
สรุปย่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2560



16 หมวด 279 มาตรา

1. บททั่วไป

2. พระมหากษัตริย์

3. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

4. หน้าที่ของชนชาวไทย

5. หน้าที่ของรัฐ

6. แนวนโยบายแห่งรัฐ



7. รัฐสภา

8. คณะรัฐมนตรี

9. การขัดกันแห่งผลประโยชน์

10. ศาล

11. ศาลรัฐธรรมนูญ

16 หมวด 279 มาตรา



12. องค์กรอิสระ

13. อัยการ

14. การปกครองส่วนท้องถิ่น

15. การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

16. การปฏิรูปประเทศ

16 หมวด 279 มาตรา



หมวด 1

บททั่วไป

มาตรา 1 มาตรา 2

ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว 
จะแบ่งแยกมิได้

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ 
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจน้ันได้ 3 ทาง คือ

รัฐสภา

คณะรัฐมนตรี

ศาล

มาตรา 3



พระมหากษัตริย์

เลือก

แต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหน่ึง และองคมนตรีอื่น 
อีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

มาตรา 10

หมวด 2



การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจาก
ตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

มาตรา 11

ประธานรัฐสภา

ประธานองคมนตรี

เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือ
ให้ประธานองคมนตรี พ้นจากตำแหน่ง

เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี อื่นหรือให้ 
องคมนตรี อื่น พ้นจากตำแหน่ง



ต้องไม่เป็นสมาชิก

องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของ 

พรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

องคมนตรีมาตรา 12



สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกัน

หมวด 3

มาตรา 27 



หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บุคคลมีหน้าที่ 10 ข้อ ดังต่อไปน้ี

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ

(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด 4

มาตรา 50 



หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก
หรือเกลียดชังในสังคม

บุคคลมีหน้าที่ 10 ข้อ ดังต่อไปน้ี

(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

หมวด 4

มาตรา 50 



หน้าที่ของรัฐ

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม

ในการดำเนินการด้วย

หมวด 5

มาตรา 54 



แนวนโยบายแห่งรัฐ

บทบัญญัติในหมวดน้ีเป็นแนวทางให้รัฐดำเนินการตรากฎหมาย และกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 6

มาตรา 64 

มาตรา 65 



รัฐสภา

รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันมิได้

รัฐสภา

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

สภาผู้เทนราษฎร และ วุฒิสภา

หมวด 7

มาตรา 79 



ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานวุฒิสภา

เป็นประธานรัฐสภา

รองประธานรัฐสภา

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน

มาตรา 80 



ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจาก

แบบ
แบ่งเขต

แบบ
บัญชีรายช่ือ

จำนวน 350 คน

จำนวน 150 คน

มาตรา 83 



บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ี ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

คือ

(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(2) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ

(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

(4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา 96 



คณะรัฐมนตรี

พระมหากษ้ตริย์
ทรงแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรี อื่นอีกไม่เกิน 35 คน 

ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี

หมวด 8



นายกรัฐมนตรี

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้



บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลากรพ้นจากตำแหน่ง

หมวด 10

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

มาตรา 189 

มาตรา 190 



หมวด 11

ศาลรัฐธรรมนูญ
มีจำนวน 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคลล ดังต่อไปน้ี

(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือ 
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้ว

จำนวน 3 คน

จำนวน 2 คน

จำนวน 1 คน

จำนวน 1 คน

จำนวน 2 คน



ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไป ดังต่อไปน้ี

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

(2) มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 (1) (3) (4) และ (5)

(3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 202

หมวด 12

องค์กรอิสระ



1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน 7 ปี

2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 คน 7 ปี

3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 9 คน 7 ปี

4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 7 คน 7 ปี

5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 7 คน 7 ปี

องค์กรอิสระ



พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และ
ปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง

หมวด 13

อัยการ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

หมวด 14

การปกครองส่วนท้องถิ่น



การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำมิได้

หมวด 15

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 255 



(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ 

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด 16

การปฏิรูปประเทศ



ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปน้ี 

ก. ด้านการเมือง 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค. ด้านกฎหมาย 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

จ. ด้านการศึกษา 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 

ช. ด้านอื่น ๆ  

มาตรา 255 



(1) ให้สามารถเร่ิมดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(2) ให้ดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่

จ. ด้านการศึกษา 


