิของมารดา ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ซ่ึงไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และผู้ยากไร้ ในช่วง
ระหวา่งก่อนและหลงัคลอดบุตร มารดามีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองและช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
และบุคคลท่ีมีอายุเกิน 60 ปี ซ่ึงไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 
 9. เสรีภาพในการนับถือศาสนา บุคคลมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบติัหรือ
ประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนาของตน แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น
อนัตรายต่อความปลอดภยัของรัฐ และไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 10. เสรีภาพในเคหสถาน บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลอ่ืนจะเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยนิยอมของผูค้รอบครองไม่ได ้และการคน้เคหสถานจะกระท าไม่ได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 11. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพมิพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมาย
โดยวธีิอืน่ ๆ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวของบุคคลจะท าไม่ได ้เวน้แต่จะอาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 12. เสรีภาพทางวิชาการ รัฐธรรมนูญให้การคุม้ครองเสรีภาพทางวิชาการ แต่การใชเ้สรีภาพดงักล่าว
จะตอ้งไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งตอ้งเคารพและไม่ปิดกั้น
ความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน 
 13. เสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร บุคคลมีเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกนั การตรวจ การกกั หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนั การท าให้ล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนัจะท าไม่ได ้
เวน้แต่เม่ือมีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 14. เสรีภาพในการเดินทางและการเลอืกถิ่นทีอ่ยู่ บุคคลมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่
การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะท าไม่ได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 การเนรเทศบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือห้ามไม่ให้ผูมี้สัญชาติไทยเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรือถอดถอนสัญชาติของผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดจะท าไม่ได ้
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 15. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าว
ไม่สามารถท าได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 16. เสรีภาพในการรวมตัวกัน  บุคคลมีเสรีภาพในการรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคม 
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน ๆ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะท าไม่ได้ เวน้แต่อาศยั
อ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 17. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวไม่สามารถท าได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 18. เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง บุคคลมีเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั้งพรรคการเมืองตาม
วถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
 19. สิทธิของบุคคลและชุมชน บุคคลและชุมชนมีสิทธิเก่ียวกบัการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
เช่น ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เสนอเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเน่ืองมาจากการกระท าหรือละเวน้การกระท าของ
บุคลากรฝ่ายรัฐ 
 นอกจากน้ีบุคคลและชุมชนยงัมีสิทธิเก่ียวกบัการอนุรักษภ์ูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นอยู่
ของชุมชน และการจัดระบบสวสัดิการของชุมชน เช่น อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและชาติ จดัการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการท่ี
ก่อประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน 
 20. เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น ห้ามการสั่งปิดกิจการหนงัสือพิมพเ์พื่อลิดรอนเสรีภาพในการน าเสนอข่าว
หรือการแสดงความคิดเห็น 
 21. การใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไม่ได ้   
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