
สิทธิและหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๐ ถือวาหัวใจสําคัญของการเมืองคือ  
ประชาชนจึงไดปรับการเมืองใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศมากขึ้น  ดวยการเพิ่มสิทธิ
เสรีภาพใหประชาชนในดานตาง ๆ พรอมทั้งทําใหสิทธิและเสรีภาพนั้นมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ 
 คําวา “สิทธิ”  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕ ใหคําจํากัดความไววา  
หมายถึง  อํานาจที่จะกระทําการใดๆ   ไดอยางอิสระ  โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย   สวนคําวา             
“เสรีภาพ”  หมายความวาการที่บุคคลสามารถจะเลือกคิด ทํา พูด อยางไรก็ตามความพอใจของตน 
 และคําวา “หนาที่” หมายความวา  กิจที่ควรทํา กิจที่ตองทํา ซ่ึงแตกตางกันไปตามบทบาทของแต
ละคน เชน พอแมมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูลูก สวนลูกมีหนาที่แสดงความกตัญูตอพอแม  นักเรียนมีหนาที่เรียน
หนังสือเหลานี้เปนตน 
 ฉะนั้นการคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของคนเราจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักรู และจะ
ตองไมลวงลํ้าสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น  ซ่ึงถือเปนปกติของสังคมที่จะกําหนดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของ
บุคคลวาจะใชทําอะไรก็ได  ตราบเทาที่ไมสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันได
ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ตลอดจนหนาที่ของประชาชนคนไทยไวดังนี้ 
   
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ 
 ๑.    การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  คือการหามปฏิบัติตอมนุษยเยี่ยงสัตวหรือเยี่ยงทาส  เชน 
จะนํามนุษยมาทดลองเหมือนสัตวไมได  และจะใชสิทธิที่ไดรับการรับรองนี้ทําสิ่งใดก็ได  แตตองไมสราง
ความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน ประกอบดวย 
 มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 
 มาตรา ๒๖  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร  ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ
และเสรีภาพตามบท บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย     
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 มาตรา ๒๘  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือ ใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไม
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน 
  บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว  สามารถยกบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อใชสิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 



 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญที่กําหนดวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแก  
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
  บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยอนุโลม 
 
 ๒.   การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใหความคุมครองประชาชนไทย
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน  มีความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  ประกอบดวย 
 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐ
ธรรมนูญนี้เสมอนี้ 
 มาตรา ๓๐  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันชาย
และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื่อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได 
  มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช สิทธิและ      
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
 
 ๓.   สิทธิในชีวิตและรางกาย ประชาชนจะไดรับความคุมครองในชีวิตและรางกายตามกฎหมาย 
โดยหามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการที่โหดราย ไรมนุษยธรรม ประกอบดวย  
 มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดราย หรือไรมนุษยธรรม จะกระทํา
มิได แตการลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดราย หรือไร
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
  การจับ คุมขัง ตรวจคนบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 มาตรา ๒๓๗  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งศาลหรือหมาย
ศาล หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดยไมชักชา กับจะตองได



รับโอกาสแจงใหญาติหรือผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัว
ไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาล
พิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
  หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ 
  (๑)  มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือ 
  (๒)  มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาผู
นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่นดวย 
 สิทธิเสรีภาพในครอบครัวและความเปนอยูสวนตัว ประชาชนจะไดรับความคุมครองในความเปน
อยูสวนตัวมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน  มีสิทธิที่จะเลือกเดินทางหรือเลือกอยูอาศัยที่ใดก็ไดในประเทศไทย 
ตลอดจนสิทธิของบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวไดรับความคุมครองดวยเชนกัน ประกอบดวย 
 มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ
ความคุมครอง 
  การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย  ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอัน
เปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว จะ
กระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน 
 มาตรา ๓๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
  บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํา   
มิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยูอาศัยภายใน  
ราชอาณาจักร 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือ
เพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว 
  การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคล ผูมีสัญชาติ
ไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํามิได 
 มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การ
กัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอกันถึงกัน  รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึง
ขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอกันถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึง
ขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ



แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 
 ๔.   สิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล  ประชาชนจะไดรับความคุมครองในทรัพยสิน การสืบทอด
มรดก และการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตางๆ จะทําโดยพลการไมได และจะตองไดรับการชดใชคาเสียหาย
จากการเวนคืนนั้นอยางเปนธรรม 
 มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัด
สิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๔๙  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  การอันจําเปนในการปองกันประเทศ  การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือ       
การอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดินหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรม
ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนี้ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
  การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่
ซ้ือขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 
  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะ
เวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืน
ใหเจาของเดิมหรือทายาท 
  การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสามและการเรียกคืนคาทดแทน
ที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 ๕.  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู  ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกศึกษาหาความรู และ
รัฐจะตองมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปลาอยางนอย ๑๒ ป 
 มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
  การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอม
ไดรับคุมครอง ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน
และเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



  การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอมได
รับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 ๖.   สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล  ประชาชนทุกคนจะไดรับการบริการสาธารณสุข  ที่ได
มาตรฐานอยางเทาเทียมกัน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาฟรีจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
 มาตรา ๕๒  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และ         
ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
  การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอง   
สงเสริมใหองคกรปกครองทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได 
  การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทัน
ตอเหตุการณ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 ๗.   สิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ประชาชนมีสิทธิที่จะจัดการดูแล สงเสริม
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับรัฐและชุมชน และโครงการใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง จะตองมีการศึกษาอยางรอบคอบเสียกอนจึงจะดําเนินการได 
 มาตรา ๕๖  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ           
ส่ิงแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมทั้งไดให
องคกรอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ราชการสวนทองถ่ิน
หรือองคกรของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ยอมไดรับ
ความคุมครอง 
 
 ๘.   สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะและขอมูลทางราชการ  ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูล
ขาวสารที่เปนสาธารณะของหนวยงานรัฐ  และหนวยงานอื่น ๆ  มีสิทธิขอขอมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลจาก
หนวยงานของรัฐในการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความเปนอยู  ตลอดจนมีสิทธิใน
การทําประชาพิจารณ 



 มาตรา ๕๘  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน  หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ บุคคลอื่น 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๕๙  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต  หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน
หรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว  ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๖๐  บุคคลยอมมีสิทธิสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง  อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 
 ๙.   สิทธิในการแจงความรองทุกข  ประชาชนมีสิทธิรองทุกขในเรื่องตางๆ และมีสิทธิฟอง    
หนวยงานของรัฐได 
 มาตรา ๖๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา    
อันสมควร ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๖๒  สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ       
สวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการพนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยงานนั้น  ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 ๑๐.   สิทธิของบุคคลวัยตางๆ สิทธิของเด็ก คนชรา และคนพิการ จะไดรับความคุมครอง โดยเด็ก
จะไดรับการดูแลและคุมครองโดยรัฐจากความโหดรายทารุณ คนชราและคนพิการมีสิทธิไดรับความชวย
เหลือจากรัฐตามความเหมาะสม 
 มาตรา ๕๓  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใช
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
  เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับ
การชวยเหลือจากรัฐ  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 



 ๑๑.   สิทธิของผูบริโภค 
 มาตรา ๕๗  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทํา
หนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือ
คุมครองผูบริโภค 
 
 ๑๒.   สิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม  ในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  และมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด
ลอมรวกับองคกรปกครองทองถ่ิน 
 มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุง
รักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 มาตรา ๗๙  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการ
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 มาตรา ๒๙๐  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  (๑)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และ            
ส่ิงแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 
  (๒)  การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอก
เขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
  (๓)  การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
 
 ๑๓.   สิทธิของผูตองหาในคดีอาญา  ประชาชนจะตองไมรับโทษอาญายกเวนถามีการทําความผิด
ตามที่กฎหมายระบุไว  และผูตองหามีสิทธิจะใหทนายความเขาฟงการสอบสวนได  ตลอดจนถาศาลตัดสิน
วาจําเลยไมมีความผิด  ก็มีสิทธิจะเรียกรองคาชดใชตาง ๆ  จากรัฐได 
 มาตรา ๓๒  บุคคลจะตองไมรับโทษอาญา  เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่
กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 



 มาตรา ๓๓  ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
  กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมอเปนผูกระทําความผิดมิได 
 
 ๑๔.   สิทธิของบุคลากรรัฐ 
 มาตรา ๖๔  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ  พนักงานสวนทองถ่ิน  และ
พนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐ  ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  
เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย  กฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 
 
 ๑๕.   เสรีภาพในการนับถือศาสนา  ประชาชนจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ไดที่ไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง 
 มาตรา ๓๘  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา  นิกายของศาสนา  หรือลัทธินิยม
ในทางศาสนา  และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของ
ตนเมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
  การใชเสรีภาพดังกลาวตามวรรคหนึ่งบุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ 
อันเปนการลิดรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา  นิกายของศาสนา  ลัทธิ
นิยม  ในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ  หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ  แตกตางจากบุคคล
อ่ืน 
 
 ๑๖.   เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน  ประชาชนสามารถประกอบอาชีพใดก็ไดโดยสุจริต
แตตองอยูในขอบเขตของความสงบเรียบรอยของสังคม 
 มาตรา ๕๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพการคุมครองผูบริโภค  การผังเมือง  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ               
ส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
 มาตรา ๕๑  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะ อันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบท



บัญญัติแหงกฎหมายซึ่งกระทํามิได  ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ  ในระหวาง
เวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 
 
 ๑๗.   เสรีภาพทางการเมือง  ประชาชนมีเสรีภาพในการวมตัวกันตั้งพรรคการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 มาตรา ๔๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมืองของประชาชน และเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น  ตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
  การจัดองคกรภายใน  การดําเนินกิจการ  และขอบังคับของพรรคการเมือง  ตองสอดคลอง
กับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
  การจัดองคการภายในกิจการและขอบังคับของพรรคการเมืองตองสอดคลองกับหลักการ
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  
  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง  กรรมการบริหารของพรรค  
การเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค    
การเมืองซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองนี้ตนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม     
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุขมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีมติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการ    
พื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ใหมติหรือ          
ขอบังคับนั้นเปนอันเลิกไป 
 
 ๑๘.   เสรีภาพของสื่อมวลชน  ส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสนอขาวสาร ได
อยางอิสระแตจะตองอยูในขอบเขตของจรรยาบรรณในอาชีพ 
 มาตรา ๔๑  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน  ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ  โดย   
ไมตกอยูภายใตอาญัติของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น  แตตองไมขัด
ตอจรรยาบรรณแหงการประกอบอาชีพ 
  ขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตาม
วรรคหนึ่ง 
 
 
 



 ๑๙.  ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ 
 มาตรา ๖๓  บุคคลที่จะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ   
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได 
  ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ผูรูเห็นการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ัง 
  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
 
 หนาท่ีของชนชาวไทย  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดหนาที่ของประชาชนไทยไวดังนี้ 
 มาตรา ๖๖  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๖๗  บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 มาตรา ๖๘  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเปน
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๖๙  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศรับราชการทหารเสียภาษีอากรชวยเหลือราชการ รับการ
ศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน  และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๗๐  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน 
  ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 
  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลย  หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบังคับบัญชาของบุคคล      
ดังกลาวช้ีแจงแสดงเหตุผลและขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
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