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หนา ๑
เลม ๑๓๔ ตอนท ๔๐ ก ราชกจจานุเบกษา ๖ เมษายน ๒๕๖๐

รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย

สมเดจพระเจาอยูหวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกูร
ตราไว ณ วนท ๖ เมษายน พุทธศกราช ๒๕๖๐

เป็นปีท ๒ ในรชกาลปัจจุบน

ศุภมสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดตภาค ๒๕๖๐ พรรษา ปัจจุบนสมย จนทรคตนยม
กุกกุฏสมพตสร จตรมาส ชุณหปักษ์ ทสมดถ สุรยคตกาล เมษายนมาส ฉฏฐสุรทน ครุวาร โดยกาลบรเฉท

สมเดจพระเจาอยูหวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหประกาศวา นายกรฐมนตรไดนําความกราบบงคมทูลวา นบแตพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาประชาธปก
พระปกเกลาเจาอยูหว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรสยาม
พุทธศกราช ๒๔๗๕ เป็นตนมา การปกครองของประเทศไทยไดดํารงเจตนารมณ์ยึดมนในระบอบประชาธปไตย
อนมพระมหากษตรย์ทรงเป็นประมุขตอเนองมาโดยตลอด แมไดมการยกเลก แกไขเพมเตม และประกาศใช
รฐธรรมนูญเพอจดระเบยบการปกครองใหเหมาะสมหลายครง แตการปกครองกมไดมเสถยรภาพหรอ
ราบรนเรยบรอยเพราะยงคงประสบปัญหาและขอขดแยงตาง ๆ บางครงเป็นวกฤตทางรฐธรรมนูญทหา
ทางออกไมได เหตุสวนหนึงเกดจากการทมผูไมนําพาหรอไมนบถอยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบานเมอง
ทุจรตฉอฉลหรอบดเบอนอํานาจ หรอขาดความตระหนกสํานึกรบผดชอบตอประเทศชาตและประชาชน
จนทําใหการบงคบใชกฎหมายไมเป็นผล ซึงจําตองปองกนและแกไขดวยการปฏรูปการศึกษาและการบงคบใช
กฎหมาย และเสรมสรางความเขมแขงของระบบคุณธรรมและจรยธรรม แตเหตุอกสวนหนึงเกดจากกฎเกณฑ์
การเมองการปกครองทยงไมเหมาะสมแกสภาวการณ์บานเมองและกาลสมย ใหความสําคญแกรูปแบบ
และวธการยงกวาหลกการพนฐานในระบอบประชาธปไตยหรอไมอาจนํากฎเกณฑ์ทมอยูมาใชแกพฤตกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวกฤตทมรูปแบบและวธการแตกตางไปจากเดมใหไดผล



หนา ๒
เลม ๑๓๔ ตอนท ๔๐ ก ราชกจจานุเบกษา ๖ เมษายน ๒๕๖๐

รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย (ฉบบชวคราว) พุทธศกราช ๒๕๕๗ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๑)
พุทธศกราช ๒๕๕๘ จึงไดบญญตใหมคณะกรรมการรางรฐธรรมนูญมหนาทรางรฐธรรมนูญเพอใชเป็นหลก
ในการปกครอง และเป็นแนวทางในการจดทํากฎหมายประกอบรฐธรรมนูญและกฎหมายอน โดยไดกําหนดกลไก
เพอจดระเบยบและสรางความเขมแขงแกการปกครองประเทศขึนใหมดวยการจดโครงสรางของหนาท
และอํานาจขององค์กรตาง ๆ ตามรฐธรรมนูญ และสมพนธภาพระหวางฝายนตบญญตกบฝายบรหารใหเหมาะสม
การใหสถาบนศาลและองค์กรอสระอนซึงมหนาทตรวจสอบการใชอํานาจรฐสามารถปฏบตหนาทไดอยางม
ประสทธภาพ สุจรต เทยงธรรมและมสวนในการปองกนหรอแกไขวกฤตของประเทศตามความจําเป็น
และความเหมาะสม การรบรอง ปกปอง และคุมครองสทธเสรภาพของปวงชนชาวไทยใหชดเจนและครอบคลุม
อยางกวางขวางยงขึน โดยถอวาการมสทธเสรภาพเป็นหลกการจํากดตดสทธเสรภาพเป็นขอยกเวน
แตการใชสทธเสรภาพดงกลาวตองอยูภายใตกฎเกณฑ์เพอคุมครองสวนรวม การกําหนดใหรฐมหนาท
ตอประชาชนเชนเดยวกบการใหประชาชนมหนาทตอรฐ การวางกลไกปองกน ตรวจสอบ และขจดการทุจรต
และประพฤตมชอบทเขมงวด เดดขาด เพอมใหผูบรหารทปราศจากคุณธรรม จรยธรรม และธรรมาภบาล
เขามามอํานาจในการปกครองบานเมองหรอใชอํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปองกน
และบรหารจดการวกฤตการณ์ของประเทศใหมประสทธภาพยงขึน ตลอดจนไดกําหนดกลไกอน ๆ
ตามแนวทางทรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย (ฉบบชวคราว) พุทธศกราช ๒๕๕๗ ระบุไว เพอใชเป็นกรอบ
ในการพฒนาประเทศตามแนวนโยบายแหงรฐและยุทธศาสตร์ชาตซึงผูเขามาบรหารประเทศแตละคณะ
จะไดกําหนดนโยบายและวธดําเนนการทเหมาะสมตอไป ทงยงสรางกลไกในการปฏรูปประเทศในดานตาง ๆ
ทสําคญและจําเป็นอยางรวมมอรวมใจกน รวมตลอดทงการลดเงอนไขความขดแยงเพอใหประเทศมความสงบสุข
บนพนฐานของความรูรกสามคคปรองดอง การจะดําเนนการในเรองเหลานใหลุลวงไปได จําตองอาศย
ความรวมมอระหวางประชาชนทุกภาคสวนกบหนวยงานทงหลายของรฐตามแนวทางประชารฐภายใตกฎเกณฑ์
ตามหลกการปกครองในระบอบประชาธปไตยและประเพณการปกครองทเหมาะสมกบสถานการณ์
และลกษณะสงคมไทย หลกความสุจรต หลกสทธมนุษยชน และหลกธรรมาภบาล อนจะทําใหสามารถ
ขบเคลอนประเทศใหพฒนาไปขางหนาไดอยางเป็นขนตอนจนเกดความมนคง มงคง และยงยน ทงในทาง
การเมองการปกครอง เศรษฐกจ และสงคมตามระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรย์ทรงเป็นประมุข

ในการดําเนนการดงกลาว คณะกรรมการรางรฐธรรมนูญไดสรางความรบรูความเขาใจแกประชาชน
ในหลกการและเหตุผลของบทบญญตตาง ๆ เป็นระยะ ๆ เปิดโอกาสใหประชาชนเขาถึงรางรฐธรรมนูญ
และความหมายโดยผานทางสอตาง ๆ อยางกวางขวาง และใหประชาชนมสวนรวมในการพฒนาสารตถะของ
รางรฐธรรมนูญดวยการเสนอแนะขอควรแกไขเพมเตม เมอการจดทํารางรฐธรรมนูญแลวเสรจ กไดเผยแพร
รางรฐธรรมนูญและคําอธบายสาระสําคญของรางรฐธรรมนูญโดยสรุปในลกษณะทประชาชนสามารถเขาใจ
เนอหาสําคญของรางรฐธรรมนูญไดโดยสะดวกและเป็นการทวไป และจดใหมการออกเสยงประชามต
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เพอใหความเหนชอบแกรางรฐธรรมนูญทงฉบบ ในการน สภานตบญญตแหงชาตไดมมตเสนอประเดน
เพมเตมอกประเดนหนึงเพอใหมการออกเสยงประชามตในคราวเดยวกนดวย การออกเสยงประชามต
ปรากฏผลวา ประชาชนผูมสทธออกเสยงประชามตโดยคะแนนเสยงขางมากของผูมาออกเสยงประชามต
เหนชอบกบรางรฐธรรมนูญและประเดนเพมเตมดงกลาว คณะกรรมการรางรฐธรรมนูญจึงดําเนนการแกไข
รางรฐธรรมนูญในสวนทเกยวของใหสอดคลองกบผลการออกเสยงประชามตในประเดนเพมเตม และไดสงให
ศาลรฐธรรมนูญพจารณาวาเป็นการชอบดวยผลการออกเสยงประชามตแลวหรอไม ซึงตอมาศาลรฐธรรมนูญ
ไดวนจฉยใหคณะกรรมการรางรฐธรรมนูญแกไขเพมเตมขอความบางสวน และคณะกรรมการรางรฐธรรมนูญ
ไดดําเนนการแกไขตามคําวนจฉยของศาลรฐธรรมนูญแลว นายกรฐมนตรจึงนํารางรฐธรรมนูญขึนทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย ตอมารฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย (ฉบบชวคราว) พุทธศกราช ๒๕๕๗ แกไข
เพมเตม (ฉบบท ๔) พุทธศกราช ๒๕๖๐ บญญตใหนายกรฐมนตรขอรบพระราชทานรางรฐธรรมนูญนน
คนมาแกไขเพมเตมเฉพาะบางประเดนได เมอดําเนนการแลวเสรจ นายกรฐมนตรจึงนํารางรฐธรรมนูญนน
ขึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพอทรงลงพระปรมาภไธย ประกาศใชเป็นรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย
สบไป ทรงพระราชดํารวาสมควรพระราชทานพระราชานุมต

จึงมพระราชโองการดํารสเหนอเกลาเหนอกระหมอมใหตรารฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทยฉบบน
ขึนไว ใหใชแทนรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทย (ฉบบชวคราว) พุทธศกราช ๒๕๕๗ ซึงไดตราไว
ณ วนท ๒๒ กรกฎาคม พุทธศกราช ๒๕๕๗ ตงแตวนประกาศนเป็นตนไป

ขอปวงชนชาวไทย จงมความสมครสโมสรเป็นเอกฉนท์ ในอนทจะปฏบตตามและพทกษ์รกษา
รฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทยน เพอธํารงคงไวซึงระบอบประชาธปไตยและอํานาจอธปไตยของ
ปวงชนชาวไทย และนํามาซึงความผาสุกสรสวสดพพฒนชยมงคล อเนกศุภผลสกลเกยรตยศสถาพรแก
อาณาประชาราษฎรทวสยามรฐสมา สมดงพระราชปณธานปรารถนาทุกประการ เทอญ

หมวด ๑
บททวไป

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกรอนหนึงอนเดยว จะแบงแยกมได
มาตรา ๒ ประเทศไทยมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรย์

ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๓ อํานาจอธปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตรย์ผูทรงเป็นประมุข

ทรงใชอํานาจนนทางรฐสภา คณะรฐมนตร และศาล ตามบทบญญตแหงรฐธรรมนูญ
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รฐสภา คณะรฐมนตร ศาล องค์กรอสระ และหนวยงานของรฐ ตองปฏบตหนาทใหเป็นไป
ตามรฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลกนตธรรม เพอประโยชน์สวนรวมของประเทศชาตและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม

มาตรา ๔ ศกดศรความเป็นมนุษย์ สทธ เสรภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ยอมไดรบความคุมครอง

ปวงชนชาวไทยยอมไดรบความคุมครองตามรฐธรรมนูญเสมอกน
มาตรา ๕ รฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญญตใดของกฎหมาย กฎ

หรอขอบงคบ หรอการกระทําใด ขดหรอแยงตอรฐธรรมนูญ บทบญญตหรอการกระทํานนเป็นอนใชบงคบ
มได

เมอไมมบทบญญตแหงรฐธรรมนูญนบงคบแกกรณใด ใหกระทําการนนหรอวนจฉยกรณนน
ไปตามประเพณการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๒
พระมหากษตรย์

มาตรา ๖ องค์พระมหากษตรย์ทรงดํารงอยูในฐานะอนเป็นทเคารพสกการะ ผูใดจะละเมดมได
ผูใดจะกลาวหาหรอฟองรองพระมหากษตรย์ในทางใด ๆ มได
มาตรา ๗ พระมหากษตรย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอครศาสนูปถมภก
มาตรา ๘ พระมหากษตรย์ทรงดํารงตําแหนงจอมทพไทย
มาตรา ๙ พระมหากษตรย์ทรงไวซึงพระราชอํานาจทจะสถาปนาและถอดถอนฐานนดรศกด

และพระราชทานและเรยกคนเครองราชอสรยาภรณ์
มาตรา ๑๐ พระมหากษตรย์ทรงเลอกและทรงแตงตงผูทรงคุณวุฒเป็นประธานองคมนตร

คนหนึงและองคมนตรอนอกไมเกนสบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร
คณะองคมนตรมหนาทถวายความเหนตอพระมหากษตรย์ในพระราชกรณยกจทงปวง

ทพระมหากษตรย์ทรงปรึกษา และมหนาทอนตามทบญญตไวในรฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑ การเลอกและแตงตงองคมนตรหรอการใหองคมนตรพนจากตําแหนง ใหเป็นไป

ตามพระราชอธยาศย
ใหประธานรฐสภาเป็นผูลงนามรบสนองพระบรมราชโองการแตงตงประธานองคมนตรหรอ

ใหประธานองคมนตรพนจากตําแหนง
ใหประธานองคมนตรเป็นผูลงนามรบสนองพระบรมราชโองการแตงตงองคมนตรอนหรอ

ใหองคมนตรอนพนจากตําแหนง
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มาตรา ๑๒ องคมนตรตองไมเป็นสมาชกสภาผูแทนราษฎร สมาชกวุฒสภา หรอดํารงตําแหนง
ทางการเมองอน ตุลาการศาลรฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองค์กรอสระ พนกงานรฐวสาหกจ เจาหนาทอน
ของรฐ หรอสมาชกหรอเจาหนาทของพรรคการเมอง หรอขาราชการเวนแตการเป็นขาราชการในพระองค์
ในตําแหนงองคมนตร และตองไมแสดงการฝักใฝในพรรคการเมองใด ๆ

มาตรา ๑๓ กอนเขารบหนาท องคมนตรตองถวายสตย์ปฏญาณตอพระมหากษตรย์
ดวยถอยคํา ดงตอไปน

“ขาพระพุทธเจา (ชอผูปฏญาณ) ขอถวายสตย์ปฏญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรกภกดตอ
พระมหากษตรย์ และจะปฏบตหนาทดวยความซอสตย์สุจรต เพอประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ทงจะรกษาไวและปฏบตตามซึงรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทยทุกประการ”

มาตรา ๑๔ องคมนตรพนจากตําแหนงเมอตาย ลาออก หรอมพระบรมราชโองการใหพนจาก
ตําแหนง

มาตรา ๑๕ การแตงตงและการใหขาราชการในพระองค์พนจากตําแหนง ใหเป็นไปตาม
พระราชอธยาศย

การจดระเบยบราชการและการบรหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ใหเป็นไปตาม
พระราชอธยาศยตามทบญญตไวในพระราชกฤษฎกา

มาตรา ๑๖ ในเมอพระมหากษตรย์จะไมประทบอยูในราชอาณาจกร หรอจะทรงบรหาร
พระราชภาระไมไดดวยเหตุใดกตาม จะทรงแตงตงบุคคลคนหนึงหรอหลายคนเป็นคณะขึน ใหเป็น
ผูสําเรจราชการแทนพระองค์หรอไมกได และในกรณททรงแตงตงผูสําเรจราชการแทนพระองค์
ใหประธานรฐสภาเป็นผูลงนามรบสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๗ ในกรณทพระมหากษตรย์มไดทรงแตงตงผูสําเรจราชการแทนพระองค์
ตามมาตรา ๑๖ หรอในกรณทพระมหากษตรย์ไมสามารถทรงแตงตงผูสําเรจราชการแทนพระองค์เพราะ
ยงไมทรงบรรลุนตภาวะหรอเพราะเหตุอน แตตอมาคณะองคมนตรพจารณาเหนวามความจําเป็นสมควร
แตงตงผูสําเรจราชการแทนพระองค์และไมอาจกราบบงคมทูลใหทรงแตงตงไดทนการ ใหคณะองคมนตร
เสนอชอบุคคลคนหนึงหรอหลายคนเป็นคณะ ตามลําดบทโปรดเกลาโปรดกระหมอมกําหนดไวกอนแลว
ให เป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์ แลวแจงประธานรฐสภาเพอประกาศในพระปรมาภไธย
พระมหากษตรย์ แตงตงผูนนขึนเป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์

มาตรา ๑๘ ในระหวางทไมมผูสําเรจราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๗ ใหประธาน
องคมนตรเป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์เป็นการชวคราวไปพลางกอน

ในกรณทผูสําเรจราชการแทนพระองค์ซึงไดรบการแตงตงตามมาตรา ๑๖ หรอมาตรา ๑๗
ไมสามารถปฏบตหนาทได ใหประธานองคมนตรทําหนาทผูสําเรจราชการแทนพระองค์เป็นการชวคราว
ไปพลางกอน
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ในระหวางทประธานองคมนตรเป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึง หรอในระหวางท
ประธานองคมนตรทําหนาทผูสําเรจราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรจะปฏบตหนาท
ในฐานะเป็นประธานองคมนตรมได ในกรณเชนวาน ใหคณะองคมนตรเลอกองคมนตรคนหนึงขึน
ทําหนาทประธานองคมนตรเป็นการชวคราวไปพลางกอน

มาตรา ๑๙ กอนเขารบหนาท ผูสําเรจราชการแทนพระองค์ซึงไดรบการแตงตงตามมาตรา ๑๖
หรอมาตรา ๑๗ ตองปฏญาณตนในทประชุมรฐสภาดวยถอยคํา ดงตอไปน

“ขาพเจา (ชอผูปฏญาณ) ขอปฏญาณวา ขาพเจาจะจงรกภกดตอพระมหากษตรย์ (พระปรมาภไธย)
และจะปฏบตหนาทดวยความซอสตย์สุจรต เพอประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทงจะรกษาไว
และปฏบตตามซึงรฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกรไทยทุกประการ”

ผูสําเรจราชการแทนพระองค์ซึงเคยไดรบการแตงตงและปฏญาณตนมาแลว ไมตองปฏญาณตนอก
มาตรา ๒๐ ภายใตบงคบมาตรา ๒๑ การสบราชสมบตใหเป็นไปโดยนยแหงกฎมณเฑยรบาล

วาดวยการสบราชสนตตวงศ์ พระพุทธศกราช ๒๔๖๗
การแกไขเพมเตมกฎมณเฑยรบาลวาดวยการสบราชสนตตวงศ์ พระพุทธศกราช ๒๔๖๗

เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษตรย์โดยเฉพาะ เมอมพระราชดํารประการใด ใหคณะองคมนตรจดทํา
รางกฎมณเฑยรบาลแกไขเพมเตมกฎมณเฑยรบาลเดมขึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพอมพระราชวนจฉย
เมอทรงเหนชอบและทรงลงพระปรมาภไธยแลว ใหประธานองคมนตรดําเนนการแจงประธานรฐสภา
เพอใหประธานรฐสภาแจงใหรฐสภาทราบ และใหประธานรฐสภาลงนามรบสนองพระบรมราชโองการ
และเมอไดประกาศในราชกจจานุเบกษาแลว ใหใชบงคบเป็นกฎหมายได

มาตรา ๒๑ ในกรณทราชบลลงก์หากวางลงและเป็นกรณทพระมหากษตรย์ไดทรงแตงตง
พระรชทายาทไวตามกฎมณเฑยรบาลวาดวยการสบราชสนตตวงศ์ พระพุทธศกราช ๒๔๖๗ แลว
ใหคณะรฐมนตรแจงใหประธานรฐสภาทราบ และใหประธานรฐสภาเรยกประชุมรฐสภาเพอรบทราบ
และใหประธานรฐสภาอญเชญองค์พระรชทายาทขึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตรย์สบไป แลวใหประธาน
รฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ

ในกรณทราชบลลงก์หากวางลงและเป็นกรณทพระมหากษตรย์มไดทรงแตงตงพระรชทายาทไว
ตามวรรคหนึง ใหคณะองคมนตรเสนอพระนามผูสบราชสนตตวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ตอคณะรฐมนตร
เพอเสนอตอรฐสภาเพอรฐสภาใหความเหนชอบ ในการน จะเสนอพระนามพระราชธดากได เมอรฐสภา
ใหความเหนชอบแลว ใหประธานรฐสภาอญเชญองค์ผูสบราชสนตตวงศ์ขึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตรย์สบไป
แลวใหประธานรฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ
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มาตรา ๒๒ ในระหวางทยงไมมประกาศอญเชญองค์พระรชทายาทหรอองค์ผูสบราชสนตตวงศ์
ขึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตรย์ตามมาตรา ๒๑ ใหประธานองคมนตรเป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์
เป็นการชวคราวไปพลางกอน แตในกรณทราชบลลงก์หากวางลงในระหวางทไดแตงตงผูสําเรจราชการ
แทนพระองค์ไวตามมาตรา ๑๖ หรอมาตรา ๑๗ หรอระหวางเวลาทประธานองคมนตรเป็นผูสําเรจราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึง ใหผูสําเรจราชการแทนพระองค์นน ๆ แลวแตกรณ เป็นผูสําเรจราชการ
แทนพระองค์ตอไป ทงน จนกวาจะไดประกาศอญเชญองค์พระรชทายาทหรอองค์ผูสบราชสนตตวงศ์
ขึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตรย์

ในกรณทผูสําเรจราชการแทนพระองค์ซึงไดรบการแตงตงไวและเป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์
ตอไปตามวรรคหนึง ไมสามารถปฏบตหนาทได ใหประธานองคมนตรทําหนาทผูสําเรจราชการแทนพระองค์
เป็นการชวคราวไปพลางกอน

ในกรณทประธานองคมนตรเป็นผูสําเรจราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึง หรอทําหนาท
ผูสําเรจราชการแทนพระองค์เป็นการชวคราวตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบงคบ

มาตรา ๒๓ ในกรณทคณะองคมนตรจะตองปฏบตหนาทตามมาตรา ๑๗ หรอมาตรา ๒๑
วรรคสอง หรอประธานองคมนตรจะตองเป็นหรอทําหนาทผูสําเรจราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘
วรรคหนึงหรอวรรคสอง หรอมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยูในระหวางทไมมประธานองคมนตร
หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหคณะองคมนตรทเหลออยูเลอกองคมนตรคนหนึงเพอทําหนาท
ประธานองคมนตร หรอเป็นหรอทําหนาทผูสําเรจราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึง
หรอวรรคสอง หรอตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลวแตกรณ

มาตรา ๒๔ การถวายสตย์ปฏญาณตอพระมหากษตรย์ตามรฐธรรมนูญหรอกฎหมาย
พระมหากษตรย์จะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกระทําตอพระรชทายาทซึงทรงบรรลุนตภาวะแลว
หรอตอผูแทนพระองค์กได

ในระหวางทยงมไดถวายสตย์ปฏญาณตามวรรคหนึง จะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหผูซึง
ตองถวายสตย์ปฏญาณปฏบตหนาทไปพลางกอนกได

หมวด ๓
สทธและเสรภาพของปวงชนชาวไทย

มาตรา ๒๕ สทธและเสรภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทบญญตคุมครองไวเป็นการเฉพาะ
ในรฐธรรมนูญแลว การใดทมไดหามหรอจํากดไวในรฐธรรมนูญหรอในกฎหมายอน บุคคลยอมมสทธ
และเสรภาพทจะทําการนนไดและไดรบความคุมครองตามรฐธรรมนูญ ตราบเทาทการใชสทธหรอเสรภาพ
เชนวานนไมกระทบกระเทอนหรอเป็นอนตรายตอความมนคงของรฐ ความสงบเรยบรอยหรอศลธรรมอนด
ของประชาชน และไมละเมดสทธหรอเสรภาพของบุคคลอน
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สทธหรอเสรภาพใดทรฐธรรมนูญใหเป็นไปตามทกฎหมายบญญต หรอใหเป็นไปตามหลกเกณฑ์
และวธการทกฎหมายบญญต แมยงไมมการตรากฎหมายนนขึนใชบงคบ บุคคลหรอชุมชนยอมสามารถ
ใชสทธหรอเสรภาพนนไดตามเจตนารมณ์ของรฐธรรมนูญ

บุคคลซึงถูกละเมดสทธหรอเสรภาพทไดรบความคุมครองตามรฐธรรมนูญ สามารถยกบทบญญต
แหงรฐธรรมนูญเพอใชสทธทางศาลหรอยกขึนเป็นขอตอสูคดในศาลได

บุคคลซึงไดรบความเสยหายจากการถูกละเมดสทธหรอเสรภาพหรอจากการกระทําความผดอาญา
ของบุคคลอน ยอมมสทธทจะไดรบการเยยวยาหรอชวยเหลอจากรฐตามทกฎหมายบญญต

มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายทมผลเป็นการจํากดสทธหรอเสรภาพของบุคคลตองเป็นไป
ตามเงอนไขทบญญตไวในรฐธรรมนูญ ในกรณทรฐธรรมนูญมไดบญญตเงอนไขไว กฎหมายดงกลาว
ตองไมขดตอหลกนตธรรม ไมเพมภาระหรอจํากดสทธหรอเสรภาพของบุคคลเกนสมควรแกเหตุ
และจะกระทบตอศกดศรความเป็นมนุษย์ของบุคคลมได รวมทงตองระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากดสทธ
และเสรภาพไวดวย

กฎหมายตามวรรคหนึง ตองมผลใชบงคบเป็นการทวไป ไมมุงหมายใหใชบงคบแกกรณใด
กรณหนึงหรอแกบุคคลใดบุคคลหนึงเป็นการเจาะจง

มาตรา ๒๗ บุคคลยอมเสมอกนในกฎหมาย มสทธและเสรภาพและไดรบความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทยมกน

ชายและหญงมสทธเทาเทยมกน
การเลอกปฏบตโดยไมเป็นธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรองถนกําเนด เชอชาต

ภาษา เพศ อายุ ความพการ สภาพทางกายหรอสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจหรอสงคม
ความเชอทางศาสนา การศึกษาอบรม หรอความคดเหนทางการเมองอนไมขดตอบทบญญตแหงรฐธรรมนูญ
หรอเหตุอนใด จะกระทํามได

มาตรการทรฐกําหนดขึนเพอขจดอุปสรรคหรอสงเสรมใหบุคคลสามารถใชสทธหรอเสรภาพ
ไดเชนเดยวกบบุคคลอน หรอเพอคุมครองหรออํานวยความสะดวกใหแกเดก สตร ผูสูงอายุ คนพการ
หรอผูดอยโอกาส ยอมไมถอวาเป็นการเลอกปฏบตโดยไมเป็นธรรมตามวรรคสาม

บุคคลผูเป็นทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาทอนของรฐ และพนกงานหรอลูกจางขององค์กร
ของรฐยอมมสทธและเสรภาพเชนเดยวกบบุคคลทวไป เวนแตทจํากดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนท
เกยวกบการเมอง สมรรถภาพ วนย หรอจรยธรรม

มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมสทธและเสรภาพในชวตและรางกาย
การจบและการคุมขงบุคคลจะกระทํามได เวนแตมคําสงหรอหมายของศาลหรอมเหตุอยางอน

ตามทกฎหมายบญญต
การคนตวบุคคลหรอการกระทําใดอนกระทบกระเทอนตอสทธหรอเสรภาพในชวตหรอรางกาย

จะกระทํามได เวนแตมเหตุตามทกฎหมายบญญต
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การทรมาน ทารุณกรรม หรอการลงโทษดวยวธการโหดรายหรอไรมนุษยธรรมจะกระทํามได
มาตรา ๒๙ บุคคลไมตองรบโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอนกฎหมายทใชอยูในเวลา

ทกระทํานนบญญตเป็นความผดและกําหนดโทษไว และโทษทจะลงแกบุคคลนนจะหนกกวาโทษทบญญตไวใน
กฎหมายทใชอยูในเวลาทกระทําความผดมได

ในคดอาญา ใหสนนษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอจําเลยไมมความผด และกอนมคําพพากษา
อนถึงทสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผด จะปฏบตตอบุคคลนนเสมอนเป็นผูกระทําความผดมได

การควบคุมหรอคุมขงผูตองหาหรอจําเลยใหกระทําไดเพยงเทาทจําเป็น เพอปองกนมใหมการหลบหน
ในคดอาญา จะบงคบใหบุคคลใหการเป็นปฏปักษ์ตอตนเองมได
คําขอประกนผูตองหาหรอจําเลยในคดอาญาตองไดรบการพจารณาและจะเรยกหลกประกน

จนเกนควรแกกรณมได การไมใหประกนตองเป็นไปตามทกฎหมายบญญต
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามได เวนแตโดยอาศยอํานาจตามบทบญญต

แหงกฎหมายทตราขึนเพอปองกนภยพบตสาธารณะ หรอในขณะทมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉน
หรอประกาศใชกฎอยการศึก หรอในระหวางเวลาทประเทศอยูในภาวะสงครามหรอการรบ

มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมเสรภาพบรบูรณ์ในการถอศาสนาและยอมมเสรภาพในการปฏบต
หรอประกอบพธกรรมตามหลกศาสนาของตน แตตองไมเป็นปฏปักษ์ตอหนาทของปวงชนชาวไทย
ไมเป็นอนตรายตอความปลอดภยของรฐ และไมขดตอความสงบเรยบรอยหรอศลธรรมอนดของประชาชน

มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมสทธในความเป็นอยูสวนตว เกยรตยศ ชอเสยง และครอบครว
การกระทําอนเป็นการละเมดหรอกระทบตอสทธของบุคคลตามวรรคหนึง หรอการนําขอมูล

สวนบุคคลไปใชประโยชน์ไมวาในทางใด ๆ จะกระทํามได เวนแตโดยอาศยอํานาจตามบทบญญตแหงกฎหมาย
ทตราขึนเพยงเทาทจําเป็นเพอประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมเสรภาพในเคหสถาน
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนยอมของผูครอบครอง หรอการคนเคหสถาน

หรอทรโหฐานจะกระทํามได เวนแตมคําสงหรอหมายของศาลหรอมเหตุอยางอนตามทกฎหมายบญญต
มาตรา ๓๔ บุคคลยอมมเสรภาพในการแสดงความคดเหน การพูด การเขยน การพมพ์

การโฆษณา และการสอความหมายโดยวธอน การจํากดเสรภาพดงกลาวจะกระทํามได เวนแตโดยอาศยอํานาจ
ตามบทบญญตแหงกฎหมายทตราขึนเฉพาะเพอรกษาความมนคงของรฐ เพอคุมครองสทธหรอเสรภาพของ
บุคคลอน เพอรกษาความสงบเรยบรอยหรอศลธรรมอนดของประชาชน หรอเพอปองกนสุขภาพของ
ประชาชน

เสรภาพทางวชาการยอมไดรบความคุมครอง แตการใชเสรภาพนนตองไมขดตอหนาทของ
ปวงชนชาวไทยหรอศลธรรมอนดของประชาชน และตองเคารพและไมปิดกนความเหนตางของบุคคลอน

มาตรา ๓๕ บุคคลซึงประกอบวชาชพสอมวลชนยอมมเสรภาพในการเสนอขาวสาร
หรอการแสดงความคดเหนตามจรยธรรมแหงวชาชพ



หนา ๑๐
เลม ๑๓๔ ตอนท ๔๐ ก ราชกจจานุเบกษา ๖ เมษายน ๒๕๖๐

การสงปิดกจการหนงสอพมพ์หรอสอมวลชนอนเพอลดรอนเสรภาพตามวรรคหนึง จะกระทํามได
การใหนําขาวสารหรอขอความใด ๆ ทผูประกอบวชาชพสอมวลชนจดทําขึนไปใหเจาหนาทตรวจ

กอนนําไปโฆษณาในหนงสอพมพ์หรอสอใด ๆ จะกระทํามได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาทประเทศ
อยูในภาวะสงคราม

เจาของกจการหนงสอพมพ์หรอสอมวลชนอนตองเป็นบุคคลสญชาตไทย
การใหเงนหรอทรพย์สนอนเพออุดหนุนกจการหนงสอพมพ์หรอสอมวลชนอนของเอกชน

รฐจะกระทํามได หนวยงานของรฐทใชจายเงนหรอทรพย์สนใหสอมวลชนไมวาเพอประโยชน์ในการโฆษณา
หรอประชาสมพนธ์ หรอเพอการอนใดในทํานองเดยวกนตองเปิดเผยรายละเอยดใหคณะกรรมการ
ตรวจเงนแผนดนทราบตามระยะเวลาทกําหนดและประกาศใหประชาชนทราบดวย

เจาหนาทของรฐซึงปฏบตหนาทสอมวลชนยอมมเสรภาพตามวรรคหนึง แตใหคํานึงถึงวตถุประสงค์
และภารกจของหนวยงานทตนสงกดอยูดวย

มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมเสรภาพในการตดตอสอสารถึงกนไมวาในทางใด ๆ
การตรวจ การกก หรอการเปิดเผยขอมูลทบุคคลสอสารถึงกน รวมทงการกระทําดวยประการใด ๆ

เพอใหลวงรูหรอไดมาซึงขอมูลทบุคคลสอสารถึงกนจะกระทํามได เวนแตมคําสงหรอหมายของศาล
หรอมเหตุอยางอนตามทกฎหมายบญญต

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมสทธในทรพย์สนและการสบมรดก
ขอบเขตแหงสทธและการจํากดสทธเชนวาน ใหเป็นไปตามทกฎหมายบญญต
การเวนคนอสงหารมทรพย์จะกระทํามได เวนแตโดยอาศยอํานาจตามบทบญญตแหงกฎหมาย

ทตราขึนเพอการอนเป็นสาธารณูปโภค การปองกนประเทศ หรอการไดมาซึงทรพยากรธรรมชาต
หรอเพอประโยชน์สาธารณะอยางอน และตองชดใชคาทดแทนทเป็นธรรม ภายในเวลาอนควรแกเจาของ
ตลอดจนผูทรงสทธบรรดาทไดรบความเสยหายจากการเวนคน โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ผลกระทบตอผูถูกเวนคน รวมทงประโยชน์ทผูถูกเวนคนอาจไดรบจากการเวนคนนน

การเวนคนอสงหารมทรพย์ ใหกระทําเพยงเทาทจําเป็นตองใชเพอการทบญญตไวในวรรคสาม
เวนแตเป็นการเวนคนเพอนําอสงหารมทรพย์ทเวนคนไปชดเชยใหเกดความเป็นธรรมแกเจาของอสงหารมทรพย์
ทถูกเวนคนตามทกฎหมายบญญต

กฎหมายเวนคนอสงหารมทรพย์ตองระบุวตถุประสงค์แหงการเวนคนและกําหนดระยะเวลา
การเขาใชอสงหารมทรพย์ใหชดแจง ถามไดใชประโยชน์เพอการนนภายในระยะเวลาทกําหนด
หรอมอสงหารมทรพย์เหลอจากการใชประโยชน์ และเจาของเดมหรอทายาทประสงค์จะไดคน ใหคนแก
เจาของเดมหรอทายาท


