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เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

สิทธิ+เสรีภาพของ
ประชาชน

กลไกในการใช้
อ านาจรัฐ

การเมืองของ
พลเมือง

การเมืองของ
นักการเมือง

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

สร้าง
สัมพันธภาพ

ให้กับ
องค์กรต่างๆ

คุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ

ของ
ประชาชน

ปฏิรูป
ประเทศ

ลดเงื่อนไข
ความขัดแย้ง

สิทธิ+เสรีภาพ
นอกเหนือจาก
ที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติไว้
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2560

เน้ือหา กลไกในการคุ้มครอง

ก่อให้เกิด

หน้าที่แก่รัฐ

ในการท าให้

สมัฤทธิ์ผล

ให้มีผล

บังคับทนัที

แม้ยังไม่มี

กฎหมาย

มีทั้งสทิธิ

มนุษยชน

และสทิธิ

เสรีภาพของ

ชนชาวไทย

ศาล

ยุติธรรม

ศาล

รัฐธรรมนูญ
ศาล

ปกครอง

กรรมการ

สทิธิ

มนุษยชน

ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ



หนา้ที่ของรฐั
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หนา้ท่ีของรฐั

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดเรื่องหน้าที่

ของรัฐไว้เป็นครั้งแรก เพ่ือก าหนดให้รัฐมหีน้าที่ต้องด าเนินการดูแลและจัดสวัสดิการ

ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน เนื่องจากเป็นมาตรการพ้ืนฐานที่ รัฐควรจะท าให้กับ

ประชน และที่ผ่านมาในบางเร่ืองแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิใน

เรื่องนั้น ประชาชนกจ็ะมีแต่สทิธแิต่มักไม่เกดิขึ้นจริงในทางปฏบิัติ จึงต้องบัญญัติให้

เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรง โดยก าหนดไว้แต่เร่ืองส าคัญ ๆ เท่านั้น เพ่ือบังคับให้รัฐท า

ตามหน้าที่ที่ก  าหนดไว้โดยไม่ต้องพิจารณาว่าประชาชนจะมสีทิธหิรือไม่
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หนา้ท่ีของรฐั

“หน้าที่ของรัฐ” จะแตกต่างจาก “แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ”

โดยบทบัญญัติในหมวดหน้าที่ของรัฐน้ันจะมีสภาพบังคับให้รัฐต้องท าตาม

หน้าที่ และเป็นเหตุในการฟ้องร้องของประชาชนให้รัฐด าเนินการตาม

หน้าที่ ได้ ส่วนแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐน้ัน เป็นเร่ืองทิศทางหรือ

แนวทางในการด าเนินนโยบายของรัฐ หากรัฐไม่ด าเนินการกไ็ม่เป็นอาจ

เป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องให้รัฐด าเนินการได้
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หนา้ท่ีของรฐั

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560

มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตาม

หมวดน้ี ถ้าการน้ันเป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 

ย่อมเป็นสิทธิของประชาชน และชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐ

ด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องรอ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้

ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์น้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่

กฎหมายบัญญัติ
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หนา้ท่ีของรฐั

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560

มาตรา 52 รัฐต้องพิทกัษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ

แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสทิธอิธปิไตย

มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏบิัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เดก็ทุกคนได้รับการศกึษาเป็นเวลาสบิสองปี ตั้งแต่ก่อนวัย

เรียนจนจบการศกึษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย

มาตรา 61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสทิธภิาพในการคุ้มครองและพิทกัษ์

สทิธขิองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ

มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการ

คลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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ระบบเลือกตั้ง
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ระบบเลือกตั้ง

เสยีงข้างมาก สดัส่วน

รอบเดียว สองรอบ ใช้เขตประเทศ

เป็นเขตเลือกตั้ง

แบ่งเป็น

zone

ระบบผสม
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ระบบเลือกตั้งตามร่างรฐัธรรมนูญใหม่

บตัรใบเดียว

แบ่งเขต บญัชีรายช่ือ
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เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งตาม                                  

2540 / 2550 / 2560

สมาชิก ประเดน็ 2540 2550 2560

ส.ส.

จ านวนรวม 500 500 500

เขตเลือกตั้ง เขตละคน 400 เขต เขตละคน 375 เขต เขตละคน 350 เขต

บญัชีรายชือ่

100 คน 125 คน 150 คน

ใชเ้ขตประเทศ ใชเ้ขตประเทศ
ใชเ้ขตประเทศ (ใชบ้ตัรใบ

เดยีวกบัแบ่งเขต)

ตอ้งไดข้ั้นต า่ 5% ไม่มีจ านวนขั้นต า่
คิดจากสดัส่วนคะแนน – จ านวน 

ส.ส. แบบแบ่งเขต

ส.ว.

จ านวน 200 คน 150 คน 200 คน

ทีม่า เลือกตั้งโดยตรง
เลือกตั้งโดยตรงผสมสรรหา 

(74 คน)
เลือกตั้งทางออ้ม

เขตเลือกตั้ง
ใชเ้ขตจังหวดัเป็นเขต

เลือกตั้งๆละหลายคน

ส.ว. 76 คน เลือกตั้งใชเ้ขต

จังหวดัเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ 

1 คน

-
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การคิดค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

1)  น าคะแนนรวมทั้งประเทศตั้งหารด้วยห้าร้อย

2)  น าผลลัพธ์ตาม 1) ไปหารคะแนนรวมของพรรคการเมืองแต่ละพรรค จ านวนที่ได้ถือเป็น

จ านวน ส.ส. ที่พรรคการเมืองน้ันจะพึงมีได้

3)  น าจ านวน ส.ส. ที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ ลบด้วยจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขต คือจ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองน้ันจะได้รับ

4) ถ้าพรรคการเมืองใดมี ส.ส. แบบแบ่งเขตเท่ากับหรือสงูกว่าจ านวน ส.ส. ที่พรรคการเมืองนั้น

จะพึงมีได้ ให้พรรคการเมืองน้ันมี ส.ส. ตามจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และไม่มีสทิธิ

ได้รับ ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ และให้น าจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองอื่น

ตามอตัราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมี ส.ส. เกนิจ านวนที่จะพึงมีได้

5) เมื่อได้จ านวนบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครตามล าดับหมายเลขในบัญชี

รายช่ือ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.



ท่ีมาของวุฒิสภา

วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือก

กนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ 

หรือประโยชน์ร่วมกนั หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท  าให้ประชาชนซ่ึงมี

สทิธสิมัครรับเลือกทุกคน สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ 



ท่ีมาของนายกรฐัมนตรี

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560

มาตรา 88 วรรคหนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

แจ้งรายช่ือบุคคลซ่ึงพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับ

สมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายช่ือบุคคลดังกล่าวให้ประชาชน

ทราบ และให้น าความในมาตรา 87 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

**ไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งเสนอช่ือจาก ส.ส. ของพรรคการเมือง**



ท่ีมาของนายกรฐัมนตรี

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560

มาตรา 159 วรรคหนึง่ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเหน็ชอบบุคคล

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม

มาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

สภาผู้แทนราษฎร



ท่ีมาของนายกรฐัมนตรี

นายกรัฐมนตรีต้องมาจากผู้ที่พรรคการเมืองเสนอรายช่ือต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ งในการเลือกตั้ งทั่วไปเพ่ือให้ประชาชน ได้

พิจารณาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน โดยผ่านความเหน็ชอบ

ของสภาผู้แทนราษฎร

รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดให้ผู้ที่จะถูกเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาให้

ความเหน็ชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ดังน้ัน นายกรฐัมนตรีมาจากคนนอกได้



มาตรการป้องกนัการทุจริต
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1. ก าหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ “ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทุกรปูแบบ”(มาตรา 50 (10))

2. ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถงึอันตราย ที่เกิด

จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง 

กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกนัเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน หรือช้ี

เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 63)

3. ก าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลักการ

ส าคัญต่างๆ ในการปกครองประเทศ รวมทั้งการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย 

(มาตรา 78)
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การก าหนดใหภ้าครฐัและภาคประชาชน                                          

มีหนา้ทีใ่นการป้องกนัทุจริต



ร่างรัฐธรรมนูญก าหนดให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 98 (2)(8)(9)(10)(11)(18)) สมาชิก

วุฒิสภา (มาตรา 108 ข. (1)) และเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับต าแหน่งของรัฐมนตรี 

(มาตรา 160)

(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(2) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(3) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอนัถึงที่สดุให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร ่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด ตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

21

การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มเพือ่ป้องกนัมิใหผู้ที้่เคยกระท าการทุจริตเขา้มาเป็นผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมือง



(4) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สดุว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผดิเกี่ยวกบัทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตาม

กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็น

ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน ในความผิดฐาน เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินในความผดิฐานฟอกเงิน

(5) เคยต้องค าพิพากษาอนัถึงที่สดุว่ากระท าการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(6) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ การมีผลประโยชน์ในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย หรือ 

ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสั่งให้พ้นจากต าแหน่งและเพิกถอนสทิธิสมัคร

รับเลือกตั้งเพราะเหตุทุจริต
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การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มเพือ่ป้องกนัมิใหผู้ที้่เคยกระท าการทุจริตเขา้มาเป็นผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมือง



ในกรณีที่ ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบเห็นว่าการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ

กระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมี

ส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ให้เสนอความเห็นต่อศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้ นผล ถ้าผู้กระท า

เป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ให้สิ้นสดุสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสทิธสิมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการ หรือรู้ ว่ามีการกระท าดังกล่าว

แล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งน้ัน เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มี

มติ และให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผดิชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ ย (มาตรา 144)
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การป้องกนัการมีผลประโยชนใ์นการพจิารณา                       ร่าง

งบประมาณรายจ่าย



ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสยัหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ ใดกระท าการทุจริต 

ให้ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเทจ็จริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เห็นว่าผู้นั้นมี

พฤติการณ์หรือกระท าความผดิตามที่ไต่สวน ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเร่ือง

ต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย 

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอยัการสงูสดุเพ่ือด าเนินการฟ้องคดี

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการอื่นตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
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การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)



เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทบัรับฟ้อง ให้

ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา และหากมีค าพิพากษาว่าผู้ ถูกกล่าวหามี

พฤติการณ์หรือกระท าความผดิตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องค าพิพากษาน้ันพ้นจากต าแหน่ง และให้

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปี

ด้วยหรือไม่กไ็ด้

ผู้ใดถูกเพิกถอนสทิธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ

สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสทิธดิ ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ (มาตรา 235)
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การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโดยคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)



ร่างรัฐธรรมนูญก าหนดให้คุณสมบัติของผู้มีสทิธิเลือกตั้งและผู้มีสทิธสิมัครรับ

เลือกตั้ง และหลักเกณฑ ์และวิธกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ บัญญัติ อย่างไรก็

ตาม รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบญัญติัไวใ้นรฐัธรรมนูญดว้ย (มาตรา 

252)
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การก าหนดคุณสมบติัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่



ร่างรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดินโดยให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว 

เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน (มาตรา 

258 (5))
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ประเด็นเกีย่วกบัการป้องกนัการทุจริตในการปฏิรูปประเทศ
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การแกไ้ขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
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พระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข
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รูปของรฐั
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