รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
หมวด 1 บททัว่ ไป
มาตรา 1 ประเทศไทยเป็ นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น ประมุข
มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย พระมหา กษัตริ ยผ์ ู ้ ทรง เป็ นประมุขทรงใช้อาํ นาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 4 ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุม้ ครอง
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่วา่ เหล่ากําเนิด เพศ หรื อศาสนาใด ย่อมอยูใ่ นความคุม้ ครองแห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ บทบัญญัติใด ของกฎหมายกฎ หรื อ ข้อบังคับ ขัด
หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติ นั้นเป็ นอันใช้บงั คับมิได้
มาตรา 7 ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บงั คับแก่กรณี ใด ให้วินิจฉัยกรณี น้ นั ไปตามประเพณี การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
หมวด 2 พระมหากษัตริย์
มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริ ยท์ รงดํารงอยูใ่ นฐานะอันเป็ นที่ เคารพสัก การะผูใ้ ดจะละเมิดมิได้ผใู ้ ดจะ
กล่าวหาหรื อฟ้ องร้องพระ มหากษัตริ ยใ์ นทางใดๆ มิได้
มาตรา 9 พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพุทธมามกะ และทรงเป็ น อัครศาสนูปถัมภ์
มาตรา 10 พระมหากษัตริ ยท์ รงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย
มาตรา 11 พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึงพระราชอํานาจที่จะสถาปนา ฐานันดรศักดิ์และพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
มาตรา 12 พระมหากษัตริ ยท์ รงเลือกและทรงแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานองคมนตรี คนหนึ่งและ
องคมนตรี อื่นอีกไม่เกินสิ บแปดคน ประกอบเป็ นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรี มีหน้าที่ถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริ ยใ์ น พระราชกรณี ยกิจทั้งปวง
ที่พระมหากษัตรย์ทรงปรึ กษา และมีหน้าที่อื่น ตามที่บญั ญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 13 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี หรื อการให้องคมนตรี พ้นจากตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามพระราช
อัธยาศัย
ให้ประธานรัฐสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี
หรื อให้ประธานองคมนตรี พน้ จากตําแหน่ง
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ให้ประธานองคมนตรี เป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรี อื่น
หรื อให้องคมนตรี อื่นพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา 14 องคมนตรี ตอ้ งไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภากรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการ ศาล
ปกครอง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือน ประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรื อ
สมาชิก หรื อเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ ใน พรรคการเมืองใดๆ
มาตรา 15 ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรี ตอ้ งถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยถ้อยคําดังต่อไปนี้
"ข้าพเจ้า (ชื่อผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย ์
และจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อ สัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งรักษาไว้
และปฏิบตั ิตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
มาตรา 16 องคมนตรี พน้ จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรื อ มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากตําแหน่ง
มาตรา 17 การแต่งตั้งและการให้ขา้ ราชการในพระองค์และ สมุหราชองครักษ์พน้ จากตําแหน่งให้เป็ นไป
ตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา 18 ในเมื่อพระมหากษัตริ ยไ์ ม่ประทับอยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อจะทรงบริ หารพระราชภาระไม่ได้ดว้ ย
เหตุผลก็ตามจะ ได้ทรงแต่งตั้งผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์และให้ประธาน
รัฐสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา 19 ในกรณี ที่พระมหากษัตริ ยม์ ิได้ทรงแต่งตั้งผูส้ าํ เร็ จ ราชการแทนพระองค์ตาม มาตรา 18 หรื อใน
กรณี ที่พระมหากษัตริ ยไ์ ม่สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ เพราะยังไม่ ทรง
บรรลุนิติภาวะหรื อเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรี เสนอชื่อผูใ้ ด ผูห้ นึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหน่ง
ผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ประธาน รัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ย ์ แต่งตั้งผูน้ ้ นั เป็ น ผูส้ าํ เร็ จราชการ
แทนพระองค์
ในระหว่างที่สภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นอายุหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรถูกยุบ ให้วฒ
ุ ิสภาทําหน้าที่
รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 20 ในระหว่างที่ไม่มีผสู ้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ตาม ที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา 18 หรื อ มาตรา 19 ให้
ประธานองคมนตรี เป็ น ผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์เป็ นการชัว่ คราวไปพลางก่อน
ในกรณี ที่ผสู ้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ซ่ ึงได้รับการแต่งตั้งตาม มาตรา 18 หรื อ มาตรา 19
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี ทาํ หน้าที่ผสู ้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์เป็ นการ
ชัว่ คราวไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ ตามวรรคหนึ่ง หรื อใน
ระหว่างที่ประธานองคมนตรี ทาํ หน้าที่ผสู ้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธาน
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องคมนตรี จะปฎิบตั ิ หน้าที่ในฐานะเป็ นประธานองคมนตรี มิได้ในกรณี เช่นว่านี้ ให้คณะ
องคมนตรี เลือกองคมนตรี คนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานองคมนตรี เป็ น การชัว่ คราวไปพลางก่อน
มาตรา 21 ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ซ่ ึงได้ รับการแต่งตั้งตาม มาตรา 18 หรื อ มาตรา
19 ต้องปฎิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้
"ข้าพเจ้า (ชื่อผูป้ ฎิญาณ) ของปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริ ย ์ (พระ
ปรมาภิไธย) และจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
ในระหว่างที่สภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นอายุหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรถูกยุบ ให้วฒ
ุ ิสภาทําหน้าที่
รัฐสภาตามมาตรานี้
มาตรา 22 ภายใต้บงั คับ มาตรา 23 การสื บราชสมบัติให้เป็ นไป โดยนัยแห่ งกฎหมายมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สื บราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสื บราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 เป็ น
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริ ยโ์ ดย เฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริ ประการใด ให้คณะองคมนตรี
จัดทําร่ าง กฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ขึ้นทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายเพื่อ
มีพระราชวินิจฉัยเมื่อทรงเห็นชอบและทรงลง พระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรี
ดําเนินการแจ้งประธาน รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและเมื่อได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับเป็ นกฎหมายได้
ในระหว่างที่สภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นอายุหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรถูกยุบ ให้วฒ
ุ ิสภาทําหน้าที่
รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา 23 ในกรณี ที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็ นกรณี ที่ พระมหากษัตริ ยไ์ ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามกฎหมาย มณเฑียรบาลว่าด้วยการสื บราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้วให้
คณะรัฐมนตรี แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธาน รัฐสภาเรี ยกประชุมรัฐสภาเพื่อ
รับทราบและให้ประธานรัฐสภา อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ย ์
สื บไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณี ที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็ นกรณี ที่พระมหากษัตริ ย ์ มิได้ทรงแต่งตั้ง พระรัช
ทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรี เสนอพระนามผูส้ ื บราชสันตติวงศ์ตาม มาตรา 22 ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอ พระนามพระ
ราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธาน รัฐสภาอัญเชิญองค์ผสู ้ ื บราชสันตติ
วงศ์ข้ ึนทรงราชย์เป็ นพระมหา กษัตริ ยส์ ื บไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในระหว่างที่สภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นอายุหรื อสภาสภาผูแ้ ทนราษฎร ถูกยุบ ให้วฒ
ุ ิสภาทํา
หน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง
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มาตรา 24 ในระหว่างที่ยงั ไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท หรื อองค์ผสู ้ ื บราชสันตติวงศ์ข้ ึนทรงราชย์
เป็ นพระมหากษัตริ ยต์ าม มาตรา 23 ให้ประธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ เป็ น
การชัว่ คราวไปพลางก่อน แต่ในกรณี ที่ราชบัลลังก์วา่ งลงใน ระหว่างที่ได้แต่งตั้งผูส้ าํ เร็ จราชการ
แทนพระองค์ไว้ตาม มาตรา 18 หรื อ มาตรา 19 หรื อระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรี เป็ น
ผูส้ าํ เร็ จ ราชการแทนพระองค์ตาม มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ให้ผสู ้ าํ เร็ จราชการ แทนพระองค์น้ นั ๆ
แล้วแต่กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์
พระรัชทายาทหรื อ องค์ผสู ้ ื บราชสันตติวงศ์ข้ ึนทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ย ์
ในกรณี ที่ผสู ้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ซ่ ึงได้รับการแต่งตั้งไว้และ เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชาการ
แทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรี ทาํ หน้าที่
ผูส้ าํ เร็ จราชการแทน พระองค์เป็ นการชัว่ คราวไปพลางก่อน
ในกรณี ที่ประธานองคมนตรี เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ ตามวรรคหนึ่ง หรื อทํา
หน้าที่ผสู ้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์เป็ นการ ชัว่ คราวตามวรรคสอง ให้นาํ บทบัญญัติ มาตรา 20
วรรคสาม มาใช้บงั คับ
มาตรา 25 ในกรณี ที่คณะองคมนตรี จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตาม มาตรา 19 หรื อ มาตรา 23 วรรคสอง หรื อ
ประธานองคมนตรี จะต้องปฎิบตั ิ หน้าที่ตาม มาตรา 20 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง หรื อ มาตรา 24
วรรคสอง และอยูใ่ นระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรี หรื อมีแต่ไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้
คณะองคมนตรี ที่เหลืออยูเ่ ลือกองคมนตรี คนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานองคมนตรี หรื อปฏิบตั ิ
หน้าที่ตาม มาตรา 20 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง หรื อตาม มาตรา 24 วรรคสาม แล้วแต่กรณี

หมวด 3 สิ ทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 26 การใช้อาํ นาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึง ถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และ
เสรี ภาพตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิ ทธิและเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริ ยาย หรื อโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความ คุม้ ครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น
ของ รัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมายและการตีความ กฎหมายทั้งปวง
มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์หรื อใช้สิทธิและ เสรี ภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็ น ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรื อไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้ สามารถ ยกบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อ ต่อสู ค้ ดีใน ศาลได้

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 29 การจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับรองไว้จะกระทํามิได้เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กาํ หนดไว้และเท่าที่จาํ เป็ น
เท่านั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิ ทธิและเสรี ภาพนั้น มิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปและ ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่
กรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อแก่บุคคลใดบุคคล หนึ่งเป็ นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบญั ญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อาํ นาจ ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นาํ มาใช้บงั คับกับกฎหรื อ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุม้ ครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ แตกต่างในเรื่ องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อ
สังคมความ เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได้
มาตราการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มให้บุคคล สามารถใช้สิทธิและ
เสรี ภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือว่า เป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตามวรรค
สาม
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย
การทรมาน ทารุ ณกรรม หรื อการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรื อ ไร้มนุษยธรรม จะกระทํามิได้
แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่ กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็ นการลงโทษด้วยวิธีการ โหดร้าย
หรื อ ไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรื อการกระทําใดอันกระทบ ต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพตาม
วรรคหนึ่ง จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
มาตรา 32 บุคคลจะไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทําการ อันกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นเวลาที่กระทํานั้น
บัญญัติเป็ นความผิดและ กําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
กําหนด ไว้ในกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นเวลาที่กระทําความผิดมิได้
มาตรา 33 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูต้ อ้ งหาหรื อ จําเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคาํ พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็ นผูก้ ระทําความผิดมิได้
มาตรา 34 สิ ทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรื อ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง
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มาตรา 35

มาตรา 36

มาตรา 37

มาตรา 38

มาตรา 39

การกล่าวหรื อไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรื อภาพไม่วา่ ด้วย วิธีใดไปยังสาธารณชน อัน
เป็ นการละเมิดหรื อกระทบถึงสิ ทธิของ บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรื อความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวจะ กระทํามิได้ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครองในการที่จะอยูอ่ าศัยและครอบครอง เคหสถานโดย ปกติสุข
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความ ยินยอมของผูค้ รอบครอง หรื อการตรวจค้น
เคหสถานจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการเดินทางและมีเสรี ภาพใน การเลือกถิ่นที่อยูภ่ ายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อสวัสดิภาพของประชาชนการผัง
เมืองหรื อ เพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ ยาว์
การเนรเทศบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรื อ ห้ามมิให้บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติ
ไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได้
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยทางที่ ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรื อการเปิ ดเผยสิ่ งสื่ อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทําด้วย
ประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู ้ถึงข้อความในสิ่ ง สื่ อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทํา
มิได้เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ
หรื อเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพบริ บูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรื อลัทธินิยมในทางศาสนา
และย่อมมีเสรี ภาพในการ ปฏิบตั ิตามศาสนบัญญัติหรื อปฏิบตั ิพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน
เมื่อไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็ นการขัดต่อความ สงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใช้เสรี ภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความ คุม้ ครองมิให้รัฐกระทํา
การใดๆ อันเป็ นการรอนสิ ทธิหรื อเสี ยประโยชน์ อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกาย
ของ ศาสนา ลัทธินิยม ในทางศาสนา หรื อปฏิบตั ิตามศาสนบัญญัติหรื อปฏิบตั ิพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และการ
สื่ อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของ รัฐ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศชื่อเสี ยง สิ ทธิ
ในครอบครัว หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย หรื อ
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มาตรา 40

มาตรา 41

มาตรา 42

มาตรา 43

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันหรื อระงับความ เสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพ
ของประชาชน
การสัง่ ปิ ดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสี ยง หรื อสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรี ภาพ
ตาม มาตรานี้ จะกระทํามิได้ การให้นาํ ข่าวหรื อบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนําไป
โฆษณา ในหนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุโทรทัศน์ จะ กระทํามิได้ เว้นแต่
จะกระทําในระหว่างเวลาที่ประเทศอยูใ่ นภาวะการ สงครามหรื อการรบ แต่ท้ งั นี้จะต้องกระทํา
โดยอาศัยอํานาจตามบท บัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคล สัญชาติไทย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การให้เงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อ มวลชนอื่นของเอกชนรัฐ
จะกระทํามิได้
คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็ น
ทรัพยากรสื่ อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระทําหน้าที่จดั สรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแล
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน ในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คง ของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม
พนักงานหรื อลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนัง สื อพิมพ์วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุ
โทรทัศน์ ย่อมมีเสรี ภาพในการ เสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ขอ้ จํากัดตาม
รัฐธรรมนูญโดย ไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อเจ้าของกิจการนั้น แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณแห่ง การประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วย งานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
ในกิจการวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุ โทรทัศน์ ย่อมมีเสรี ภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของเอกชน ตามวรรคหนึ่ง
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรี ยนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่ งานวิจยั ตามหลักวิชาการย่อม
ได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั ต่อหน้าที่ของ พลเมืองหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
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มาตรา 44

มาตรา 45

มาตรา 46

มาตรา 47

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การ กํากับดูแลของรัฐ ย่อม
ได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก อาวุธ
การจํากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายเฉพาะในกรณี การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนที่จะ
ใช้สาธารณะหรื อเพื่อ รักษาความสงบเรี ยบร้อยในระหว่างที่ประเทศอยูใ่ นภาวะการสงคราม
หรื อในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อประกาศใช้ กฎอัยการศึก
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์การเอกชน หรื อหมู่คณะอื่น
การจํากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทําการมิได้ เว้นแต่โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ ครอง ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย
หรื อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันมิให้มีการผูกขาดตัด ตอนในทางเศรษฐกิจ
บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ศิลปะหรื อวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการ
จัดการการบํารุ ง รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็ นพรรค การเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง
ของประชาชนและเพื่อ ดําเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์น้ นั ตามวิถี
ทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น ประมุขตามที่ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองค์กรภายใน การดําเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรค การเมืองต้องสอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่งเป็ นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริ หารของพรรค
ของการเมืองหรื อสมาชิกพรรคการเมือง ตามจํานวนที่กาํ หนดในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมืองซึ่งเห็นว่ามติหรื อข้อบังคับในเรื่ องใดของพรรคการเมืองที่
ตนเป็ นสมาชิกอยูน่ ้ นั จะขัดต่อสถานะและการปฎิบตั ิหน้าที่ของ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรื อขัดหรื อแย้งกับหลัก การพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหา กษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัย
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ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรื อข้อบังคับดังกล่าวขัด หรื อแย้งกับหลักการ
พื้นฐานแห่ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ให้มติ
หรื อข้อบังคับนั้นเป็ น อันยกเลิกไป
มาตรา 48 สิ ทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุม้ ครอง ขอบเขตแห่ งสิ ทธิและการจํากัดสิ ทธิเช่น
ว่านี้ ย่อมเป็ นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ
การสื บมรดกย่อมได้รับความคุม้ ครอง สิ ทธิของบุคคลในการสื บ มรดกย่อมเป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 49 การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการอันเป็ น สาธารณูปโภค การอันจําเป็ นในการป้ องกันประเทศ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาการ
เกษตร หรื อการอุตสาหกรรม การปฏิรูป ที่ดิน หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้อง
ชดใช้ค่าทดแทน ที่เป็ นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผูท้ รงสิ ทธิ บรรดาที่ได้รับ
ความเสี ยหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย บัญญัติ
การกําหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกําหนดให้อย่างเป็ น ธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือ
ขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและ ที่ต้ งั ของอสังหาริ มทรัพย์และความเสี ยหายของผูถ้ ูก
เวนคืน กฎหมายเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์แห่ งการ เวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริ มทรัพย์ไว้ให้ชดั แจ้งถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกล่าว ต้อง คืนให้เจ้าของเดิมหรื อทายาท
การคืนอสังหาริ มทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรื อทายาทตามวรรคสาม และการเรี ยกคืนค่า
ทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการประกอบกิจการหรื อ ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี อย่าง
เป็ นธรรม
การจํากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษา ความมัน่ คงของรัฐหรื อเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุม้ ครองประชาชน ในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรม อันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันการผูกขาด
หรื อขจัดความ ไม่เป็ นธรรมในการแข่งขัน
มาตรา 51 การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการ ป้ องปัดภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมาเป็ นการฉุกเฉินหรื อโดย
อาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายซึ่งให้กระทําได้ในระหว่างเวลา ที่ประเทศอยูใ่ น
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สภาวะการสงครามหรื อการรบ หรื อในระหว่างเวลา ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรื อ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริ การทาง สาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้มีสิทธิ
ได้รับการรักษาพยาบาล จากสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การบริ การทางสาธารณสุ ขของรัฐต้องเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมี ประสิ ทธิภาพ โดยจะต้อง
ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ เอกชนมีส่วนร่ วมด้วยเท่าที่จะกระทําได้
การป้ องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าและทัน
ต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ ความคุม้ ครองโดยรัฐจากการใช้ความรุ นแรง
และการปฏิบตั ิอนั ไม่เป็ นธรรม
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผดู ้ ูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการ ศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิ บปี บริ บูรณ์และไม่มีรายได้ เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตาม ที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งพิการหรื อทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่ งอํานวย ความสะดวกอันเป็ นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิ ทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุมชนในการ บํารุ งรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่ งเสริ มและรักษา
คุณภาพ สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ดาํ รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่ งแวดล้อม ที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรื อคุณภาพ ชีวิตของตน ย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง รุ นแรงต่อคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมและผูแ้ ทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม ให้ความเห็น ประกอบก่อนมีการดําเนินการ
ดังกล่าวทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิ ทธิของบุคคลที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อองค์การอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบตั ิ หน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองย่อม ได้รับความคุม้ ครอง
สิ ทธิของบุคคลซึ่งเป็ นผูบ้ ริ โภคย่อมได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่งประกอบ ด้วยตัวแทนผูบ้ ริ โภคทํา
หน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกําหนด
มาตราการต่างๆ เพื่อ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ ราชการส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบ
ต่อความ มัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อส่ วนได้เสี ยอันพึง ได้รับความ
คุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรื อการดําเนินโครงการหรื อกิจกรรม
ใดที่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรื อส่ วนได้เสี ย
สําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่ อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่ วมในกระบวนการพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรื อ อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมาย บัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่ องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิ ทธิของบุคคลที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
องค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็ นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องการกระทําหรื อการละเว้นการกระทําของ
ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมาย บัญญัติ
บุคคลจะใช้สิทธิและเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรื อเพี่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณี ที่บุคคลหรื อพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูร้ ู ้เห็นการกระทําดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่ องให้อยั การสูงสุ ดตรวจ สอบข้อเท็จจริ งและยืน่ คําร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสัง่ การให้ เลิกการกระทําดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดี อาญาต่อผูก้ ระทําการดังกล่าว
ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใดเลิก กระทําการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสัง่ ยุบพรรคการเมือง ดังกล่าวได้
บุคคลผูเ้ ป็ นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่น ของรัฐ พนักงานส่ วนท้องถิ่น และพนักงาน
หรื อลูกจ้างขององค์การ ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
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ทัว่ ไปเว้นแต่ที่จาํ กัดในกฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรื อจรรยาบรรณ
มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซ่ ึงการกระทําใดๆ ที่เป็ นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

