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คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๑๔/๒๕๖๔ 3

 
 
 
 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

คคํําาววินินิจิจฉฉััยยททีี่ ่   ๑๑๔๔//๒๒๕๕๖๖๔๔  เเรรืื่อ่องงพพิจิจาารรณณาาททีี่่    ๒๒๗๗//๒๒๕๕๖๖๓๓  

 ววันันททีี่ ่   ๘๘    เเดดือือนน    กกันันยยาายยนน    พพุทุทธธศศัักกรราาชช    ๒๒๕๕๖๖๔๔  

ศศาาลลออุทุทธธรรณณ์ภ์ภาาคค    ๖๖  ผผูู้้รร้อ้องง  
  
                  --  ผผูู้้ถถูกูกรร้อ้องง  

เเรรืื่่อองง  ปปรระะมมววลลกกฎฎหหมมาายยออาาญญาา    มมาาตตรราา    ๙๙๕๕    ววรรรรคคหหนนึึ่่งง    เเฉฉพพาาะะใในนสส่่ววนนททีี่่บบััญญญญััตติิวว่่าา    ““ใในนคคดดีีออาาญญาา      
ถถ้้าามมิิไไดด้้ฟฟ้้อองงแแลละะไไดด้้ตตััววผผูู้้กกรระะททํําาคคววาามมผผิิดดมมาายยัังงศศาาลลภภาายยใในนกกํําาหหนนดดดดัังงตต่่ออไไปปนนีี้้    นนัับบแแตต่่ววัันนกกรระะททํําาคคววาามมผผิิดด      
เเปป็็นนออัันนขขาาดดออาายยุุคคววาามม””    ขขััดดหหรรืืออแแยย้้งงตต่่ออรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญ    มมาาตตรราา    ๒๒๖๖    แแลละะมมาาตตรราา    ๒๒๗๗    หหรรืืออไไมม่่  

ศาลอุทธรณ์ภาค  ๖  ส่งคําโต้แย้งของโจทก์  (นายชัยณรงค์  ปริญญาณัฏฐ์)  ในคดีอาญาหมายเลขดํา 
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่  ๒๘๓๐/๒๕๖๑  หมายเลขแดงศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่  ๑๐๒๖/๒๕๖๒   
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  ข้อเท็จจริงตามหนังสือส่งคําโต้แย้งของโจทก์ 
และเอกสารประกอบ  สรุปได้ดังนี้ 

นายชัยณรงค์  ปริญญาณัฏฐ์  เป็นโจทก์  ยื่นฟ้อง  นางชิดชม  ปริญญาณัฏฐ์  ที่  ๑  กับพวก  รวม  ๔  คน   
เป็นจําเลย  ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์  ในความผิดฐานเบิกความเท็จ  นําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ   
และฐานทําลายพยานหลักฐานในคดี  ศาลจังหวัดนครสวรรค์ไต่สวนมูลฟ้องและมีคําพิพากษายกฟ้อง 
ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง  เม่ือวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  เพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิด 

รระะหหวว่่าางง

้หนา   ๑๘
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มายังศาลภายในกําหนดสิบปีนับแต่วันกระทําความผิด  คือฐานความผิดทําลายเอกสารของผู้อื่น 
ภายในวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และฐานความผิดเบิกความเท็จ  นําสืบหรือแสดงพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒  อันเป็นกําหนดเวลาภายในอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา   
มาตรา  ๙๕  (๓)  โดยโจทก์ยื่นฟ้องจําเลยทั้งสี่  เม่ือวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  ซึ่งศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อน   
ถ้าคดีมีมูลจึงจะประทับฟ้องและออกหมายเรียกหรือหมายจับจําเลยทั้งสี่มาศาลเพื่อพิจารณา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๖๗  และมาตรา  ๑๖๙  ซึ่งหากยังไม่ได้ตัว 
จําเลยท้ังส่ีมาศาลจะถือว่าได้ตัวจําเลยท้ังสี่มาอยู่ในอํานาจศาลแล้วไม่ได้  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ศาลยังไม่มีคําสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณาและยังไม่ได้ตัวจําเลยทั้งสี่มาศาลภายในกําหนดสิบปีนับแต่วันที่ 
จําเลยทั้งสี่กระทําความผิด  คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ  โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค  ๖   
และโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  ในส่วนที่บัญญัติว่า  “ในคดีอาญา  ถ้ามิได้ฟ้อง 
และไดต้ัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังต่อไปนี้  นับแต่วันกระทําความผิด  เป็นอันขาดอายุความ”   
ไม่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดี  เพราะจะต้องเผื่อเวลาสําหรับการไต่สวนมูลฟ้อง 
และดําเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับเพื่อให้ได้ตัวจําเลยมายังศาลด้วย  อายุความในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ 
จึงน้อยกว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  ขัดต่อหลักนิติธรรมในการบัญญัติกฎหมาย  ไม่สามารถบังคับใช้ 
เป็นการทั่วไปในทุกกรณี  ทําให้ผลของคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และผู้เสียหายเป็นโจทก์แตกต่างกัน   
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕   
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗ 

ศาลอุทธรณ์ภาค  ๖  เห็นว่า  โจทก์โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕   
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค  ๖   
จะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดี  และยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  จึงส่งคําโต้แย้งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   
มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือ 
ส่งคําโต้แย้งของโจทก์ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม่   
เห็นว่า  ศาลอุทธรณ์ภาค  ๖  ส่งคําโต้แย้งของโจทก์เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  ประมวลกฎหมายอาญา   
มาตรา  ๙๕  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  บทบัญญัติดังกล่าว 

้หนา   ๑๙
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เป็นบทบัญญัติที่ศาลอุทธรณ์ภาค  ๖  จะใช้บังคับแก่คดี  เม่ือโจทก์โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติดังกล่าว 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน   
กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหน่ึง  จึงมีคําสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัย  แต่ในส่วนที่โต้แย้ง 
ว่า  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  หรือไม่  นั้น  เห็นว่า  มาตรา  ๕   
เป็นบททั่วไปที่วางหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้  โดยมิได้มีข้อความท่ีเป็นการคุ้มครองสิทธิ 
หรือเสรีภาพไว้เป็นการเฉพาะ  ศาลรัฐธรรมนูญไม่จําต้องวินิจฉัยในส่วนน้ี 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโต้แย้งของโจทก์และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า  คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
และมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงไม่ทําการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๘  วรรคหน่ึง  กําหนดประเด็น 
ที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่บัญญัติ 
ว่า  “ในคดีอาญา  ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังต่อไปนี้  นับแต่วันกระทําความผิด   
เป็นอันขาดอายุความ”  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  หรือไม่ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  เป็นบทบัญญัติในหมวด  ๓   
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  โดยมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “การตรากฎหมาย 
ที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ   
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้  กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระ 
หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ของบุคคลมิได้  รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย”  วรรคสอง   
บัญญัติว่า  “กฎหมายตามวรรคหน่ึง  ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง 
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง”  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย   
มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”  วรรคสอง  บัญญัติว่า  “ชายและหญิง 
มีสิทธิเท่าเทียมกัน”  วรรคสาม  บัญญัติว่า  “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง 
ในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล   
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด  จะกระทํามิได้”  วรรคสี่  บัญญัติว่า  “มาตรการ 

้หนา   ๒๐
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ที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น   
หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  หรือผู้ด้อยโอกาส   
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”  และวรรคห้า  บัญญัติว่า  “บุคคลผู้เป็นทหาร   
ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ 
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเมือง  สมรรถภาพ   
วินัย  หรือจริยธรรม” 

สําหรับประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ตราข้ึนโดยมีเจตนารมณ์มุ่งที่จะควบคุมพฤติกรรม 
ของบุคคลในสังคม  คุ้มครองความปลอดภัย  รักษาความสงบสุขให้สมาชิกของสังคม  รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคง 
ให้แก่สังคม  การกระทําผิดอาญาของบุคคลหนึ่งบุคคลใดย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม  กฎหมายจึงให้รัฐ 
มีอํานาจดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดได้  แต่ไม่ตัดสิทธิราษฎรผู้ได้รับความเสียหายดําเนินคดีทางศาลเอง   
อย่างไรก็ดี  ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการหรือผู้ เสียหายก็ต้องฟ้องคดีต่อศาล 
ภายในกําหนดระยะเวลาเดียวกันที่เรียกว่า  อายุความ  การกําหนดอายุความในคดีอาญามีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีการนําพยานหลักฐานต่าง ๆ  มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว  ไม่ให้ระยะเวลาล่วงเลยไป 
จนกระท่ังพยานหลักฐานเส่ือมสลาย  สูญหาย  และไม่สามารถพิสูจน์ถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยได้   
ซึ่งอาจทําให้เกิดความผิดพลาดต่อกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเร่ืองอายุความไว้ 
ในหมวด  ๙  มาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  ว่า  “ในคดีอาญา  ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาล 
ภายในกําหนดดังต่อไปนี้  นับแต่วันกระทําความผิด  เป็นอันขาดอายุความ  (๑)  ยี่สิบปี  สําหรับความผิด 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต  จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกยี่สิบปี  (๒)  สิบห้าปี  สําหรับความผิดต้อง 
ระวางโทษจําคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี  (๓)  สิบปี  สําหรับความผิดต้องระวางโทษจําคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี   
(๔)  ห้าปี  สําหรับความผิดต้องระวางโทษจําคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี  (๕)  หนึ่งปี  สําหรับความผิด 
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา  หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น” 

การกําหนดอายุความฟ้องคดีอาญาตามมาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  ดังกล่าว  มีเง่ือนไขหรือองค์ประกอบ   
คือ  ต้องมีการฟ้องคดีและต้องได้ตัวผู้กระทําความผิดมาอยู่ในอํานาจศาลภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไว้ 
ใน  (๑)  ถึง  (๕)  นับแต่วันกระทําความผิดเป็นวันเริ่มต้น  โดยข้ึนอยู่กับ  “ระวางโทษ”  ตามกฎหมาย   
ทั้งนี้  ถืออัตราโทษ  “ขั้นสูง”  สําหรับฐานความผิดที่บัญญัติไว้ตามความร้ายแรงแห่งคดี  รัฐจึงมีหน้าที่ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔
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ต้องนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษเพื่อสร้างความสมดุลทั้งการควบคุมอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของบ้านเมืองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติธรรม  โดยกําหนดให้ 
ต้องได้ตัวผู้กระทําความผิดมาอยู่ในอํานาจศาล  เพื่อให้ศาลเริ่มการพิจารณาคดีได้ตามหลักการพิจารณา 
คดีอาญาต้องกระทําต่อหน้าจําเลย  เพื่อให้จําเลยมีโอกาสรู้ว่าตนถูกกล่าวหาอย่างไรและสามารถต่อสู้คดี 
ได้อย่างเต็มที่อันจะทําให้การพิพากษาคดีมีความถูกต้องเป็นธรรมมากที่สุด  ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๗๒  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติว่า  “การพิจารณาและสืบพยานในศาล   
ใหท้ําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย  เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”  และสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ข้อ  ๑๔  (๓)  (ง)  ที่บัญญัติให้เป็นสิทธิของบุคคลซ่ึงต้องหาว่า 
กระทําความผิดอาญาที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น 

สําหรับการดําเนินคดีอาญาของไทย  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๒๘   
กําหนดให้  “พนักงานอัยการ”  และ  “ผู้เสียหาย”  มีอํานาจฟ้องคดีต่อศาล  (ศาลยุติธรรม)  ซึ่งมีขั้นตอน 
การฟ้องคดีตามที่บัญญัติในมาตรา  ๑๖๒  วรรคหน่ึง  แตกต่างกัน  กล่าวคือ  ในคดีราษฎรเป็นโจทก์   
ให้ไต่สวนมูลฟ้อง  ส่วนในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์  ไม่จําต้องไต่สวนมูลฟ้อง  แต่ถ้าเห็นสมควร 
จะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้  การกําหนดขั้นตอนไว้แตกต่างกัน  เนื่องจากประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๒๐  บัญญัติหลักการสําคัญในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์   
ว่าห้ามมิให้พนักงานอัยการย่ืนฟ้องคดีใดต่อศาล  โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน  ดังนั้น   
คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์จึงต้องผ่านกระบวนการสอบสวนพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง 
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมาแล้ว  และผ่านการพิจารณาสั่ งคดีของพนักงานอัยการ   
ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุลและคานอํานาจกันอันเป็นหลักประกันความยุติธรรมในเบื้องต้น 
ว่าคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์จะมีมูลเพียงพอที่ศาลจะส่ังประทับฟ้องไว้พิจารณาได้โดยไม่จําเป็น 
ที่ศาลจะต้องทําการไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้  นอกจากน้ี  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ยังกําหนดหลักการสําคัญว่า  ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาต่อหน้าจําเลย  ดังนั้น  ไม่ว่าจะเป็น 
กระบวนพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา  ๑๖๕  วรรคหน่ึง  หรือในชั้นพิจารณาตามมาตรา  ๑๗๒   
วรรคหน่ึง  ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  พนักงานอัยการมีหน้าที่ต้องสั่งให้จําเลยหรือควบคุมตัวจําเลยมาศาล   
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๔๑  วรรคสี่  บัญญัติว่า  “ถ้าพนักงานอัยการ 
เห็นว่าควรสั่งฟ้อง  ก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา” 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔
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สําหรับคดีที่ผู้เสียหายซ่ึงเป็นราษฎรเป็นโจทก์  ไม่ได้ผ่านกระบวนการสอบสวนความผิด 
ของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการเหมือนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์   
ราษฎรมีอํานาจฟ้องคดีโดยไม่จําต้องมีการสอบสวนความผิดนั้นมาก่อนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของราษฎรผู้เสียหายเอง 
ว่าจะย่ืนฟ้องจําเลยต่อศาลหรือไม่  และสามารถฟ้องคดีอาญาได้ทันทีที่รู้ตัวผู้กระทําความผิดโดยไม่ต้องรอเวลา 
ให้ใกล้จะขาดอายุความ  การฟ้องของราษฎรจึงไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าวข้างต้น  กฎหมายจึงกําหนดให้ศาล 
ต้องไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนท่ีจะมีคําสั่งประทับฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๖๒  (๑)   
เพื่อจะได้พิจารณาตรวจสอบก่อนว่าคดีมีมูลพอท่ีศาลจะรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปหรือไม่   
หากคดีมีมูล  ศาลจะมีคําสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณา  หากคดีไม่มีมูล  ศาลก็จะพิพากษายกฟ้อง   
นอกจากนี้  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๖๕  วรรคสาม  บัญญัติให้ศาลมีอํานาจ
ไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจําเลย  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๖๙   
ยังบัญญัติอีกว่าเมื่อศาลประทับฟ้องคดีแล้ว  แต่ยังไม่ได้ตัวจําเลยมา  ก็ให้ศาลออกหมายเรียก 
หรือหมายจับเพื่อให้ได้ตัวจําเลยมายังศาลเพื่อพิจารณาต่อไป 

เห็นได้ว่า  ไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์หรือคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์  ต่างก็ต้องอยู่ในบังคับ 
ของกําหนดอายุความฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๕)   
คือ  ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดนับแต่วันกระทําความผิด   
การกําหนดเง่ือนไขใช้บังคับดังกล่าวไม่ว่าเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์หรือคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจตกเป็นจําเลยเมื่อศาลได้ประทับฟ้อง  ซึ่งมีมาตรการที่อาจต้องจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวได้  การกําหนดเงื่อนไขใช้บังคับดังกล่าวไม่มีผลทําให้อายุความใช้บังคับแตกต่างกัน   
เนื่องจากในคดีอาญาอายุความเร่ิมนับแต่วันกระทําความผิดเหมือนกัน  และการได้ตัวผู้กระทําความผิด 
มายังศาลย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้างต้น  หากราษฎร 
ซึ่งเป็นผู้เสียหายเห็นว่าการให้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ดําเนินคดีอาญาแทนจะเป็นผลดีมากกว่า 
การดําเนินการฟ้องคดีเองก็สามารถร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนได้   
ดังนั้น  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า  “ในคดีอาญา   
ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังต่อไปนี้  นับแต่วันกระทําความผิด   
เป็นอันขาดอายุความ”  จึงไม่มีผลทําให้สิทธิในการฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ที่กําหนดให้ศาล 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔
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ต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนนั้นมีอายุความน้อยกว่าคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  ซึ่งศาลไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อน 
ดังคําโต้แย้งของโจทก์  บทบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิ 
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ทั้งเป็นกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง   
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗ 
 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงวินิจฉัยว่า  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง   
เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า  “ในคดีอาญา  ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด 
ดังต่อไปนี้  นับแต่วันกระทําความผิด  เป็นอันขาดอายุความ”  ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖   
และมาตรา  ๒๗ 

 
นายวรวิทย์  กังศศิเทียม 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
นายปัญญา  อุดชาชน นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
นายจิรนิติ  หะวานนท์ นายนภดล  เทพพิทักษ ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายวรวิทย์ กัังศศิเทียม คำาวินิจฉััยที� ๑๔/๒๕๖๔ 11
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔12

นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๑๔/๒๕๖๔ 13

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔14
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๑๔/๒๕๖๔ 15
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔16
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๑๔/๒๕๖๔ 17
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔18

นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายนคริินทร์ิ เมฆไตริรัิตน์ คำาวินิจฉััยท่� ๑๔/๒๕๖๔ 19

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

-22-0337(001).indd   19-22-0337(001).indd   19 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔20
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายนคริินทร์ิ เมฆไตริรัิตน์ คำาวินิจฉััยท่� ๑๔/๒๕๖๔ 21
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔22
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายนคริินทร์ิ เมฆไตริรัิตน์ คำาวินิจฉััยท่� ๑๔/๒๕๖๔ 23
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔24
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายนคริินทร์ิ เมฆไตริรัิตน์ คำาวินิจฉััยท่� ๑๔/๒๕๖๔ 25

นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔26

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยที่่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ที่่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยที่่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ที่่�  ๒๗/๒๕๖๓

 วิันิที่่�  ๘  เดื่อนิ  กัันิย�ยนิ  พิุที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔ วิันิที่่�  ๘  เดื่อนิ  กัันิย�ยนิ  พิุที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายปััญญา อุดชาชน คำาวินิจฉััยท่ี่� ๑๔/๒๕๖๔ 27
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔28
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายปััญญา อุดชาชน คำาวินิจฉััยท่ี่� ๑๔/๒๕๖๔ 29
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔30

นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายอุดม สิ่ทธิิวิรััชธิรัรัม คำาวินิจฉััยท่� ๑๔/๒๕๖๔ 31

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔32
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายอุดม สิ่ทธิิวิรััชธิรัรัม คำาวินิจฉััยท่� ๑๔/๒๕๖๔ 33
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔34

นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายจิิรนิติ ห็ะวานนท์์ คำาวินิจิฉััยท่์� ๑๔/๒๕๖๔ 35

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔36

นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖ศาลอุทธร้ณ์์ภาค  ๖

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๗/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  กัันิย�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔
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นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

คคํําาววินินิจิจฉฉััยยททีี่ ่   ๑๑๕๕  --  ๑๑๖๖//๒๒๕๕๖๖๔๔  เเรรืื่อ่องงพพิจิจาารรณณาาททีี่่    ๑๑๔๔//๒๒๕๕๖๖๔๔  
  เเรรืื่อ่องงพพิจิจาารรณณาาททีี่่    ๑๑๕๕//๒๒๕๕๖๖๔๔  

 ววันันททีี่ ่   ๖๖    เเดดือือนน    ตตุุลลาาคคมม    พพุทุทธธศศัักกรราาชช    ๒๒๕๕๖๖๔๔  

ศศาาลลออาาญญาา  ผผูู้้รร้อ้องง  
  
        --  ผผูู้้ถถูกูกรร้อ้องง  

เเรรืื่่อองง  ปปรระะมมววลลกกฎฎหหมมาายยววิิธธีีพพิิจจาารรณณาาคคววาามมแแพพ่่งง    มมาาตตรราา    ๓๓๓๓    ขขััดดหหรรืืออแแยย้้งงตต่่ออรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญ    มมาาตตรราา    ๒๒๖๖    หหรรือือไไมม่่  

ศาลอาญาส่งคําโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหา  รวม  ๒  คําร้อง  (นางสาวเบนจา  อะปัญ  ผู้ถูกกล่าวหา 
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ลศ  ๖/๒๕๖๔  และ  นายณัฐชนน  ไพโรจน์  ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา 
หมายเลขดําที่  ลศ  ๘/๒๕๖๔)  เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒   
ข้อเท็จจริงตามหนังสือส่งคําโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหาท้ังสองคําร้องและเอกสารประกอบ  สรุปได้ดังนี้ 

คําร้องที่หนึ่ง  (เรื่องพิจารณาที่  ๑๔/๒๕๖๔) 
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอาญา  เป็นผู้กล่าวหา  ยื่นกล่าวหา  นางสาวเบนจา  อะปัญ   

เป็นผู้ถูกกล่าวหา  ต่อศาลอาญา  ขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๓  ประกอบประมวลกฎหมาย 

รระะหหวว่่าางง

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๘๐  เนื่องจากเม่ือวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔   
มวลชนกลุ่ม  “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”  ใช้เคร่ืองขยายเสียงและทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์   
อีกทั้งร่วมตะโกนด้วยข้อความต่าง ๆ  ทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาลอาญา   
ผู้ถูกกล่าวหาแสดงพฤติกรรมโดยวิ่งผ่านแนวรั้วแผงเหล็กที่ก้ันอยู่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นด้านหน้าศาลอาญา   
โปรยแผ่นกระดาษขณะวิ่งขึ้นบันได  และพูดผ่านเครื่องขยายเสียงกล่าวโทษศาลยุติธรรมและตุลาการศาลยุติธรรม   
การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลและกระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนด 
ของศาลอาญา  ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลอาญา  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ฉบับลงวันที่   
๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ผู้ถูกกล่าวหาย่ืนคําโต้แย้งว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓   
บัญญัติให้ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือทั้งสองวิธี   
คือ  (ก)  ไล่ออกจากบริเวณศาล  หรือ  (ข)  ให้ลงโทษจําคุก  หรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับ  โดยกําหนด 
โทษจําคุกไว้สูงสุดถึงหกเดือน  เป็นบทบัญญัติที่ให้ดุลพินิจแก่ศาลสามารถลงโทษจําคุกสูงสุดถึงหกเดือนได้ทันที 
โดยปราศจากการใช้มาตรการอื่น ๆ   ก่อน  ทั้งที่ยังมีมาตรการที่จํากัดสิทธิที่น้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการกําหนดข้ันตอน 
ให้ต้องตักเตือนก่อนใช้อํานาจในการลงโทษจําคุก  การเพิ่มโทษในส่วนของโทษปรับแทนและลดระยะเวลา 
ในการจําคุก  หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนโทษจําคุกดังกล่าวเป็นคุมขังเพียงย่ีสิบสี่ชั่วโมงเท่านั้น   
นอกจากนี้  การกําหนดโทษจําคุกในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลสูงถึงหกเดือนเป็นการกําหนดโทษร้ายแรง 
และไม่สอดคล้องกับหลักความจําเป็น  เพราะไม่ใช่มาตรการที่จํากัดสิทธิน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบ 
กับการกําหนดโทษในต่างประเทศท่ีมีการกําหนดมาตรการจํากัดสิทธิของบุคคลที่น้อยกว่า  เนื่องจาก 
ยังมีการกําหนดโทษกักขังหรือจําคุกในระยะเวลาที่สั้นกว่าแต่สามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการควบคุมการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยได้  เช่น  ประเทศอังกฤษกําหนดโทษ 
โดยการควบคุมตัวไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดโทษโดยการนําไปคุมขัง 
ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์  อีกท้ังกฎหมายภายในตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๔  กําหนดให้ศาลลงโทษจําคุกได้ไม่เกินหนึ่งเดือน  นอกจากนี้  การกําหนดโทษจําคุก 
สูงถึงหกเดือนดังกล่าวยังเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ  เน่ืองจาก 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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เป็นมาตรการที่ทําให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องถูกจํากัดอย่างรุนแรงและสูญเสียไปมากกว่า
ประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจากการทําให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย  และยังก่อให้เกิด 
ต้นทุนทางสังคมที่รัฐต้องเสียไปในการดําเนินการเพื่อดูแลผู้ต้องขังโดยไม่จําเป็น  ดังนั้น  ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓  เป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน  เป็นการเพิ่มภาระ 
และจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖ 

คําร้องที่สอง  (เรื่องพิจารณาที่  ๑๕/๒๕๖๔) 
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอาญา  เป็นผู้กล่าวหา  ยื่นกล่าวหา  นายณัฐชนน  ไพโรจน์   

เป็นผู้ถูกกล่าวหา  ต่อศาลอาญา  ขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๓  ประกอบประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๘๐  เนื่องจากเม่ือวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔   
มวลชนกลุ่ม  “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”  ใช้เครื่องขยายเสียงและทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์   
อีกทั้งร่วมตะโกนด้วยข้อความต่าง ๆ  ทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาลอาญา   
ผู้ถูกกล่าวหาเข้าร่วมชุมนุมโดยยืนอยู่บริเวณหน้าบันไดทางข้ึนด้านหน้าศาลอาญาและพูดผ่านเคร่ืองขยายเสียง 
กล่าวโทษศาลยุติธรรมและตุลาการศาลยุติธรรม  การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อย 
ในบริเวณศาลและกระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดของศาลอาญา  ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในบริเวณศาลอาญา  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ฉบับลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ผู้ถูกกล่าวหาย่ืนคําโต้แย้งว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓   
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  โดยแสดงเหตุผลเช่นเดียวกับคําร้องที่หนึ่ง 

ศาลอาญาเห็นว่า  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคําร้องโต้แย้งว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
มาตรา  ๓๓  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  ซึ่งศาลอาญาจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 
บังคับแก่คดี  และยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  จึงส่งคําโต้แย้ง 
ทั้งสองคําร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือ 
ส่งคําโต้แย้งทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหน่ึง  หรือไม่  เห็นว่า  คําร้องที่หนึ่ง   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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(เร่ืองพิจารณาที่  ๑๔/๒๕๖๔)  และคําร้องที่สอง  (เร่ืองพิจารณาที่  ๑๕/๒๕๖๔)  ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖   
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ศาลอาญาจะใช้บังคับแก่คดี  เม่ือผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคําร้องโต้แย้ง 
พร้อมด้วยเหตุผลว่า  บทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  และยังไม่มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนที่ เ ก่ียวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน  กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหน่ึง   
จึงมีคําสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัย 

คําร้องทั้งสองมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกัน  ศาลรัฐธรรมนูญให้รวมการพิจารณา 
เข้าด้วยกัน  โดยให้เรื่องพิจารณาที่  ๑๔/๒๕๖๔  เป็นสํานวนคดีหลัก 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคําร้องและเอกสารประกอบแล้ว 
เห็นว่า  คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงไม่ทําการไต่สวน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
มาตรา  ๕๘  วรรคหน่ึง  กําหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
มาตรา  ๓๓  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  หรือไม่ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  เป็นบทบัญญัติในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพ 
ของปวงชนชาวไทย  มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  บัญญัติว่า  “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ 
มิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้  กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้  รวมทั้งต้องระบุเหตุผล 
ความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย”  และวรรคสอง  บัญญัติว่า  “กฎหมายตามวรรคหนึ่ง 
ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เป็นการเจาะจง” 

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเก่ียวกับความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
มีเจตนารมณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล  ให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว
และเป็นธรรม  อันเป็นมาตรการทางกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับกันตามหลักสากลทั่วไป  ศาลในแต่ละประเทศทั่วโลก 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ได้นําหลักเร่ืองละเมิดอํานาจศาลไปใช้ประกอบการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีให้สมเจตนารมณ์ 
เพื่อผดุงความยุติธรรมแก่คู่ความ  โดยมาจากแนวความคิดที่ว่าศาลหรือองค์กรตุลาการมีอํานาจหน้าที่ยุติข้อพิพาท 
และบังคับใช้กฎหมาย  การพิจารณาคดีของศาลเป็นกระบวนการที่ทําให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธ์ิผล   
ซึ่งนอกจากจะอํานวยความยุติธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายแล้ว  การพิจารณาคดีที่ราบรื่นถูกต้องตามกระบวนการ 
ที่กฎหมายบัญญัติยังประโยชน์แก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย  จึงจําเป็นต้องมีบทบัญญัติ 
ของกฎหมายในเร่ืองละเมิดอํานาจศาลให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีได้โดยอิสระ  ปราศจากการกระทํา 
อันเป็นการรบกวน  ขัดขวาง  ข่มขู่  หรือบีบบังคับ  หรือเป็นปฏิปักษ์  ขัดแย้ง  หรือขัดขืน  ไม่เคารพเชื่อฟัง 
ระเบียบปฏิบัติหรือข้อกําหนดหรือคําสั่งของศาล  หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานยุติธรรม 
หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการทําให้ความน่าเชื่อถือของศาลลดลง  ซึ่งการฝ่าฝืนกระบวนการพิจารณาคดี 
ของศาลในการบังคับใช้กฎหมายย่อมมีความร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายโดยตรง   
อีกทั้งหากศาลถูกทําลายความศรัทธาหรือความเชื่อม่ันลงไป  สถาบันที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของคนในสังคมย่อมถูกทําลายลงไปด้วยเช่นกัน  การกําหนดความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลจึงเป็นหลักการพื้นฐาน 
ที่จะรักษาระบบกฎหมายให้มีความมั่นคง  ทั้งยังเป็นการสร้างกลไกในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเคารพ 
และยอมรับในอํานาจตุลาการและคุ้มครองสถาบันศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นการปกป้องความน่าเชื่อถือ 
ของศาลในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจตุลาการในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนตามกฎหมาย   
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  ดังที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๘  วรรคหนึ่ง  ได้บัญญัติไว้ว่า   
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล  ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”  และวรรคสอง  บัญญัติว่า  “ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระ 
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรม   
และปราศจากอคติทั้งปวง”  ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลจึงมิได้กําหนดไว้เพื่อคุ้มครองผู้พิพากษา 
เป็นการส่วนตัว  หากแต่คํานึงถึงการดํารงและรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในบ้านเมืองและความน่าเชื่อถือของศาล 
ในฐานะผู้ใช้อํานาจตุลาการเป็นสําคัญ  โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดมาตรการ 
ลงโทษผู้ที่กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลไว้ในมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  บัญญัติว่า  “ถ้าคู่ความฝ่ายใด 
หรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใด  ให้ศาลน้ันมีอํานาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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หรือทั้งสองวิธีดังจะกล่าวต่อไปน้ี  คือ  (ก)  ไล่ออกจากบริเวณศาล  หรือ  (ข)  ให้ลงโทษจําคุกหรือปรับ   
หรือทั้งจําทั้งปรับ”  วรรคสอง  บัญญัติว่า  “การไล่ออกจากบริเวณศาลน้ันให้กระทําได้ชั่วระยะเวลา 
ที่ศาลน่ังพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ  ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  เม่ือจําเป็นจะเรียกให้ตํารวจ 
ช่วยจัดการก็ได้”  และวรรคสาม  บัญญัติว่า  “ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นให้จําคุกได้ไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 

ข้อโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองที่ว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓   
กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือทั้งสองวิธี   
คือ  ไล่ออกจากบริเวณศาล  หรือให้ลงโทษจําคุก  หรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับ  โดยกําหนดโทษจําคุก 
ไว้สูงสุดถึงหกเดือน  เป็นบทบัญญัติที่ให้ดุลพินิจแก่ศาลสามารถลงโทษจําคุกสูงสุดถึงหกเดือนได้ทันที 
โดยปราศจากการใช้มาตรการอื่น ๆ  ก่อน  และเป็นการกําหนดโทษที่รุนแรงทั้งที่ยังมีมาตรการ 
ที่จํากัดสิทธิที่น้อยกว่า  ไม่สอดคล้องกับหลักความจําเป็น  และเป็นมาตรการท่ีทําให้สิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนต้องถูกจํากัดอย่างรุนแรงและสูญเสียไปมากกว่าประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจากการทําให้ 
การพิจารณาคดี เ ป็นไปโดยสงบเรียบร้อย   และก่อให้ เ กิดต้นทุนทางสั งคมที่ รั ฐต้อง เสียไป 
ในการดําเนินการเพื่อดูแลผู้ต้องขังโดยไม่จําเป็น  อันเป็นการเพิ่มภาระและจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  เห็นว่า   
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดการกระทําอันเป็นความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
ไว้ในมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ในหลายกรณี  ซึ่งในแต่ละกรณีส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาล 
แตกต่างกันออกไป  ตั้งแต่การกระทําที่มีลักษณะเป็นการสร้างความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณศาล 
จนไม่อาจดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ไปจนกระทั่งการกระทําที่ทําให้อํานาจศาลลดความน่าเชื่อ 
และความศักดิ์สิทธิ์ลง  ทั้งกรณีที่ เกิดขึ้นต่อหน้าศาลในขณะออกนั่งพิจารณาคดีซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อการพิจารณาคดีที่ต้องดําเนินไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม  และกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าศาล 
แต่การกระทําส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลหรือส่งผลกระทบ 
ต่อการอํานวยความยุติธรรมของศาล  จึงจําเป็นต้องกําหนดวิธีการลงโทษแก่ผู้ที่กระทําละเมิดอํานาจศาล 
ตามความเหมาะสมของการกระทําในแต่ละกรณี  การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

-22-0337(001).indd   54-22-0337(001).indd   54 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๑๕-๑๖/๒๕๖๔ 55

กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือทั้งสองวิธี   
คือ  ไล่ออกจากบริเวณศาลหรือให้ลงโทษจําคุก  หรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ 
เลือกใช้วิธีการท่ีกฎหมายกําหนดน้ันได้ตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งกรณีตามหลักความจําเป็น 
เพื่อกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาน้อยที่สุดแต่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกฎหมายได้ด้วย  เนื่องจากในบางกรณีใช้เพียงมาตรการสั่งลงโทษโดยการไล่ออกจากบริเวณศาล 
ก็สามารถที่จะระงับยับยั้งการกระทําอันเป็นการละเมิดอํานาจศาลนั้นและทําให้กระบวนพิจารณาดําเนินต่อไปได้   
แต่บางกรณีการกระทํานั้นไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าศาลหรือในบริเวณศาล  หรือเม่ือไล่ออกจากบริเวณศาลแล้ว 
ผู้กระทําขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  หรือไม่มีความเคารพยําเกรงต่อกฎหมาย  หรือเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลหรือส่งผลกระทบต่อการอํานวยความยุติธรรม 
ของศาลอย่างร้ายแรง  ศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษจําคุกหรือปรับผู้กระทําละเมิดอํานาจศาล   
หรือจะสั่งลงโทษทั้งสองวิธีก็ได้  หาใช่บทบังคับให้ศาลต้องสั่งลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
ด้วยการจําคุกโดยทันทีแต่อย่างใด  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓  ที่กําหนด 
ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเลือกวิธีลงโทษผู้กระทําความผิดได้นั้น  จึงเป็นมาตรการท่ีเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักความจําเป็นแล้ว 

สําหรับข้อโต้แย้งที่ว่า  โทษจําคุกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓   
กําหนดให้ศาลลงโทษจําคุกได้ไม่เกินหกเดือน  ไม่สอดคล้องกับหลักความจําเป็นเพราะไม่ใช่มาตรการ 
ที่จํากัดสิทธิน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนดโทษในต่างประเทศ  รวมถึงโทษจําคุก 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๔   
ที่กําหนดให้ศาลลงโทษจําคุกได้ไม่เกินหนึ่งเดือน  นั้น  เห็นว่า  การกําหนดอัตราโทษฐานละเมิดอํานาจศาล 
ในแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่าง กันตามสภาพของสังคมและบุคคลในประเทศนั้น  ๆ   
โดยมีการกําหนดอัตราโทษจําคุกทั้งที่น้อยกว่าและมากกว่าของไทย  ซึ่งการกําหนดบทลงโทษ 
ในกฎหมายย่อมมีเหตุผลความจําเป็นหรือความเหมาะสมในแต่ละเรื่องแต่ละกรณีต่างกันไป   
ไม่อาจกําหนดเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเพื่อใช้แก่การกระทํา  พฤติการณ์  เหตุการณ์  หรือผลลัพธ์ 
ที่แตกต่างกันได้  นอกจากนี้  ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงทั้งในคดีแพ่ง  คดีอาญา   
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และคดีอื่นใดท่ีไม่ได้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น  โดยศาลใช้กระบวนพิจารณา 
ที่คู่ความเผชิญหน้ากันในห้องพิจารณาลักษณะของคดี  รวมถึงสภาพบังคับและความร้ายแรงของโทษ 
ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณศาล  อันนําไปสู่การกระทําละเมิดอํานาจศาลได้มาก   
แตกต่างกับกรณีของศาลปกครองที่ใช้กระบวนพิจารณาท่ีคู่ความมีโอกาสน้อยที่จะพบกันในศาล   
โดยศาลมีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  ลักษณะของคดีเป็นข้อพิพาท 
ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน  หรือหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง  อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจาก 
การดําเนินกิจการทางปกครอง  การกําหนดมาตรการลงโทษตามกระบวนพิจารณาของศาลดังกล่าว 
ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและจําเป็นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสามารถดําเนินต่อไป 
โดยไม่เสียความยุติธรรม  มาตรการลงโทษจําคุกผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓  ที่กําหนดอัตราโทษจําคุกไว้สูงกว่าที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๔  จึงเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล   
เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและยับยั้งบุคคลที่กระทําการหรือจะกระทําการ 
อันเป็นการละเมิดอํานาจศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม้กฎหมายจะกําหนดให้ศาลสามารถสั่งลงโทษจําคุก 
ได้ไม่เกินหกเดือนก็ตาม  แต่ก็เป็นการกําหนดอัตราโทษจําคุกขั้นสูงโดยไม่มีขั้นต่ํา  ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ 
สั่งลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นสูงที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้  หรือไม่ลงโทษก็ได้  ทั้งนี้  ตามความจําเป็น 
และความเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี 

ดังนั้น  การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓  กําหนดให้ศาลมีอํานาจ 
สั่งลงโทษผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือทั้งสองวิธี  และกําหนดโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  จึงเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  และจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคลเท่าที่จําเป็น  และได้สัดส่วนหรือมีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม 
ที่จะได้รับกับสิทธิหรือเสรีภาพท่ีประชาชนจะต้องสูญเสียไป  แม้เป็นบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลอยู่บ้าง  แต่ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ   
เป็นมาตรการที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลท่ีสอดคล้อง 
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กับหลักความจําเป็นและหลักความได้สัดส่วน  พอเหมาะพอควรแก่กรณี  ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ 
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖ 
 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงวินิจฉัยว่า  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๓   
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖ 
 

นายวรวิทย์  กังศศิเทียม 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
นายปัญญา  อุดชาชน นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
นายวิรุฬห์  แสงเทียน นายจิรนิติ  หะวานนท์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
นายนภดล  เทพพิทักษ ์ นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอาญาศาลอาญา

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔

เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔

 วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอาญาศาลอาญา

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔

เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔

 วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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 เม่ื่�อพิิจาร้ณ์าในส่่วนของข�อโต้�แย้�งผู้้�ถู้กกล่าวหาท้�งส่องท่�ว่าปร้ะมื่วลกฎหมื่าย้วิธ่พิิจาร้ณ์าความื่แพ่ิง  เม่ื่�อพิิจาร้ณ์าในส่่วนของข�อโต้�แย้�งผู้้�ถู้กกล่าวหาท้�งส่องท่�ว่าปร้ะมื่วลกฎหมื่าย้วิธ่พิิจาร้ณ์าความื่แพ่ิง 

มื่าต้ร้า  ๓๓  กำาหนดให�ศาลมื่่อำานาจส่้�งลงโทษผู้้�กร้ะทำาความื่ผู้ิดฐานละเมื่ิดอำานาจศาลโดย้วิธ่ใดวิธ่หน่�ง มื่าต้ร้า  ๓๓  กำาหนดให�ศาลมื่่อำานาจส่้�งลงโทษผู้้�กร้ะทำาความื่ผู้ิดฐานละเมื่ิดอำานาจศาลโดย้วิธ่ใดวิธ่หน่�ง 

หร่้อท้�งส่องวิธ่ค่อ  (ก)  ไล่ออกจากบริ้เวณ์ศาล  หร่้อ  (ข)  ให�ลงโทษจำาคุก  หร่้อปร้้บ  หร่้อท้�งจำาท้�งปร้้บ หร่้อท้�งส่องวิธ่ค่อ  (ก)  ไล่ออกจากบริ้เวณ์ศาล  หร่้อ  (ข)  ให�ลงโทษจำาคุก  หร่้อปร้้บ  หร่้อท้�งจำาท้�งปร้้บ 

และกำาหนดโทษจำาคุกไว�ส้่งสุ่ดถู่งหกเด่อน  เป็นบทบ้ญญ้ติ้ท่�ให�ดุลพิินิจแก่ศาลส่ามื่าร้ถูลงโทษจำาคุกได�ส้่งสุ่ด และกำาหนดโทษจำาคุกไว�ส้่งสุ่ดถู่งหกเด่อน  เป็นบทบ้ญญ้ติ้ท่�ให�ดุลพิินิจแก่ศาลส่ามื่าร้ถูลงโทษจำาคุกได�ส้่งสุ่ด 

ถู่งหกเด่อนได�ท้นท่โดย้ปร้าศจากการ้ใช้�มื่าต้ร้การ้อ่�น ๆ ก่อน  และเป็นการ้กำาหนดโทษท่�รุ้นแร้งท้�งท่�ย้้งม่ื่ ถู่งหกเด่อนได�ท้นท่โดย้ปร้าศจากการ้ใช้�มื่าต้ร้การ้อ่�น ๆ ก่อน  และเป็นการ้กำาหนดโทษท่�รุ้นแร้งท้�งท่�ย้้งม่ื่ 

มื่าต้ร้การ้ท่�จำาก้ดสิ่ทธิท่�น�อย้กว่า  ไม่ื่ส่อดคล�องก้บหล้กความื่จำาเป็น  และเป็นมื่าต้ร้การ้ท่�ทำาให�สิ่ทธิและมื่าต้ร้การ้ท่�จำาก้ดสิ่ทธิท่�น�อย้กว่า  ไม่ื่ส่อดคล�องก้บหล้กความื่จำาเป็น  และเป็นมื่าต้ร้การ้ท่�ทำาให�สิ่ทธิและ
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นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอาญาศาลอาญา

--
ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔

เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔

 วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอาญาศาลอาญา

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๕ - ๑๖/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๔/๒๕๖๔

เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๕/๒๕๖๔

 วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๖  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๑๗/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาท่ี  ๒๔/๒๕๖๓ 

 วันท่ี  ๒๐  เดือน  ตลุาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง 

 

นายไพบูลย  นิตติะวัน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถกูรอง 

เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  

 วา  สมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ  นายไพบูลย  นิติตะวัน  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

 มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบมาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหน่ึง  (๕)  หรือไม 

ประธานสภาผูแทนราษฎร  (ผูรอง)  สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง  สรุปไดดังนี้ 

พลตํารวจเอก  เสรีพิศุทธ  เตมียเวส  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และคณะ  รวม  ๖๐  คน  

เขาชื่อเสนอคํารองตอผูรองวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ  นายไพบูลย  นิติตะวัน  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ  (ผูถูกรอง)  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบมาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕)  เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงวา  

เดิมผูถูกรองเปนหัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปและเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ของพรรคประชาชนปฏิรปูเพียงคนเดียว  ตอมาผูถูกรองแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองวา  การประชุม

ระหวาง

้หนา   ๙
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คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   

มีมติเอกฉันทใหเลิกพรรคตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๑๒๒  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๗)  

และวรรคสอง  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  ผูถูกรองสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ   

เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ซึ่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองไดส้ินสุดลงแลว

นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศใหพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  

อันทําใหขาดจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๗)  

แมรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  บัญญัติใหกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดจากการเปนสมาชิก

ของพรรคการเมืองเพราะมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก  หากเขาเปน

สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ังยุบพรรคการเมือง  สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมส้ินสุดลง  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคส่ี  บัญญัติใหถือวาการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองเปนการถูกยุบ

พรรคการเมือง  เพ่ือประโยชนในการคุมครองสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

แตการท่ีผูถูกรองซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวของพรรคประชาชนปฏิรูป

ที่ไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนลงคะแนนเลือกพรรค  เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป

เพ่ือใหพรรคการเมืองส้ินสภาพตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๑๒๒  โดยมีเจตนา

ใหพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพโดยสมัครใจ  อันเปนเจตนาซอนเรนและมีเถยจิตไมสุจริต  โดยอาศัย

ชองทางการใชมตขิองคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป  ซึ่งตนเองมีตําแหนงเปนหัวหนาพรรค  

และมีอํานาจเหนือกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป  โดยขอใหมีมติยกเลิกพรรคประชาชนปฏิรูป

เพ่ือใหส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  เพ่ือจะไดเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ของพรรคพลังประชารัฐ  ประกอบกับผูถูกรองไมไดเปนบุคคลท่ีพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

้หนา   ๑๐
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มาตรา  ๕๗  ผูถูกรองไมสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ

ภายหลังการเลือกตั้งเสร็จส้ินลงได  เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  

วรรคหนึ่ง  (๕)  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๔)  ประกอบมาตรา  ๕๗  ท้ังผูถูกรองยังคงตองปฏิบัติหนาที่

หัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปอยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ  และมีหนาท่ีสงบัญชีและงบแสดง

ฐานะทางการเงินรวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมือง

ส้ินสภาพหรือยุบ  เพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๕  อันเปนเหตใุหสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  มาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕) 

ผูรองตรวจสอบลายมือชื่อของผูเขาชื่อเสนอคํารองแลวเห็นวา  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รวมกันเขาชื่อเสนอคาํรองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  จึงสงคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  วา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบมาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕) 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไววินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง

เปนกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวน  ๖๐  คน  ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อรองตอผูรองขอใหสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือวินจิฉยัวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  

ประกอบมาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕)  และผูรองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว  

กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗  (๕)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองไววินิจฉัย  

และใหผูถูกรองย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  สําหรับการพิจารณากรณีใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง  หรือไม  นั้น  เห็นวา  ขอเท็จจริง 

้หนา   ๑๑
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ตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองยังไมปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคําส่ังใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังวาผูถูกรองไมตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๘๒  วรรคสอง 

ผูถูกรองย่ืนคําชีแ้จงแกขอกลาวหาและเอกสารประกอบ  สรุปไดวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  

รับรองสถานภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหยังคงอยูในกรณีท่ีขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง

เพราะมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก  โดยตองเขาเปนสมาชิก 

พรรคการเมืองอื่นภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังยุบพรรคการเมือง  ผูถูกรองขาดจากการเปนสมาชิก

พรรคประชาชนปฏิรูปเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 

ใหพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคส่ี  บัญญัติคุมครองสมาชิกพรรคการเมือง 

ที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยใหถือวาการส้ินสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้  เปนการถูกยุบ

พรรคการเมือง  และเมื่อวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ผูถูกรองสมัครเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ   

ซึ่งเปนระยะเวลาไมเกินกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังยุบพรรคประชาชนปฏิรูป  สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองไมส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  แมผูถูกรอง

ซึ่งเปนหัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปยังคงมีหนาที่ตองชําระบัญชี  เนื่องจากสถานะความเปนพรรคประชาชนปฏิรูป

ยังคงอยูตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๕  

วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แตผูถูกรองปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปเฉพาะเพ่ือการชําระบัญชี

ของพรรคที่ส้ินสภาพจนกวาจะแลวเสร็จเทานั้น 

เพ่ือประโยชนแหงการพิจารณา  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๒๗  วรรคสาม  ศาลรัฐธรรมนูญ 

มีหนังสือเรียกใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสงเอกสารหรือหลักฐานย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดสงสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการประกาศให 

พรรคประชาชนปฏิรปูส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  การเปล่ียนแปลงการเปนสมาชิกพรรคการเมือง

ของผูถูกรองจากพรรคประชาชนปฏิรูปมาเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ  พรอมเหตุผล  สรุปไดวา  นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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จัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  รับจดทะเบียนจัดตั้ง 

พรรคประชาชนปฏิรูป  ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  มีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป  

จํานวน  ๓๒  คน  และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร

พรรคประชาชนปฏิรูป  ลงวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  มีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป  

จํานวน  ๒๙  คน  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ  ลงวันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ผูถูกรองซึ่งเปนหัวหนา

พรรคประชาชนปฏิรูปเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป  

ตอมาวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ผูถูกรองมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา  ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   

มีมติใหเลิกพรรคประชาชนปฏิรูป  โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปเขารวมประชุม  

จํานวน  ๑๖  คน  จากทั้งหมดจํานวน  ๒๙  คน  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉนัทใหเลิกพรรคประชาชนปฏิรูป

ตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๕๔  ขอ  ๕๕  และขอ  ๑๒๒  คณะกรรมการบริหาร

พรรคประชาชนปฏิรูป  จํานวน  ๑๕  คน  ที่เขารวมประชุมใหถอยคําตอนายทะเบียนพรรคการเมือง

สอดคลองกันวาไดเขารวมประชุมและลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม  และที่ประชุมมีมติใหเลิก 

พรรคประชาชนปฏิรูปตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๑๒๒  สวนอีก  ๑  คน  

คือ  เหรัญญิกพรรคประชาชนปฏิรูป  ไมสามารถมาใหถอยคําได  เนื่องจากติดภารกิจที่ตางประเทศ   

จากเอกสารรายงานการประชุมปรากฏขอเท็จจริงวากรรมการบริหารพรรคหลายคนลาออกจากพรรค  

และมีอีกหลายคนแจงวา  จะขอลาออกเพราะมีภารกิจจําเปนทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารพรรค  

และดําเนินกิจกรรมพรรคตามที่กฎหมายกําหนดได  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคจึงมีมติใหเลิกพรรค

ตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๑๒๒  อันเปนเหตุใหพรรคประชาชนปฏิรูป 

ส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๗)  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุม  ครั้งที่  ๙๕/๒๕๖๒   

วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ใหประกาศการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูป  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือ

ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒  แจงใหอดีตหัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปจัดสงบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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รวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของกับงบการเงินของพรรคประชาชนปฏิรูป 

ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  และใหอดีตกรรมการบรหิารพรรคประชาชนปฏิรูปทุกคนยังคงตองปฏิบัติหนาท่ี

อยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ  ผูถูกรองมีหนังสือ  ลงวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  สงบัญชี 

และงบแสดงฐานะทางการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมือง  ตอมา  นายอุตตม  สาวนายน  หัวหนา

พรรคพลังประชารัฐมีหนังสือ  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง  แจงจํานวน

สมาชิกพรรคการเมืองที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงครั้งท่ี  ๓  ระหวางวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่   

๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  โดยมีผูถูกรองเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  เมื่อวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  

เลขประจําตวัสมาชิก  ๐๐๐๓๒๕๙๖  และนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนงัสือ  ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

แจงการเขาเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐของผูถูกรองใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทราบ 

เลขาธิการวุฒิสภาและเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดสงสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

กับการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  สรุปไดวา  

มาตรา  ๙๑  วรรคส่ี  ที่บัญญัติวา  “...  ใหถือวาการส้ินสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้  เปนการถูกยุบ 

พรรคการเมือง”  เพ่ือคุมครองสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง 

ที่ส้ินสภาพใหสามารถไปสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  

เพ่ือไมใหสมาชิกภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองส้ินสุดลงเนื่องจากพรรคการเมอืงท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สังกัดถูกประกาศใหส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง  การท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคส่ี  บัญญัติใหการส้ินสภาพของพรรคการเมือง  

“ถือเปนการถูกยุบพรรคการเมือง”  เปนการส้ินสภาพโดยเงื่อนไขของกฎหมายโดยตรง 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

และเอกสารประกอบแลวเห็นวา  คดีเปนปญหาขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได  

จึงยุติการไตสวนตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวิธพิีจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  กําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบมาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  

วรรคหนึง่  (๕)  หรือไม  นับแตเมื่อใด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  บัญญัติวา  “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ส้ินสุดลง  เมื่อ  ...  (๑๐)  ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง  แตในกรณีที่ขาดจากการเปน

สมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก  

และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี

มีคําส่ังยุบพรรคการเมือง  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น”  

มาตรา  ๙๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแลว  

ใหมีสิทธิสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได”  วรรคสอง  บัญญัติวา  “การสงผูสมัครรับเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อ  ใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี  โดยผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละ

พรรคการเมืองตองไมซ้ํากัน  และไมซ้ํากับรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  โดยสงบัญชีรายชื่อ

ดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง”  

วรรคสาม  บญัญัติวา  “การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง  ตองใหสมาชิกของพรรคการเมอืงมสีวนรวม

ในการพิจารณาดวย  โดยตองคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ  และความเทาเทียมกัน

ระหวางชายและหญิง”  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมืองใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้  ...  (๕)  เมื่อไดจํานวน 

ผูไดรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองแลว  ใหผูสมัครรับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลข

ในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” 

ขอเทจ็จริงตามคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และเอกสารประกอบ  

ปรากฏวา  ผูถูกรองเปนหัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปปรากฏตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  

เรื่อง  รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป  ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  และประกาศนายทะเบียน

พรรคการเมือง  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรปู  ลงวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  

ภายหลังการเลือกตัง้ท่ัวไป  ผูถูกรองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  สังกัดพรรคประชาชนปฏิรูป  

ปรากฏตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  พรรคประชาชนปฏิรูปประชุมคณะกรรมการ 

บริหารพรรค  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  และมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปและใหแจง 

้หนา   ๑๕
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ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตอไป  ผูถูกรองมีหนังสือ  ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  แจงตอ 

นายทะเบียนพรรคการเมืองวา  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปมีมติเปนเอกฉันท 

ใหเลิกพรรคตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๑๒๒  เนื่องจากมีกรรมการบริหารพรรค

หลายคนลาออกและอีกหลายคนประสงคจะลาออกเพราะมีภารกิจจําเปน  รวมทั้งขาดบุคลากรท่ีจะมาชวยงาน

การดําเนินกิจการตาง ๆ  ของพรรค  ทําใหไมสามารถบริหารกิจการพรรคตอไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบขอเท็จจริงเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งพิจารณาและประกาศการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูป 

ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคสอง  ตอมาวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ผูถูกรอง

สมัครเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  และเมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ

แจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง  

และนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือ  ลงวันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  แจงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรวา

ผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแลว 

มีขอพิจารณาเบื้องตนวา  การส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูป 

ชอบดวยพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ประกอบวรรคส่ี  หรือไม  เห็นวา  เมือ่ขอเท็จจริงฟงไดวาคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปประชุม

และมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ขอ  ๑๒๒  เนื่องจากกรรมการบริหารพรรคการเมืองหลายคนลาออกและอีกหลายคนกําลังจะลาออก  

รวมท้ังขาดบุคลากรสนับสนุน  ทําใหไมสามารถดําเนินกิจการพรรคตอไปไดจึงดําเนินการตามขั้นตอน 

และกระบวนการทีก่ําหนดในขอ  ๕๔  กลาวคือ  มีกรรมการบรหิารพรรคการเมืองมาประชุม  จํานวน  ๑๖  คน  

ซึ่งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีมีอยูในขณะนั้น  คือ  ๒๙  คน  

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูมาประชุมมีมติเปนเอกฉันททั้ง  ๑๖  คน  เปนเสียงขางมาก 

ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามขอ  ๕๕  มติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

ท่ีใหเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปเปนไปโดยชอบตามขอ  ๑๒๒  ประกอบกับขอ  ๕๔  และขอ  ๕๕   

เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับแจงเรื่อง  การเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปไดตรวจสอบกรณีดังกลาว 

้หนา   ๑๖
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๑  วรรคสอง  

โดยใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูเขาประชุมลงมติครั้งนัน้ใหถอยคํายืนยันตอนายทะเบียนพรรคการเมือง  

ปรากฏวา  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  ๑๕  คน  ใหถอยคํายืนยันสอดคลองกันวามีการประชุม 

และลงมติใหเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปดวยเหตุผลดังกลาวจริง  สวนอีก  ๑  คน  ติดภารกิจท่ีตางประเทศ  

นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหประกาศการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูป  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  การส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง

ของพรรคประชาชนปฏิรูปจึงเปนไปโดยชอบ 

ขออางของผูรองที่วา  การเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามขอบังคับพรรค  อันเปนเหตุให 

พรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เปนการกระทําของผูถูกรองท่ีมีเจตนาซอนเรนโดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

ซึ่งตนเปนหัวหนาพรรคมีอํานาจเหนือกวากรรมการบริหารพรรคการเมือง  เห็นวา  ไมมีขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานใดแสดงใหศาลรัฐธรรมนูญเห็นไดวากรณีเปนไปดังที่ผูรองกลาวอาง 

เมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปเลิกพรรคการเมอืงตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรปู  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ขอ  ๑๒๒  และคณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศการส้ินสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปในราชกจิจานเุบกษา  

เมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  สงผลใหพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสุดลงตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๐  (๑)  ประกอบมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ทําใหสมาชิกภาพความเปนสมาชิกพรรคประชาชนปฏิรูปของผูถูกรองส้ินสุดลง  เมื่อพรรคประชาชนปฏิรูป

ส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองตามขอบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขอ  ๖๒  วรรคหนึ่ง  (๖)  

ตั้งแตวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  แตผูถูกรองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรบัการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา  ๙๑  วรรคส่ี  ที่บัญญัติใหถือวาการส้ินสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้  เปนการถูกยุบ

พรรคการเมือง  โดยมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งจะไดรับผลกระทบจากการที่

พรรคการเมืองส้ินสภาพไป  อันเปนหลักการเดียวกันกับการคุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัด

พรรคการเมืองที่ถูกยุบตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ดังนั้น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเปน 

้หนา   ๑๗
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สมาชิกพรรคการเมืองทีส้ิ่นสภาพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา  ๙๑  จึงเขาไปเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองส้ินสภาพ  

เมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพความเปนพรรคการเมอืง  วันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  การที่ผูถูกรอง

สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  ในวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  จึงเปนการเขาไปเปนสมาชิก

ของพรรคการเมืองอื่นภายในหกสิบวนันบัแตวันท่ีพรรคประชาชนปฏิรูปส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง 

สําหรับขออางของผูรองท่ีวา  ผูถูกรองเปนหัวหนาพรรคประชาชนปฏิรูปตองอยูปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนาพรรคจนกวาพรรคประชาชนปฏิรูปจะชําระบัญชีเสร็จตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๕  ที่บัญญัติวา  “ในกรณีท่ีพรรคการเมืองส้ินสภาพ 

หรือยุบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงบัญชี 

และงบแสดงฐานะทางการเงิน  รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่พรรคการเมืองส้ินสภาพหรือยุบ  ...”  และวรรคสอง  “ใหหัวหนาพรรคการเมือง  ...  ตามวรรคหนึ่ง

ยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีอยูจนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ  แตจะดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

ในนามพรรคการเมืองที่ส้ินสภาพหรือยุบมิได  ...”  นั้น  เห็นวา  บทบัญญัติมาตราดังกลาวเปนการกําหนด

หนาท่ีของหัวหนาพรรคการเมืองท่ีพรรคการเมืองส้ินสภาพหรือยุบพรรคการเมืองตองปฏิบัติหนาที่ 

จนกวาการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ  โดยมีหนาที่ใหขอมูล  สงบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน  รวมท้ัง

เอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองส้ินสภาพหรือ 

ยุบพรรคการเมือง  และหามมิใหหัวหนาพรรคการเมืองนั้นดาํเนินกิจกรรมทางการเมอืงในนามของพรรคการเมอืง

ที่ส้ินสภาพหรือยุบไปแลวเทานั้น  แตไมหามดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองอื่น   

การท่ีผูถูกรองปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือชําระบัญชีของพรรคประชาชนปฏิรูปที่ส้ินสภาพจนกวาจะแลวเสร็จ   

โดยมิไดดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองท่ีส้ินสภาพไปแลว  จึงไมเปนการกระทําที่ตองหาม

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๕ 

สวนขออางของผูรองที่วา  ผูถูกรองไมไดเปนบุคคลท่ีพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  

ผูถูกรองจึงไมสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐไดตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๙๐  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕)  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๔)  ประกอบมาตรา  ๕๗  นั้น  

เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๐  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง  

และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง  โดยมีวัตถุประสงคใชบังคับกับกรณีท่ีอยูในระหวางการจัดการเลือกตั้ง

และกอนประกาศผลการเลือกตั้ง  ซึ่งเปนคนละกรณีกับการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๗)  และมาตรา  ๙๑  วรรคส่ี  ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีมีการเลือกตั้งและผูถูกรอง

ไดรับการประกาศผลการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแลว 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงขางมากจึงวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองไมส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๐)  ประกอบมาตรา  ๙๐   

และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  (๕) 

 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรัตน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายปญญา  อุดชาชน นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายวิรุฬห  แสงเทียน นายจิรนิติ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายนภดล  เทพพิทักษ นายบรรจงศักดิ์  วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์ นิติ้ต้ะว้น ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้นาย้ไพิบ้ลย้์ นิติ้ต้ะว้น ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

  
 วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

-22-0337(001).indd   115-22-0337(001).indd   115 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔116

-22-0337(001).indd   116-22-0337(001).indd   116 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



ความเห็็นส่่วนตนของ นายวรวิทย์ กัังศศิเทียม คำาวินิจฉััยที� ๑๗/๒๕๖๔ 117

-22-0337(001).indd   117-22-0337(001).indd   117 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔118

-22-0337(001).indd   118-22-0337(001).indd   118 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



ความเห็็นส่่วนตนของ นายวรวิทย์ กัังศศิเทียม คำาวินิจฉััยที� ๑๗/๒๕๖๔ 119

-22-0337(001).indd   119-22-0337(001).indd   119 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔120

-22-0337(001).indd   120-22-0337(001).indd   120 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



ความเห็็นส่่วนตนของ นายวรวิทย์ กัังศศิเทียม คำาวินิจฉััยที� ๑๗/๒๕๖๔ 121

นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

-22-0337(001).indd   122-22-0337(001).indd   122 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๑๗/๒๕๖๔ 123

-22-0337(001).indd   123-22-0337(001).indd   123 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔124

-22-0337(001).indd   124-22-0337(001).indd   124 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๑๗/๒๕๖๔ 125

-22-0337(001).indd   125-22-0337(001).indd   125 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔126

-22-0337(001).indd   126-22-0337(001).indd   126 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๑๗/๒๕๖๔ 127

นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้
ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์ นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ นาย้ไพิบ้ลย้์ นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ 

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์ นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ นาย้ไพิบ้ลย้์ นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ 

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้
ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔
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นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้

นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้นาย้ไพิบ้ลย้์  นิติ้ต้ะว้น  ส่มื่าชิ้กส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้
ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๗/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๓

 วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๒๐  เด่ือนิ  ตุล�คำม  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้ปร้ะธานส่ภาผู้้�แทนร้าษฎร้
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๑๘/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาท่ี  ๘/๒๕๖๔ 

 วันท่ี  ๓  เดอืน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ศาลอุทธรณ ผูรอง 

 

      -     ผูถกูรอง 

เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  หรือไม 

ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย  (นายนฤเทพ  หรือแชมป  รัศมีดวงแข)  ในคดีอาญาหมายเลขดําที่   

ย  ๕๔/๒๕๖๓  หมายเลขแดงท่ี  ย  ๕๓/๒๕๖๓  ของศาลแขวงดอนเมือง  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  ขอเท็จจริงตามหนังสือสงคําโตแยงของจําเลยและเอกสารประกอบ   

สรุปไดดังนี ้

พนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๙  (แขวงดอนเมือง)  เปนโจทก   

ย่ืนฟอง  นายนฤเทพ  หรือแชมป  รัศมีดวงแข  เปนจําเลย  ตอศาลแขวงดอนเมือง  ฐานเสพยาเสพติดใหโทษ 

ประเภท  ๑  (เมทแอมเฟตามีน)  อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  และศาลแขวงดอนเมืองมีคําพิพากษาในวันเดียวกันวาจําเลยมีความผิด 

ระหวาง

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๙๑  จําคุก  ๙  เดือน   

จําเลยอุทธรณขอใหลงโทษสถานเบา  กอนที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาในคดีนี้  จําเลยเคยตองคําพิพากษา 

ถึงที่สุดของศาลจังหวัดมีนบุรี  ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่  ๑๕๒๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๒   

จําคุก  ๒  ป  ๖  เดือน  ปรับ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  และเคยตองคําพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรี   

ในคดีอาญาหมายเลขแดงท่ี  อ  ๔๗๑/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  จําคุก  ๔  ป  ๕  เดือน   

ปรับ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ระหวางรับโทษอยูในเรือนจําจังหวัดนนทบุรี  พนักงานสอบสวนอายัดตัวจําเลยไว   

จําเลยมีหนัง สือสอบถามความคืบหนาและเรงรัดใหพนักงานสอบสวนดํา เนินคดี โดยตลอด   

รวมถึงมีหนังสือรองทุกขถึงผูตรวจการแผนดิน  หลังจากพนโทษเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒   

พนักงานสอบสวนไดรบัตวัจําเลยไปสงพนักงานอัยการเพ่ือขออนุญาตฟอง  จําเลยเห็นวาหากพนักงานสอบสวน 

ดําเนินการสอบสวนและพนักงานอัยการส่ังฟองขณะที่จําเลยรับโทษจําคุกในเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 

ในคดีกอน  ไมตองรอใหจําเลยพนโทษก็สามารถทําได  เพราะจําเลยใหการรับสารภาพมาโดยตลอด   

การที่พนักงานสอบสวนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง   

พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๗  และพนักงานอัยการขออนุญาตฟองคดีตามมาตรา  ๙  ทําใหการสอบสวน 

และการขออนุญาตฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย  จําเลยไมไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณจําเลยย่ืนคําโตแยงวา  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง 

และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  เปนบทบัญญัติสําหรับดําเนินคดีอาญา 

ที่มีอัตราโทษต่ําและไมมีความยุงยากซับซอน  หากผูตองหารับสารภาพตั้งแตชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน   

ผูตองหาตองไดรับการดําเนินคดีอยางรวดเร็วและเปนธรรม  ถาพนักงานอัยการไมฟองคดีภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙   

มาตรา  ๗  ผูตองหาตองไดรับการปลอยตัวและไมถูกดําเนินคดี  การกําหนดใหมีการขออนุญาตฟอง 

เปนการใหอํานาจพนักงานอัยการอยางกวางขวาง  ไมเปนธรรมตอผูตองหาและประชาชน  ทําใหรัฐเสียงบประมาณ 

ในการดูแลบุคคลที่ถูกดําเนินคดีหรือตองรับโทษในเรือนจํา  ไมกอใหเกิดประโยชนตอรัฐหรือสังคม   

มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ  ขัดตอหลักนิติธรรม  เพ่ิมภาระ 

ในกระบวนการทางกฎหมาย  และกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖   

การที่เจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมายจนลวงเลยระยะเวลาส่ังฟองคดีตามมาตรา  ๗  แตสามารถ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ใชบทบัญญัติมาตรา  ๙  เพ่ือขออนุญาตฟองคดีเปนการเปดชองวางใหเจาหนาท่ีของรัฐไมบังคับใชกฎหมาย 

อยางเครงครัด  ซึ่งรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕๓  กําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐที่จะตองดูแลใหหนวยงานของรัฐ 

และเจาหนาที่ของรฐัปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  หากมีการปลอยปละละเลย  ประชาชนอาจฟองรอง 

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐได  จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕๓  นอกจากนี้   

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  บัญญัติขึ้นเพ่ือกําหนดเปนนโยบายสําคัญของรัฐในการคุมครองสิทธิ 

และความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  กําหนดเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมและวางหลักเกณฑ 

ในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมใหประชาชนเขาถึงได  โดยรัฐตองใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 

ที่จําเปนและเหมาะสม  การท่ีประชาชนกระทําความผิดอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวง  หากจับกุมผูกระทําผิด 

และมีการรับสารภาพแลว  การดําเนินคดีตองไดรับความสะดวกรวดเร็ว  เมื่อบทบัญญัติมาตรา  ๗   

กําหนดระยะเวลาส่ังฟองคดีไวชัดแจงแลว  บทบัญญัติมาตรา  ๙  จึงเปนการจัดระบบการบริหาร 

กระบวนการยุติธรรมท่ีไมครอบคลุมทุกดานทําใหเกิดความไมเปนธรรมและเปนการเลือกปฏิบัติ   

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  ดังนั้น  บทบัญญัติมาตรา  ๙  เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๕  ขอใหศาลอุทธรณสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๑๒  วา  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙   

มาตรา  ๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๖๘ 

ศาลอุทธรณเห็นวา  จําเลยโตแยงวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 

ในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๕๓   

และมาตรา  ๖๘  ซึ่งศาลอุทธรณจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี  และยังไมมีคําวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  จึงสงคําโตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง 

ประเด็นพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงคําโตแยงของจําเลย 

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ศาลอุทธรณสงคําโตแยง 

ของจําเลยเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 

ความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๖   

มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๖๘  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ศาลอุทธรณจะใชบังคับแกคดี   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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เมื่อจําเลยโตแยงพรอมดวยเหตผุลวาบทบญัญตัิดงักลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  และยังไมมีคําวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน  กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง   

จึงมีคําส่ังรับไวพิจารณาวินิจฉัย  ในสวนท่ีโตแยงวาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 

ความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕  หรือไม  นั้น   

เห็นวา  มาตรา  ๕  เปนบททั่วไปท่ีวางหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว  โดยมิไดมีขอความ 

ที่เปนการคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพไวเปนการเฉพาะ  ศาลรัฐธรรมนูญไมจําตองวินิจฉัยในสวนนี้ 

สวนขอโตแยงท่ีวา  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง   

พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๖๘  หรือไม  นั้น   

เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕๓  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๕  หนาที่ของรัฐที่มีความมุงหมาย 

ใหเกิดการปฏิรูปกฎหมายใหมีผลบังคับใชอยางจริงจังและเขมงวด  จึงกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ 

ที่จะตองดูแลใหหนวยงานของรัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน  ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด   

เมื่อกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐแลวหากมีการปลอยปละละเลย  ประชาชนอาจฟองรองหนวยงานของรัฐ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๕๑  สวนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  เปนบทบัญญัติ 

ในหมวด  ๖  แนวนโยบายแหงรัฐ  บัญญัติขึ้นเพ่ือกําหนดเปนนโยบายสําคัญของรัฐในการคุมครองสิทธิ 

และความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  กําหนดเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมและหลักเกณฑ 

ในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมใหประชาชนสามารถเขาถึงได  มิใชบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคลโดยตรง  จึงไมจําตองวินิจฉัยในสวนนี้ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโตแยงของจําเลยและเอกสารประกอบแลว  เห็นวา  คดีเปนปญหา 

ขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  จึงไมทําการไตสวนตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง   

กําหนดประเด็นท่ีตองพิจารณาวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 

ในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพ 

ของปวงชนชาวไทย  โดยมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “การตรากฎหมายท่ีมผีลเปนการจํากัดสิทธิ 

หรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม  ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 

เกินสมควรแกเหตุ  และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได  รวมท้ังตองระบุเหตุผล 

ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย”  และวรรคสอง  บัญญัติวา  “กฎหมายตามวรรคหนึ่ง   

ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เปนการเจาะจง” 

สําหรับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙   

มีเจตนารมณเพ่ือใหการดําเนินคดีอาญากับผูตองหาท่ีกระทําผิดเล็กนอยไดมีโอกาสเขาสูการพิจารณา 

ดวยความรวดเร็ว  เปนการเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายอยางทันทวงที  เพ่ือประโยชนในการคุมครอง 

พยานหลักฐานไมใหเลือนหาย  คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และเพ่ือใหการพิจารณา 

พิพากษาคดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว  โดยศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีโทษจําคุกไมเกินสามป   

หรือปรับไมเกินหกหมืน่บาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ  และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงซึ่งราคาทรัพยสิน 

ท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินที่ฟองไมเกินสามแสนบาท  ซึ่งการดําเนินคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวงนั้น   

มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๗   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด  หรือพนักงานอัยการผูมีตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีอัยการ 

หรืออธิบดีอัยการภาค  ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย  ทั้งนี้  ใหพนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายรายงานผล 

การดําเนินการดังกลาวใหอัยการสูงสุดทราบดวย”  และวรรคสอง  บัญญัติวา  “การขออนุญาตและการอนุญาต 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบังคับของอัยการสูงสุด” 

การย่ืนฟองคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจศาลแขวงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง 

และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๗  ที่กําหนดใหพนักงานสอบสวน 

ผูรับผิดชอบสงตัวผูตองหาพรอมดวยสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ  เพ่ือใหพนักงานอัยการ 

ย่ืนฟองตอศาลแขวงใหทันภายในกําหนดเวลาส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีผูตองหาถูกจับ  หรือนับแตเวลาท่ีผูตองหา 

ไดรับแจงขอหาแลวแตกรณี  ในกรณีที่เกิดความจําเปนทําใหไมสามารถฟองคดีไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว   

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตองย่ืนคํารองขอผัดฟองและพนักงานอัยการตองฟองคดี 

ภายในเวลาที่ศาลอนญุาตใหผัดฟอง  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดงักลาวหามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล   

เวนแตจะไดดําเนินการตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  ท้ังนี้  ตองอยูภายใตอายุความฟองคดีตามประมวลกฎหมายอาญา   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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มาตรา  ๙๕  ดังนั้น  พนักงานอัยการไมอาจขออนุญาตฟองคดีและอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

ผูมีตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาค  ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย  ก็ไมอาจอนุญาตใหฟองคดี

เกินระยะเวลาอายุความฟองคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  ได 

ขอโตแยงท่ีวา  คดีอาญาท่ีอยูในอํานาจศาลแขวงหากไมสามารถฟองคดีภายในระยะเวลา 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๗   

ผูตองหาตองไดรับสิทธิในการปลอยตัวและไมถูกดําเนินคดี  ไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วเปนธรรม   

และการใหอํานาจพนักงานอัยการขออนุญาตฟองคดีไมเปนธรรมตอผูตองหาและประชาชนนั้น  เห็นวา   

บทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิของผูตองหาในคดีอาญามิใหถูกฟอง 

เมื่อเกินกําหนดระยะเวลาในการฟองคดี  เนื่องจากคดีอาญาเปนคดีที่สงผลกระทบโดยตรงตอสิทธิ 

และเสรีภาพของผูตองหา  สวนการกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา  ๗  เปนระยะเวลาเรงรัด 

เพ่ือใหคดีอาญาที่มีความผิดเล็กนอยไดรับการพิจารณาดวยความรวดเร็ว  ระยะเวลาดังกลาวเปนอํานาจ 

ควบคุมตัวผูตองหาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาส่ังฟองของพนักงานอัยการ  เมื่อมีการจับตัวผูตองหาแลว   

หากไมสามารถย่ืนฟองตอศาลแขวงไดทันภายในกําหนดเวลาส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีผูตองหาถูกจับ   

หรือนับแตเวลาที่ผูตองหาไดรับแจงขอหา  พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถขอผัดฟอง 

ไดสูงสุดไมเกินหาคราว  คราวละไมเกินหกวัน  เมื่อครบเวลาผัดฟองและฝากขังตามมาตรา  ๗  แลว   

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยอมไมมีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาอีก  แตสิทธิในการดําเนินคดี 

กับผูตองหายังคงมีอยูภายใตอายุความฟองคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๕  แมคดีอาญา 

ดังกลาวจะตองพิจารณาดวยความรวดเร็ว  แตการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม 

รวมถึงการส่ังฟองคดีของพนักงานอัยการก็ตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  รอบคอบ  รัดกุม   

มีความถูกตอง  ภายใตการตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน  ปราศจากการผูกขาดการใชอํานาจของ 

องคกรใดองคกรหนึ่ง  และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและวธิีปฏิบัต ิ การส่ังฟองคดีของพนักงานอยัการ 

จึงไมสามารถท่ีจะกระทําโดยรวดเร็วไดในทุกคดี  ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและความยุงยากซับซอน 

ในแตละกรณีไป  ในกรณีเกิดความจําเปนไมสามารถฟองผูตองหาตอศาลใหทันภายในกําหนดระยะเวลา 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๗   

พนักงานอัยการตองขออนุญาตฟองตออัยการสูงสุด  หรือพนักงานอัยการผูมีตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีอัยการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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หรืออธิบดีอัยการภาค  ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายตามมาตรา  ๙  โดยมีหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ตามขอบังคับของอัยการสูงสุดวาดวยการขออนุญาตฟองและการอนุญาตฟองคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจ 

พิจารณาของศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ขอ  ๘  กําหนดใหคดีที่ตองขออนุญาตฟอง  ใหพนักงานสอบสวน 

ทําเปนรูปสํานวนการสอบสวน  ระบุสาเหตุท่ีไมไดขอผัดฟองหรือเหตุที่ขาดผัดฟองไวในสํานวน 

การสอบสวน  และตองสงตัวผูตองหาพรอมสํานวน  และขอ  ๑๓  กําหนดใหในการอนุญาตฟอง   

ใหพิจารณาขอเท็จจริง  ขอหา  พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนและเงื่อนไขระงับคดี   

ตามกฎหมายและระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนกังานอัยการประกอบ   

รวมท้ังใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ  หลักการอํานวยความยุติธรรม   

และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  การขออนุญาตฟองและการอนุญาตฟองมีกฎหมาย 

กําหนดใหพนักงานอัยการดําเนินการอยางรอบคอบ  รวมท้ังพิจารณาพยานหลักฐานที่เปนขอเท็จจริง 

และขอกฎหมายประกอบการพิจารณาเพ่ือส่ังคดี  ซึ่งหากส่ังฟองโดยพยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะพิสูจนความผิด 

จะสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในคดีอาญา  การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง 

และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  กําหนดใหพนักงานอัยการผูไดรับมอบหมาย

รายงานผลการอนุญาตฟองคดีใหอัยการสูงสุดทราบถือเปนการตรวจสอบ  กล่ันกรองการใชดุลพินิจ 

และถวงดุลการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการซึ่งเปนระบบตรวจสอบภายในองคกรอัยการ 

ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาที่ตองไดรับการพิจารณาในการส่ังคดีอยางรอบคอบ 

เพ่ือรักษาความยุติธรรม  และไมใหผูกระทําความผิดหลุดพนเพราะเหตุส่ังฟองเกินกําหนดเวลา   

บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่มุงคุมครองผูเสียหายและผูตองหาไปพรอมกัน   

หากมีปญหาเรื่องการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติหรือเจตนารมณของกฎหมาย 

หรือทําใหสิทธิหรือเสรีภาพของผูใดเสียหาย  ผูนั้นอาจใชสิทธิเรียกรองโดยย่ืนฟองตอศาลที่มีอํานาจเปนผูพิจารณา 

ตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายที่เกีย่วของได  ดังนั้น  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 

ในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ไมขัดตอหลักนิติธรรม  ไมเปนการเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิ 

หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ  ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป   

ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 

ความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  มาตรา  ๙  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖ 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรตัน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายปญญา  อดุชาชน นายอุดม  สิทธวิิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายวริุฬห  แสงเทียน นายจิรนติิ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายนภดล  เทพพิทักษ นายบรรจงศกัดิ ์ วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

้หนา   ๒๑
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ศาลอุทธร้ณ์์

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๘/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๘/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๘/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๘/๒๕๖๔

  
 วัินิท่ี่�  ๓  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๓  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๘/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๘/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๘/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๘/๒๕๖๔

  
 วัินิท่ี่�  ๓  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๓  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ศาลอุทธร้ณ์์

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง
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นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ศาลอุทธร้ณ์์

--
ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๘/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๘/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๘/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๘/๒๕๖๔

  
 วัินิท่ี่�  ๓  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔ วัินิท่ี่�  ๓  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔
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คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ศาลอุทธร้ณ์์
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ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ศาลอุทธร้ณ์์
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ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอุทธร้ณ์์ศาลอุทธร้ณ์์
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คคําําววินินิจิจฉฉัยัยททีี่ ่   ๑๑๙๙//๒๒๕๕๖๖๔๔  เเรรืื่อ่องงพพิจิจาารรณณาาททีี่ ่   ๑๑๙๙//๒๒๕๕๖๖๓๓  

 ววันันททีี่ ่   ๑๑๐๐    เเดดือือนน    พพฤฤศศจจิกิกาายยนน    พพุุททธธศศักักรราาชช    ๒๒๕๕๖๖๔๔  

นนาายยณณฐฐพพรร    โโตตปปรระะยยูรูร  ผผููรรอองง  

  

นนาายยออาานนนนทท    นนําําภภาา    ททีี่ ่   ๑๑  

นนาายยภภาาณณุุพพงงศศ    จจาาดดนนออกก    ททีี่ ่   ๒๒  

นนาางงสสาาววปปนนัสัสยยาา    สสิทิทธธิจิจิริรววัฒัฒนนกกุลุล    ททีี่ ่   ๓๓  

นนาายยพพรริษิษฐฐ    ชชิวิวาารรักักษษ    ททีี่ ่   ๔๔  

นนาางงสสาาววจจุฑุฑาาททิพิพยย    ศศิริริขิขันันธธ    ททีี่ ่   ๕๕  

นนาางงสสาาววสสิริริพิพัชัชรระะ    จจึงึงธธีรีรพพาานนิชิช    ททีี่ ่   ๖๖  

นนาายยสสมมยยศศ    พพฤฤกกษษาาเเกกษษมมสสุขุข    ททีี่ ่   ๗๗  

นนาางงสสาาววออาาททิติตยยาา    พพรรพพรรมม    ททีี่ ่   ๘๘  ผผููถถูกูกรรอองง  

เเรรืื่่อองง  คคํําารรอองงขขออใใหหศศาาลลรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญววิินนิิจจฉฉััยยตตาามมรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญ    มมาาตตรราา    ๔๔๙๙  

นายณฐพร  โตประยูร  (ผูรอง)  ย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๔๙  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง  สรุปไดดังนี้ 

รระะหหววาางง

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ผูรองกลาวอางวา  คณะบุคคลประกอบดวยกลุมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวมกับสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย  กลุมแนวรวมนิสิตมหาสารคามเพ่ือประชาธิปไตย   

และกลุมเสรีเทยพลัส  ไดใชสถานท่ีตาง ๆ  ในการจัดเวทีชุมนุม  อันเปนการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๖  และกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ละเมิดตอสถาบันพระมหากษัตรยิอันเปนท่ีเคารพรักของปวงชนชาวไทย  เปนการกระทําที่เปนการลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และกอใหเกิดความแปลกแยก  ปนปวน   

หรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชน  โดยเฉพาะบุคคลที่ปราศรัยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย   

จํานวน  ๘  คน  ไดแก  นายอานนท  นําภา  (ผูถูกรองที่  ๑)  นายภาณุพงศ  จาดนอก  (ผูถูกรองที่  ๒)   

นางสาวปนัสยา  สิทธิ จิรวัฒนกุล  ( ผูถูกรอง ท่ี  ๓)  นายพริษฐ   ชิวารักษ   ( ผูถูกรองที่   ๔)   

นางสาวจุฑาทิพย  ศิริขันธ  (ผูถูกรองท่ี  ๕)  นางสาวสิริพัชระ  จึงธีรพานิช  (ผูถูกรองท่ี  ๖)   

นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข  (ผูถูกรองที่  ๗)  และ  นางสาวอาทิตยา  พรพรม  (ผูถูกรองที่  ๘)   

ไดกระทําเปนขบวนการ  มีการนําแนวคิดมาจากอดีตพรรคอนาคตใหมซึ่งคอยสนับสนุนอยูเบื้องหลัง   

ปรากฏสัญลักษณการชูสามนิ้ว  และไมยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  รวมถึงการปราศรัยในสถานที่สาธารณะ  ไดแก 

วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวทีเสกคาถาปกปองประชาธิปไตย  อนุสาวรียประชาธิปไตย   

และวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวทีเชียงใหมจะไมทน  จังหวัดเชียงใหม  ผูถูกรองท่ี  ๑  ปราศรัยสรุปไดวา   

การที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนชุมนุมเรียกรองสวนหนึ่งเปนเพราะตองการตั้งคําถามตอสถาบันพระมหากษัตริย   

ซึ่งปจจุบันประสบปญหาสําคัญคือ  มีกระบวนการท่ีจะทําใหสถาบันพระมหากษัตริยไกลหางจากระบอบประชาธิปไตย   

กลาวคือ  การออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญใหเอื้อตอการขยายพระราชอํานาจ  โดยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  กําหนดใหการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการ 

ในพระองคเปนไปตามพระราชอัธยาศัย  การแทรกแซงการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยสถาบันพระมหากษัตริย   

การออกกฎหมายขยายพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยหลายฉบับ  ใหมีหนวยงาน 

ที่ขึ้นตรงตอพระมหากษัตริยทําใหทรัพยสินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตกเปนของพระมหากษัตริย   

ใหมีการโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางสวนไปเปนของหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค   

รวมถึงการตรากฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินในสวนของสถาบันพระมหากษัตริย  มีการเสนอ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ใหแกไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย  กรณีไปอยูตางประเทศตองมีการตั้งผูสําเร็จราชการ 

แทนพระองค  และแกไขกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริยใหทรัพยสิน 

ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินกลับมาเปนของพ่ีนองประชาชนทุกคน 

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวทีธรรมศาสตรจะไมทน  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต   

จังหวัดปทุมธานี  ผูถูกรองท่ี  ๑  ปราศรัยสรุปไดวา  ท่ีเรามาชุมนุมกันในวันนี้  เพ่ือจะยืนยันวา 

นอกจากขอเสนอสามขอที่เราพูดกันอยูทุกเวที  ความจริงมันมีขอเสนอระหวางบรรทัดท่ีมันเปนขอเสนอ 

ที่สําคัญที่สุด  คือ  การแกปญหาการขยายพระราชอํานาจของสถาบันกษัตริย  และผมขอยืนยันอีกครั้ง 

วานี่ไมใชม็อบลมเจา  ไมใชม็อบจาบจวง  แตเปนม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปญหาบานเมือง   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอตั้งโดยอาจารยปรีดี  วันนี้พวกเราทุกคนรับไมตอมาจากคณะราษฎร   

รับไมตอมาจากอดีตบรรพบุรุษของเราเพ่ือสะสางปญหาทั้งหมด  เราทุกคนคือเลือดเนื้อเชื้อไข 

คณะราษฎรที่จะมาทําหนาท่ีแทนคณะราษฎร  ประเด็นสําคัญที่ผมจะพูดวันนี้คือ  ขอเรียกรอง 

ระหวางบรรทัดของพวกเรา  ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  หมายถึงกษัตริย 

ตองอยูเหนือการเมืองและอยูใตรัฐธรรมนูญ  พระราชกรณียกิจอันใดท่ีทําใหพระมหากษัตริย 

มายุงเกี่ยวกับการเมืองตอไปนี้ตองถูกตั้งคําถามดัง ๆ  ตอสาธารณะ  เราอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย 

ปรับตัวเขาหาประชาชน  ไมใชพวกเราปรับตัวเขาหาสถาบันกษัตริย   การอยูใตรัฐธรรมนูญ 

เปนสาระสําคัญของการปกครองที่พวกเรามีอยู  แตปญหาก็เกิดขึ้นเมื่อสถาบันกษัตริยพยายามจะขยาย

พระราชอํานาจผานทางคณะรัฐประหาร  ป  ๒๕๕๗  พระมหากษัตริยถายังเปนพระมหากษัตริย 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุขตองไม เซ็นรับรองการรัฐประหาร   

หากการรัฐประหารเกิดขึ้นสถาบันพระมหากษัตริยตองยืนอยูฝายประชาธิปไตยเทานั้น  ผูถูกรองที่  ๒   

ปราศรัยสรุปไดวา  วันนี้หัวขอที่จะมาพูดในเรื่องระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ท่ี ยังไมตาย   

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยคือ  การรวมอํานาจขุนนางและขาราชการไวใหกับกษัตริย  โดยกษัตริย 

มีอํานาจเด็ดขาด  มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่  ๕  รัชกาลที่  ๖  รัชกาลท่ี  ๗  แตเมื่อวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๗๕   

คณะราษฎรนําโดยอาจารยปรีดี  พนมยงค  และพระยาพหลพลพยุหเสนา  ไดมีการปฏิวัติประเทศสยาม 

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย  และใหกษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ   

ปจจุบันผมคิดวาการใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยยังใชยาวมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน  เพราะกษัตริย 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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อยูเหนืออํานาจอธิปไตยทั้ง  ๓  อํานาจ  ไดแก  อํานาจตุลาการ  อํานาจบริหาร  อํานาจนิติบัญญัติ   

ถามวาทําไมตองพูดแบบนี้  ทานเคยรูหรือไมครับวา  หมวดท่ี  ๒  ของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  วรรคสอง   

บอกไววา  ผูใดจะไมสามารถฟองรองพระมหากษัตริยได  เฉกเชนนั้นแลว  พระมหากษัตริยอยูเหนืออํานาจอธิปไตย 

ที่ประชาชนเปนเจาของ  เจตนาการพูดของผมในครัง้นีค้ือ  ตองการใหพระมหากษัตริยอยูในที่ที่เหมาะสม   

สามารถอยูรวมกับประชาชนคนไทยได  และท่ีบอกวาอยูเหนืออํานาจอธิปไตย  คือการอยูเหนืออํานาจ 

ของประชาชน  โดยการท่ีประชาชนไมสามารถแตะตองได  เพราะถาใครแตะตองคนนั้นตองโดนมาตรา  ๑๑๒   

ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ  การใหพระมหากษัตริยปรับตัวเขากับประชาชนไดและกลับมาอยูประเทศไทย   

เปนรมโพธิ์รมไทรใหกับประชาชน  อยากใหทานกลับมาอยูประเทศไทยเพ่ือไมใหเปลืองภาษีประชาชน   

และผูถูกรองที่  ๓  อานประกาศกลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม  ฉบับท่ี  ๑  สรุปไดวา   

ราษฎรทั้งหลายนับตั้งแตคณะราษฎรไดกอการอภิวัฒนเปล่ียนแปลงการปกครองนั้น  ราษฎรท้ังหลาย 

ไดหวังวาประเทศของเราจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

อยูเหนือระบอบการเมืองอยางแทจริง  แตการหาไดเปนเชนนั้นไม  เนื่องดวยกษัตริยยังคงทรงอํานาจ 

แทรกแซงเหนือการเมือง  เปนตนวา  เมื่อเกิดการรัฐประหารลมลางรัฐบาลอันไดมาซึ่งกระบวนการ 

ทางประชาธิปไตยอยางแทจริงครั้งใด  กษัตริยก็ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งหัวหนาคณะรัฐประหาร   

อันเปนการรับรองใหการรฐัประหารครั้งนั้น ๆ  ชอบดวยกฎหมายทุกครั้งไป  มิหนําซ้ํายังทรงโยกยายกําลังพล   

รวมถึงถายโอนงบประมาณแผนดินจํานวนมากเขาเปนสวนของพระองคเอง  นอกจากนี้  ยังทรงใชพระราชอํานาจ 

นอกกฎหมายแกไขรางรัฐธรรมนูญที่ผานการประชามติแลวใหเสด็จไปประทับนอกราชอาณาจักรได 

โดยไมตองตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค  เหตุท่ีทําไดเชนนี้  เนื่องจากรัฐบาลเผด็จการยอมสยบยอม 

อยูภายใตเงาของกษัตริย  และยังแอบอางสถาบันกษัตริยเพ่ือหาผลประโยชนเขาตัวเอง  จะเห็นไดวาพวกเขาเหลานี้ 

สมประโยชนกัน  การณเชนนี ้ ยอมเปนปรปกษตอหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  ไมมีประเทศประชาธิปไตยประเทศใดจะปรากฏการกระทําเชนนี้  ราษฎรทั้งหลายพึงรูเถิด 

วากษัตริยประเทศเรานี้มิไดทรงอยูเหนือการเมือง  หากแตเปนรากเหงาของปญหาทางการเมืองตลอดมา   

นอกจากจะทรงละเลยหนาที่การเปนประมุขที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนแลว  ยังเสด็จไปเสวยสุข

ประทับอยูตางแดนโดยใชเงินภาษีของราษฎร  ท้ังท่ีราษฎรท้ังปวงกําลังประสบความยากลําบาก 

จากสภาวะขาวยากหมากแพง  อีกท้ังทรงมีความสัมพันธแนบแนนกับกลุมกบฏผูกอการรัฐประหาร 
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ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จึงเปนที่ประจักษชัดวา  หากไมมีการปรับปรุงแกไข   

เพ่ือใหสถาบันกษัตริยดํารงอยูรวมกับสถาบันราษฎรไดนั้น  ราษฎรยอมหมดศรัทธาตอสถาบันกษัตริยโดยแนแท   

เพราะเหตุนี้  แนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมจึงขอเรียกรองใหมีการแกไขปญหาวาดวยสถาบันกษัตริย   

ดังตอไปนี้ 

(๑) ยกเลิกมาตรา  ๖  ของรัฐธรรมนูญ  ท่ีวาผูใดจะกลาวฟองรองกษัตริยมิได  และเพ่ิมบทบัญญัติ 

ใหสภาผูแทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริยได  เชนเดียวกับที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ฉบับคณะราษฎร 

(๒) ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๒  รวมถึงเปดใหประชาชนไดใชเสรีภาพ 

แสดงความคิดเห็นตอสถาบันกษัตริยได  และนิรโทษกรรมผูถูกดําเนินคดีเพราะวิพากษวิจารณสถาบันกษัตริยทุกคน 

 (๓) ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริย  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใหแบงทรัพยสิน 

ออกเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยที่อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง  และทรัพยสินสวนพระองค 

ที่เปนของสวนตัวของกษัตริยอยางชัดเจน 

(๔) ปรับลดงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหกับสถาบันกษัตริยใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

(๕) ยกเลิกสวนราชการในพระองค  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีชัดเจน  เชน  หนวยบัญชาการ 

ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค  ใหยายไปสังกัดหนวยงานอื่น  และหนวยงานท่ีไมมีความจําเปน   

เชน  คณะองคมนตรีนั้น  ใหยกเลิกเสีย 

(๖) ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด  เพ่ือกํากับใหการเงิน 

ของสถาบันกษัตริยอยูภายใตการตรวจสอบทั้งหมด 

(๗) ยกเลิกพระราชอํานาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในท่ีสาธารณะ 

(๘) ยกเลิกการประชาสัมพันธและการใหการศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริยแตเพียงดานเดียว 

จนเกินงามทั้งหมด 

(๙) สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเขนฆาราษฎรท่ีวิพากษวิจารณหรือมีความของเกี่ยวใด ๆ   

กับสถาบันกษัตริย 

(๑๐) หามมิใหลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีก 
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ขอเรียกรองเหลานี้หาใชขอเสนอเพ่ือลมลางสถาบันกษัตริยไม  แตเปนขอเสนอโดยความปรารถนาดี 

เพ่ือใหสถาบันกษัตริยไดอยูเปนมิ่งขวัญใหแกประชาราษฎรภายใตระบอบประชาธิปไตยตอไป  ท้ังนี้   

สถาบันกษัตริยจะตั้งอยูมั่นคงสถาพรในโลกยุคปจจุบันไดนั้น  จะตองเปนสถาบันกษัตริยที่ไมมีอํานาจ 

ของเกี่ยวกับการเมือง  ถูกควบคุมตรวจสอบและวิพากษวิจารณได  และไมเปนภาระตอราษฎร  จึงจะนับ 

ไดวาเปนสถาบันกษัตริยที่สงางามตามระบอบประชาธิปไตยอยางสากล 

วันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวทีขอนแกนพอกันที   จังหวัดขอนแกน  และวัน ท่ี   

๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวทีอยุธยาไมส้ินประชาธิปไตย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผูถูกรองที่  ๔   

ปราศรัยสรุปไดวา  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หมายถึง  

ทรงไมยุงเกี่ยวกับการเมือง  การโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐประหารคือ  การรับรอง 

วาการรัฐประหารนั้นชอบดวยกฎหมาย  ปจจุบันสถาบันพระมหากษัตริยวางตัวอยูเหนือรัฐธรรมนูญและประชาชน   

เรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยอยางเรงดวน  ไมเชนนั้น  สถาบันพระมหากษัตริย   

สถาบันประชาชน  และสถาบันประชาธิปไตย  จะไมสามารถไปรวมกันได 

วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวทีสมุทรปราการดีดนิ้วไลเผด็จการ  จังหวัดสมุทรปราการ   

ผูถูกรองที่  ๕  ปราศรัยสรุปไดวา  งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริยเปนงบประมาณราชการสวนพระองค 

ที่มีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ  ป  ๒๕๖๓  จํานวนเจ็ดพันหกรอยแปดสิบหาลานบาท  สวนป  ๒๕๖๔   

งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมเปนแปดพันเการอยแปดสิบลานบาท  โดยไมมีการชี้แจงงบประมาณ   

ตรวจสอบไมได  และที่สําคัญคือภาษีของประชาชน  เงินสวนนี้สามารถนํามาสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ใหกับประชาชนได  ผูถูกรองที่  ๖  ปราศรัยสรุปไดวา  ถาใครตามขาวในทวิตเตอร  มีแฮชแท็กปดเกาะท่ีภูเก็ต   

วา  “ทํายังไงไดคะ  คนเราเลือกเกิดไมได”  และ  “ปดถนนคนทํางานหาเชากินค่ํา  แท็กซี่  หาบเรแผงลอย   

ที่ไมมีสวัสดิการใด ๆ  สถานที่ทํามาหากินของพวกเขาคือทองถนน  แตกรุงเทพมหานครอางวาปดถนน

เพ่ือจัดระเบียบ  แลวคนที่ปดถนนที่ทําใหคนธรรมดาเดินไมได  ทํามาหากินไมได  รถติดเปนชั่วโมง ๆ   

ทําไมเขาไมโดนจัดระเบียบบาง”  ผูถูกรองที่  ๗  ปราศรัยสรุปไดวา  เดิมทีเราเปนประเทศที่มีความเหล่ือมลํ้า 

ระหวางคนจนและคนรวยเปนอันดับ  ๓  รวยท่ีสุดในโลกคือพระมหากษัตริย  ถาเอาเงินของเศรษฐี   

๕๐  ตระกูลที่รวยที่สุดในประเทศไทยมากองรวมกันจะมีเงินเพียงพอใหกับประชากรไทย  ๖๕  ลานคน   

ไปตลอดชาติตลอดชีวิต  ผูถูกรองที่   ๘  ปราศรัยสรุปไดวา  เงินภาษีท่ีเอาไปบริหารประเทศ 

้หนา   ๒๗
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ตองเอื้อใหคนท่ีอยูในประเทศทั้งหมด  ทําไมไปเอ้ือใหคน ๆ  เดียว  และกลุมนายทุนศักดินาลูกขุนนางลูกเจา   

ผูถูกรองที่  ๔  ปราศรัยสรุปไดวา  การที่ทหารออกมายึดอํานาจเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา  ๑๑๓  ฐานลมลางการปกครอง  ถาทรงไมลงพระปรมาภิไธยทหารท่ีกอการนี้ก็ตองรับโทษ  

ดังนั้น  ตองยกเลิกรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  ไมวาจะเปนกษัตริย  อํามาตย  หรือไพร  ก็ตองอยูภายใต 

กฎหมายเดียวกัน  และผูถูกรองที่  ๒  ปราศรัยสรุปไดวา  เราไมไดตองการที่จะลมลางแตอยางใด   

แตหากเราตองการสรางถนนลาดยางหนึ่งเสน  แตมีตนไมใหญขวางอยู   คุณจะโคนตนไมทิ้ ง 

หรือจะทําเปนวงเวียนหรือจะยายตนไมนั้นออก  ผมคิดวาการยายตนไมไปอยูในที่ที่ เหมาะสม 

และสรางถนนท่ีแข็งแรง  เราจะไดตนไมและถนนท่ีสมบูรณเปรียบเสมือนการสรางประเทศใหเกิดการพัฒนา   

โดยสถาบันกษัตริยอยูในที่ที่เหมาะสม  พวกเรามีเจตนาที่ดีอยากจะอยูรวมกับสถาบันใหสถาบัน 

เปนรมโพธิ์รมไทร  เปนรมพระบารมี  ประชาชนสามารถวิพากษวิจารณได  เราจายภาษีใหทาน 

ฉะนั้น  ภาษีเหลานั้นตองตรวจสอบได 

ผูรองเห็นวา  การปราศรัยในวันเวลาและสถานที่ตาง ๆ  ของคณะบุคคลดังกลาวมีเนื้อหาบิดเบือน   

จาบจวง  ลอเลียน  หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริยอยางรุนแรง  เปนการกระทํา 

ที่มีเจตนาลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดังคําวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญที่  ๓/๒๕๖๒  การกลาวอางของคณะบุคคลดังกลาวแสดงใหเห็นวา  มิไดเคารพเล่ือมใส 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ   

เนื่องจากการใชสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตยตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕   

และมาตรา  ๓๔  การอางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยละเลยขอจํากัดของการใชเสรีภาพ 

ตามกติกาสากล  และการสนับสนุนใหใชเสรีภาพโดยไมเคารพขอจํากัด  จึงเปนอันตรายรายแรง 

เพราะเปนการสงเสริมใหเกิดการใชเสรีภาพในทางท่ีผิดกฎหมาย  อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกาศ 

หรือขอเสนอตาง ๆ  พบวาขอเสนอหลายเรื่องขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ 

เรื่อง  การคุมครองสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยท่ีมีอยูภายใตรัฐธรรมนูญ   

สอดคลองตามหลักสากลของประเทศที่ ปกครอง โดยพระมหากษัตริ ยภายใต รั ฐธรรมนูญ   

โดยปรากฏรับรองไวอยางมั่นคงตอเนื่อง  นับแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕   

จนถึงปจจุบัน  ไมสามารถกระทําการแกไขไดเพราะจะขัดตอหลักการแกไขรัฐธรรมนูญ  ซึ่งอาจตีความไดวา 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

-22-0337(001).indd   237-22-0337(001).indd   237 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔238

ขอเสนอในการแกไขรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  เปนการทําลายหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ 

ที่สัมพันธกับขอหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕๕ 

ผูรองย่ืนคํารองตออัยการสูงสุดเมื่อวันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือขอใหอัยการสูงสุด 

รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตผูรองเห็นวาอัยการสูงสุด 

มิไดดําเนินการใด ๆ  ภายใน  ๑๕  วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคสาม   

ผูรองจึงย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคําส่ังใหคณะบุคคล 

เลิกการกระทําดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙ 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง 

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  หรือไม  เห็นวา  แมผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

วาการกระทําของคณะบุคคลกลุมตาง ๆ  ในการจัดการชุมนุมปราศรัย  รวม  ๖  ครั้ง  เปนการใชสิทธิ 

หรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

และมีคําส่ังใหคณะบุคคลดังกลาวเลิกการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  ก็ตาม  แตขอเท็จจริง 

ตามคํารองปรากฏวา  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ผูรองย่ืนคํารองตออัยการสูงสุดเพ่ือรองขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัย 

ของคณะบุคคลในวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี   

ซึ่งตามคํารองระบุวา  การชุมนุมปราศรัยในวันดังกลาวมีผูกลาวปราศรัย  ๓  คน  ที่มีการกระทํา 

ตามที่ผูรองกลาวอาง  คือ  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙   

วรรคสาม  ที่ผูรองจะย่ืนคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได  สวนตามคํารองที่กลาวอางวามีการปราศรัย 

ในการชุมนุมครั้งอื่น  ไมปรากฏวาผูรองไดย่ืนคํารองตออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง   

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองเฉพาะการกระทําในการชุมนุมปราศรัยของผูถูกรองที่  ๑  ท่ี  ๒   

และท่ี  ๓  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ไวพิจารณาวินิจฉัย  ใหผูถูกรองที่  ๑  ท่ี  ๒  และที่  ๓   

ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  และเพ่ือประโยชนแกการพิจารณาใหอัยการสูงสุดแจงผลการดําเนินการ 

และสงเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

อัยการสูงสุดแจงผลการดําเนินการสรุปไดวา  สํานักงานอัยการสูงสุดมีคําส่ังตั้งคณะทํางานพิจารณา   

และอยูระหวางการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนออัยการสูงสุดพิจารณา 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๔๙  พรอมทั้งจัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของ  สรุปไดวา  ผูรองรูเห็นหรือทราบการกระทํา 

ผานเครือขายสังคมออนไลน  โดยเห็นวาการปราศรัยของกลุมบุคคลดังกลาวที่ เสนอใหยกเลิก 

การแสดงความเห็นทางการเมือง  ยกเลิกการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา  ๑๑๒  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  มีเจตนาเพ่ือทําลาย  ลมลาง  และลางผลาญมิให 

สถาบันพระมหากษัตริยดํารงอยูตอไป  และเปนปฏิปกษตอสถาบันพระมหากษัตริย  เปนการกระทํา 

เพ่ือเซาะกรอนบอนทําลายใหเกิดความเส่ือมโทรมและออนแอลง  ทั้งเปนการขัดกับหลักการพ้ืนฐาน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาและเอกสารประกอบ  สรุปไดวา 

 ๑. คํารองและขอกลาวหาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  คลุมเครือไมชัดแจง   

เนื่องจากไมปรากฏสภาพแหงขอหาที่ชัดเจนวาผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

ลมลางการปกครองอยางไร  ขอเท็จจริงในคํารองเปนขอกลาวหาที่เล่ือนลอย  ไมบงชี้วาผูถูกรองที่  ๑   

ที่   ๒  และที่   ๓  ใช สิทธิหรือเสรีภาพหรือกระทําประการใดเปนการลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ไมอาจเขาใจถึงสภาพแหงการกระทํา 

ที่เปนขอกลาวหา  ท้ังไมไดบรรยายตามองคประกอบของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  เนื่องจากบทบัญญัติ

มาตราดังกลาวใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังใหเลิกการกระทําที่เปน  “การใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  ซึ่งวัตถุแหงการพิจารณาคด ี  

คือ  การใชสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล  โดยตองพิจารณาวาบุคคลนั้นใชสิทธิหรือเสรีภาพโดยมีเจตนา 

ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือไม  แตคํารอง 

ไมไดกลาวหาวา  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  “ลมลาง”  ระบอบการปกครองอยางไร  ผูรองเพียงแตกลาวอาง 

วาการกระทําของผูถูกรองท่ี  ๑  ท่ี  ๒  และท่ี  ๓  ขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๔   

และมาตรา  ๕๐  รวมถึงการโตแยงเหตุผลในขอเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย  ๑๐  ขอ   

เปนการบรรยายคํารองที่นอกเหนือไปจากองคประกอบและเปนสภาพแหงขอหาที่อยูนอกเหนือเจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  ซึ่งเปนคนละประเด็นกับการวินิจฉัยวา  การใชเสรีภาพในการชุมนุม 

และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ชอบดวยรัฐธรรมนูญ  หรือไม   

สวนที่กลาวอางวา  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา  ๑๑๒  และมาตรา  ๑๑๖  นั้น  การพิจารณาวาการกระทําใดเปนความผิดตอความมั่นคง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ตามประมวลกฎหมายอาญาเปนปญหาขอกฎหมายซึ่งเปนคนละกรณีกับการใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ศาลรัฐธรรมนูญ 

จึงไมมีอํานาจรับคํารองของผูรองไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙ 

๒. ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจส่ังใหผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ยุติหรือส่ังใหเลิกการกระทําได   

เนื่องจากการกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ไดส้ินสุดลงแลว  และเปนการกระทํา 

ที่หางไกลเกินกวาเหตุ  ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา 

มีการกระทําที่ เปนการใช สิทธิหรือเสรีภาพในการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการกระทํากําลังดําเนินอยูตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักไว 

ในคําวินิจฉัยที่  ๑/๒๕๖๓  การใชเสรีภาพของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ในการแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยหรือการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธลวนเปนการกระทําที่ไมมีความสัมพันธ 

ระหวางการใชเสรีภาพและการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

การชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นแตละครั้ง  รวมถึงขอเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย 

ทั้ง  ๑๐  ขอ  วิญูชนไมอาจคาดเห็นไดวา  มีความมุงหมายหรือความประสงคในการลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได  แตการกระทําดังกลาวเปนไปเพ่ือสงเสริม 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  อีกทั้งคํารองไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอ 

ถึงความมุงหมายและแนวทางท่ีจะเปนไปไดในการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เนื่องจากเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็น 

หรือการรวมตวัชมุนมุเพ่ือเรียกรองทางการเมืองมีมูลเหตุมาจากความไมไววางใจการบริหารราชการของรัฐบาล   

และขอเสนอเพ่ือปฏิรูปสถาบนัพระมหากษัตริยอันเปนการแสดงความคิดเห็นและการชมุนุมท่ีรัฐธรรมนูญ 

ใหการรับรองและคุมครองไว  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  มิไดมีความมุงหมายในการลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ประกอบกับขอเท็จจริง 

ตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองเปนเพียงการกลาวอางโดยอาศัยขอมูลจากเว็บไซต  ส่ือส่ิงพิมพ   

ส่ืออินเทอรเน็ต  โดยมิไดระบุวาผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  มีความเปนไปไดหรือแนวทาง 

ในการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางไร  ผูถูกรองที่  ๑   

ที่  ๒  และท่ี  ๓  ไดแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและมุงหวังใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและระบอบการเมืองในประเทศพัฒนาอยางสุจรติใจ 
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๓. การชุมนุมของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓  เปนการใชเสรีภาพในการชุมนุมหรือเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๔  โดยมีมูลเหตุ 

สืบเนื่องมาจากความไมไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  และโครงสรางของรัฐธรรมนูญ 

ที่ไมสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การกระทํา 

ของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  เปนเพียงการเรียกรองทางการเมืองใหรัฐบาลยุบสภา  และแกไขรัฐธรรมนูญ   

ซึ่งตามคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๕๙/๒๕๕๖  ที่   ๖๑/๒๕๕๖  และท่ี  ๖๓/๒๕๕๖  ไดวินิจฉัย 

วาการกระทําในลักษณะดังกลาวไมถือเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  ท้ังขอเสนอตอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยไมมีถอยคําท่ีมีลักษณะเปนการดูหมิ่น 

หรือจาบจวงตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด   

การใชสิทธิหรือเสรีภาพที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  จะตองเปนการกระทําเพ่ือ  “ลมลาง”  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ซึ่งคําวา  “ลมลาง”   

ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย ท่ี  ๓/๒๕๖๒  วา  เปนการกระทําท่ีมี เจตนาเ พ่ือลางผลาญ 

ใหสูญสลายหมดส้ินไป  กลาวคือ  ตองมีเจตนาหรือความมุงหมายในการทําลายหลักการพ้ืนฐาน 

ของรัฐธรรมนูญและหลักการพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เชน  เปล่ียนแปลง 

จากระบอบประชาธิปไตยเปนเผด็จการ  ซึ่งการใชเสรีภาพของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓   

ไมมีเจตนาลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด   

ทั้งนี้  การตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงเหตุผลตลอดจนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   

โดยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  มีความเชื่อมโยงกับขอความคิดเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  และการใชสิทธิ 

ตอตานการยึดอํานาจหรือการรัฐประหาร  ดังนั้น  การกระทําที่ เปนการใช สิทธิหรือเสรีภาพ 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๔๙  ยอมมีเจตนารมณในการปองกันมิใหมีการใช สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือมุงหวังใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเทานั้น  การใชสิทธิในการชุมนุมและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ตอสถาบันพระมหากษัตริยในที่สาธารณะเมื่อวันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

ไมตองดวยเหตุผลและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  เนื่องจากผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓   

ไมไดมีความมุงหมายเพ่ือทําใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร  หรือมุงหวังใหองคประกอบของการปกครอง 

ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสูญส้ินไปแตอยางใด  นอกจากนี้  การใชสิทธิหรือเสรีภาพ 
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แสดงความคิดเหน็ในการชุมนุมหรอืการนาํเสนอขอเสนอ  ๑๐  ขอ  ในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย   

สอดคลองกับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๖/๒๕๔๓  ตามหลักการที่ถือวาพระมหากษัตริย  “ทรงปกเกลา   

แตไมปกครอง”  เปนหลักการทางรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ 

ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐ  การแสดงความคิดเห็นดังกลาวเปนไปดวยความเคารพ 

ตอสถาบันพระมหากษัตริย  โดยมุงหวังที่จะเห็นการปฏิรูปการเมือง  แกไขรัฐธรรมนูญ  และปฏิรูป 

สถาบันพระมหากษัตริยใหมั่นคงอยูเคียงคูการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังเชนนานาอารยประเทศ   

ไมไดมีความมุงหมายเพ่ือใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร  หรือมุงหวังใหองคประกอบของประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสูญส้ินไป 

๔. ขอเรียกรองทางการเมือง  ๓  ประการ  และขอเสนอ  ๑๐  ขอ  ในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย   

ไมใชการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  แตเปนไปเพ่ือสงเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ซึ่งสามารถดําเนินการได 

ตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  โดยขอเรียกรองทางการเมืองท้ัง  ๓  ประการ  ไดแก  การยุบสภา  

การแกไขรัฐธรรมนูญ  และการหยุดคุกคามประชาชน  ลวนเปนขอเรียกรองทางการเมืองที่มีวิธีดําเนินการ 

อันสามารถกระทําไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายท้ังส้ิน  กลาวคือ  การยุบสภาเปนเครื่องมือ

ทางการเมืองของฝายบริหารซึ่งใชในการถวงดุลอํานาจกับฝายนิติบัญญัติในกลไกระบบการเมืองแบบรัฐสภา   

การแกไขรัฐธรรมนูญเปนการดําเนินการตามหมวด  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญ  และการหยุดคุกคามประชาชน   

เชน  การยุติการดําเนินคดีอาญากับผูที่ใชสิทธิในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธยอมสามารถกระทําได

โดยชอบดวยกฎหมาย  เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลพินิจอยางพอสมควรแกเหตุ 

และไมกระทําการท่ีลวงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยไมจําเปน  สําหรับขอเสนอการปฏิรูป 

สถาบันพระมหากษัตริยทั้ง  ๑๐  ขอ  เปนไปตามวิถีทางตามกลไกท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญทั้งหมด   

ไมใชการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยมีเหตุผล  ดังนี้ 

 ขอ  ๑ เปนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่สอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หากพระมหากษัตริยกระทําความผิดทางอาญา 

ตองถูกตรวจสอบไดโดยรัฐสภาซึ่งเปนไปตามหลักที่วายอมไมมีผูใดอยูเหนือกฎหมาย  หลักการเชนนี้ 

เปนที่ยอมรับและดํารงอยูในระบอบประชาธิปไตยนานาอารยประเทศ 
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ขอ ๒ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนส่ิงท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมและระบบการเมือง   

โดยหลักการแลวในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  บุคคลทางการเมืองหรือประมุขของรัฐ 

ยอมตองถูกวิพากษวิจารณได  แมในบางประเทศจะมีการคุมครองชื่อเสียงประมุขของรัฐท่ีเปนกษัตริยไว 

เปนพิเศษ  โดยบัญญัติใหเปนความผิดทางอาญา  แตกฎหมายก็ไมไดลงโทษบุคคลเกินสมควรแกเหตุ 

ดังเชนประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๒  ซึ่งเปนโทษที่สรางภาระหรือจํากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

ตามรัฐธรรมนูญเกินสมควรแกเหตุ 

ขอ ๓ เปนหลักเกณฑที่สอดคลองกับมาตรฐานของนานาอารยประเทศที่ปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพ่ือแบงความรับผิดชอบในทางทรัพยสินดังกลาว 

อยางชัดแจง  และไมใหมีความคลุมเครือในเรื่องสาธารณสมบัติของแผนดินกับทรัพยสินที่พระมหากษัตริย 

ทรงใชประโยชนไดตามพระราชอัธยาศัย 

ขอ ๔ เพ่ือใหเงินแผนดินท่ีมาจากภาษีของประชาชนสามารถนําไปใชในการบริหารประเทศ 

ไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

ขอ ๕ เพ่ือเปนขอเสนอในการจัดระเบียบหนวยงานของรัฐและองคาพยพตาง ๆ  ของรัฐ 

ขอ ๖ เพ่ือปองกันมิใหบุคคลแอบอางหาผลประโยชนในการรับบริจาคเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 

และเปนการปองกันการดึงสถาบันพระมหากษัตริยเปนเครื่องมือในการหาประโยชนโดยมิชอบ 

ขอ ๗ สถาบันพระมหากษัตริยในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญยอมตองเปนกลางทางการเมือง   

จึงไมอาจมีพระบรมราโชวาทที่ปราศจากผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เพราะอาจจะทําใหกระทบ 

ตอความเปนกลางทางการเมือง 

ขอ ๘ หากสถาบันพระมหากษัตริยถูกประชาสัมพันธเพียงดานเดียวอาจทําใหเกิดการดึง 

สถาบันพระมหากษัตริยเขามาเปนเครื่องมือทางการเมือง  ขอเสนอดังกลาวเปนมาตรการปองกัน 

การแสวงหาประโยชนมิชอบจากสถาบนัพระมหากษัตริย 

ขอ ๙ เปนไปเพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยมิใหมีมลทินมัวหมอง 

ขอ  ๑๐ เนื่องจากการรัฐประหารเปนการกระทําท่ีเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  และในเชิงหลักการ

พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยยอมเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีหนาท่ีในการพิทักษ 

้หนา   ๓๔
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การหามมิใหทรงลงพระปรมาภิไธย 

รับรองการรัฐประหารยอมเปนไปเพ่ือสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขและสอดคลองกับหลักการทางรัฐธรรมนูญทุกประการ 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนเห็นวา  คํารองของผูรองไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙   

ศาลไมอาจมีคําวินิจฉัยใหยุติหรือเลิกการกระทําได  เนื่องจากหางไกลเกินกวาเหตุ  ไมปรากฏขอเท็จจริงเพียงพอ 

ถึงความมุงหมายและแนวทางท่ีจะเปนไปไดในการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือการลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และการใชสิทธิหรือเสรีภาพของผูถูกรองที่  ๑   

ที่  ๒  และที่  ๓  ส้ินสุดยุติแลวไมไดดําเนินอยู  รวมไปถึงการกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓   

ไมใชการกระทําอันเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง 

ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใหผูรองกับผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓   

แสดงเหตุผลแหงขอกลาวหาและคําชี้แจงแกขอกลาวหา  พรอมท้ังเสนอพยานหลักฐานประกอบ 

เพ่ือรับฟงความทั้งสองฝายแลว  เห็นวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ใหการพิจารณาคดีใชระบบไตสวน 

โดยใหศาลมีอํานาจคนหาความจริงไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่ง  และในการวินิจฉัย

ปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟงพยานหลักฐานไดทุกประเภท  ประกอบกับคดีนี้  เปนคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  

และความปลอดภัยของประชาชน  ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพ่ือประโยชน 

แหงการพิจารณาอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๒๗  วรรคสาม  ศาลรัฐธรรมนญูมีหนังสือเรยีกใหผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และผูอํานวยการ 

สํานักขาวกรองแหงชาติ  สงขอมูลและพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ  และใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

สงสําเนาสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีการจัดเวทีชุมนุมเสนอขอเรียกรองวาดวยสถาบันพระมหากษัตริย   

๑๐  ขอ  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ตอศาล 

 ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จัดสงเอกสาร  “ปรากฏการณสะทานฟา   

๑๐  สิงหา  ๑๐  ขอเรียกรองวาดวยสถาบันพระมหากษัตริย”  ประกอบดวยขอความการกลาวปราศรัย 

้หนา   ๓๕
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เสนอขอเรียกรองตอสถาบันพระมหากษัตริย  ๑๐  ขอ  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  ที่  ๓  และที่  ๔  และประกาศกลุมแนวรวมธรรมศาสตร 

และการชุมนุม  ฉบับที่  ๑ 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติจัดสงขอมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา 

กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมจัดกิจกรรมธรรมศาสตรจะไมทน  ณ  ลานพญานาค   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีผูถูกรองที่  ๑  และแกนนํากลาวปราศรัย 

เรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติจัดสงขอมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา   

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกลุมธรรมศาสตร 

และการชุมนุม  จัดกิจกรรมธรรมศาสตรจะไมทน  ณ  ลานพญานาค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ภายใตแนวคิด  “เราไมไดตองการปฏิรูปแตเราตองการปฏิวัติ”   

โดยผูถูกรองที่   ๑  ที่   ๒  และท่ี  ๓  กลาวปราศรัยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยโดยตรง   

ไดแก  การแกไขพระราชอํานาจ  ผลกระทบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  และการใชงบประมาณแผนดิน   

เสนอใหประเด็นพระมหากษัตริยสามารถกลาวถึงไดในท่ีสาธารณะโดยไมถูกคุกคาม  และผูถูกรองที่  ๓   

อานประกาศกลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม  ฉบับท่ี  ๑  มีขอเสนอ  ๑๐  ขอ  และตอมา 

ขอเสนอดังกลาวยังคงปรากฏอยูในส่ือสังคมออนไลน  สวนเนื้อหาถูกนําไปใชในเวทีปราศรัยทางการเมือง 

ท่ีจัดขึ้นในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ  โดยมีการนําเสนอซ้ําอยางเปนทางการ  อาทิ  กลุมธรรมศาสตร 

และการชุมนุมย่ืนขอเสนอ  ๑๐  ขอ  ผานประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  การส่ือสารมวลชน   

และการมีสวนรวมของประชาชน  สภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และย่ืนขอเสนอ 

ตอประธานองคมนตรี  ผาน  พลตํารวจโท ภัคพงศ  พงษเภตรา  ผูบัญชาการตํารวจนครบาล  เมื่อวันท่ี   

๒๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดสงสําเนาสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริง  สรุปไดวา 

กลุมนักศึกษาที่ รับผิดชอบจัดกิจกรรมเมื่อวัน ท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ขออนุญาตใช พ้ืน ท่ี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดกิจกรรมเพ่ือเสนอขอเรียกรอง  ๓  ประการ  ไดแก  การยุบสภา   

การรางรัฐธรรมนูญใหม  และการหยุดคุกคามประชาชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอนุญาต 

้หนา   ๓๖
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ใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมตามความประสงคดังกลาว  โดยท่ีกลุมนักศึกษาไมไดแจงใหผูบริหาร 

และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยที่มีหนาท่ีรับผิดชอบทราบถึงประเด็นขอเรียกรองอ่ืน ๆ  รวมถึงขอเรียกรอง 

เกี่ยวกับพระมหากษัตริย  อีกทั้งไมปรากฏวามีผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย  เจาหนาท่ีตํารวจ   

เจาหนาท่ีฝายความมั่นคง  ทราบลวงหนาถึงขอเรียกรองอื่นนอกเหนือจากขอเรียกรองใน  ๓  ประการ 

ที่ไดขออนุญาตไว 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจัดสงขอมูลและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  สรุปไดวา  วันที่   

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมจัดการชุมนุม  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  โดยผูถูกรองท่ี  ๑  ท่ี  ๒  และที่  ๓  กลาวปราศรัยมีเนื้อหาปฏิรูป 

สถาบันพระมหากษัตริย  มีการปราศรัยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยอยางรุนแรง  และผูถูกรองที่  ๓   

อานประกาศและแถลงการณกลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม  ฉบับที่  ๑  เสนอขอเรียกรอง   

๑๐  ประการ 

ผูรองย่ืนคํารองขอสงพยานเอกสารเพ่ิมเติม  และบัญชีระบุพยานเอกสาร  สรุปไดวา  วันท่ี   

๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ผูถูกรองที่  ๓  กลาวปาฐกถา  บริเวณอนุสรณสถาน  ๑๔  ตุลา  ยํ้าถึงความจําเปน 

ในการยกเลิกกฎหมาย  มาตรา  ๑๑๒  วา  หากบอกวาประเทศเราอยูในระบอบประชาธิปไตยก็คงไมถูก   

ไมเชนนั้นทุกคนคงแสดงความเห็นไดอยางเสรี  หลายคนคงไมตองล้ีภัยและถูกพรากอิสรภาพ 

เนื่องจากถูกจําคุก  ดังนั้น  มาตรา  ๑๑๒  ไมควรมีอยู  แตควรใชกฎหมายเดียวกับประชาชน   

โดยมวลชนตะโกนวา  “ศักดินาจงพินาศ  ประชาราษฎรจงเจริญ”  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

เครือขายกลุมคณะราษฎร  ๒๕๖๓  ซึ่งเปนการรวมกลุมมวลชนกลุมตาง ๆ  อาทิ  แนวรวมธรรมศาสตร 

และการชุมนุม  ประชาชนปลดแอก  เยาวชนปลดแอก  และกลุมนักเรียนเลว  เคล่ือนไหวในการชุมนุม 

ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  มีการแสดงออก 

เชิงสัญลักษณ  ชักธงแดงท่ีมีตัวเลข  ๑๑๒  สีเหลือง  ขึ้นสูเสาธงของสถานีตํารวจภูธรคลองหลวง   

วันที่   ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ผูถูกรองที่   ๓  กลุมคณะราษฎร  ๒๕๖๓  ประกาศนัดรวมตัว 

บริเวณสกายวอลคปทุมวัน  เพ่ือรวมแสดงพลังใหยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๒   

และกดดันใหปลอยตัวช่ัวคราวแกนนําซึ่งเปนผูถูกกลาวหาคดีอาญา  มาตรา  ๑๑๒  และมาตรา  ๑๑๖   

วันที่   ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ผูชุมนุมกลุมคณะราษฎร  ๒๕๖๓  เคล่ือนขบวนจากบริเวณ 

ลานหนาหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  แยกปทุมวัน  ไปยังสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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โดยผูถูกรองท่ี  ๒  เสนอเงื่อนไขตอเจาหนาที่ตาํรวจวา  ถาไมปลอยตัวผูชุมนมุที่ถกูควบคมุตวัจะบุกเขาไป

ดานในสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ผูถูกรองท่ี  ๒  หนึ่งในแกนนํา 

กลุมคณะราษฎร  ๒๕๖๓  จัดกิจกรรม  นับ  ๑  ถึงลาน  คืนอํานาจใหประชาชน  บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย   

มีการรณรงคยกเลิก  มาตรา  ๑๑๒  และมีขอเรียกรอง  ๓  ประการ  คือ  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา   

นายกรัฐมนตรี  และคณะตองลาออก  รัฐสภาตองเปดประชุมวิสามัญทันทีเพ่ือรับรางแกไขรัฐธรรมนูญ   

และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย  ในการชุมนุมมีการจุดพลุแฟลรและประทัด  มีเสียงระเบิดจากแนวปะทะ   

และมีการขวางปาขวดน้ํา  วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  มีการชุมนุมที่หนารัฐสภา  แยกเกียกกาย   

ผูถูกรองที่  ๓  พรอมมวลชนรวมตัวกันหนาประตูทางเขา  -  ออก  ชูปายขอความและชูสัญลักษณ  ๓  นิ้ว   

จากนั้น  กลุมคณะราษฎร  ๒๕๖๓  อานแถลงการณแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม  เรื่อง  “หมุดหมาย 

การตอสูครั้งตอไปของพวกเรา”  โดยมีใจความสรุปวา  ขณะนี้เปนที่กระจางชัดแลววาเราไมสามารถ 

พ่ึงหวังกับการเมืองในระบอบรัฐสภา  ชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของระบอบศักดินาและกลุมผลประโยชน   

ทําใหเรายังคงยืนยันในขอเรียกรอง  ๓  ประการ  กลุมมวลชนกลุมตาง ๆ  ยังไดมีการเคล่ือนไหว 

ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  เชน  การลบแถบสีน้ําเงินออกจากธงไตรรงค  การทําลายแนวรั้วศาลอาญา   

นําส่ิงตาง ๆ  รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณมาเผา  และบุกพ้ืนที่ราชการ  ทั้งนี้  ศาลรัฐธรรมนูญ 

ไดสงสําเนาคํารองขอสงพยานเอกสารเพ่ิมเติมและบัญชีระบุพยานเอกสารดังกลาวใหผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒   

และที่  ๓  แลว  แตผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  มิไดชี้แจงหรือโตแยงคัดคาน 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คํารองเพ่ิมเติม  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  พยานหลักฐาน 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเอกสารประกอบแลวเห็นวา  คดีมีท้ังปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย   

ปญหาขอเท็จจริงมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดแลว  สวนปญหาขอกฎหมาย 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดเองโดยไมตองมีพยานบุคคลมาใหความเห็น  จึงยุติการไตสวนตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง   

กําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา  การกระทําของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่   ๒  และที่   ๓   

เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  หรือไม 

ขอเท็จจริงตามคํารอง  คําชี้แจง  พยานหลักฐานตาง ๆ  รวมทั้งบันทึกเสียงการปราศรัย 

ของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ฟงเปนยุติวา  ผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ปราศรัยในท่ีสาธารณะ 

หลายครั้งหลายสถานท่ีตอเนื่องกัน  ตั้งแตวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เรียกรองใหดําเนินการแกไข 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย  โดยการชุมนุม  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี   

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓  ปราศรัยเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลง 

สถาบันพระมหากษัตริย  ดวยขอเรียกรอง  ๑๐  ประการ  คือ 

(๑) ยกเลิกมาตรา  ๖  ของรัฐธรรมนูญ  ที่วาผูใดจะกลาวฟองรองกษัตริยมิได  และเพ่ิมบทบัญญัติ 

ใหสภาผูแทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริยได  เชนเดียวกับที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ฉบับคณะราษฎร 

(๒) ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๒  รวมถึงเปดใหประชาชนใชเสรีภาพ 

แสดงความคิดเห็นตอสถาบันกษัตริยได  และนิรโทษกรรมผูถูกดําเนินคดีเพราะวิพากษวิจารณ 

สถาบันกษัตริยทุกคน 

(๓) ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินพระมหากษัตริย  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และใหแบงทรัพยสิน 

ออกเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยที่อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง  และทรัพยสินสวนพระองค 

ที่เปนของสวนตัวของกษัตริยอยางชัดเจน 

(๔) ปรับลดงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหกับสถาบันกษัตริยใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

(๕) ยกเลิกสวนราชการในพระองค  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีชัดเจน  เชน  หนวยบัญชาการ 

ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค  ใหยายไปสังกัดหนวยงานอ่ืน  และใหหนวยงานท่ีไมมีความจําเปน   

เชน  คณะองคมนตรีนั้น  ใหยกเลิกเสีย 

(๖) ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด  เพ่ือกํากับใหการเงิน 

ของสถาบันกษัตริยอยูภายใตการตรวจสอบทั้งหมด 

(๗) ยกเลิกพระราชอํานาจในการแสดงความคดิเห็นทางการเมืองในท่ีสาธารณะ 

(๘) ยกเลิกการประชาสัมพันธและการใหการศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริยแตเพียงดานเดียว 

จนเกินงามท้ังหมด 

(๙) สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเขนฆาราษฎรท่ีวิพากษวิจารณหรือมีความของเกี่ยวใด ๆ   

กับสถาบันกษัตริย 

(๑๐) หามมิใหลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีก 

กรณีมีขอโตแยงที่ตองวินิจฉัยกอนวา  คํารองของผูรองคลุมเครือไมชัดแจงและไมครบองคประกอบ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  หรือไม  เห็นวา  คํารองและเอกสารประกอบคํารองเปนกรณีที่ผูรอง 

้หนา   ๓๙
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กลาวอางวา  การปราศรัยของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

เวทีธรรมศาสตรจะไมทน  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  มีเนื้อหาบิดเบือน   

จาบจวง  ลอเลียน  หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย  เปนการกระทําท่ีมีเจตนา 

ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๔๙  โดยอางเอกสารตาง ๆ  รวมท้ังถอดคลิปเสียงท่ีแสดงถึงการกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒   

และท่ี  ๓  กับพวกประกอบมาทายคํารอง  ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคํารอง  เชนนี้คํารองจึงมีความชัดเจนเพียงพอ 

ที่จะทําใหผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  เขาใจสภาพของการกระทําที่เปนขอกลาวหาสามารถตอสูคดีได   

ดังนั้น  ขอโตแยงนี้ของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ฟงไมขึ้น 

ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  การกระทําของผูถูกรองที่   ๑  ที่   ๒  และที่   ๓   

เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  หลักการทางรัฐธรรมนูญ  (Constitutional  Principles)  วางรากฐาน 

ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  คุณคาทางรัฐธรรมนูญ  (Constitutional  Values)   

ซึ่งเปนแกนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ประกอบดวย 

คุณคาสําคัญ  ไดแก  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  ท้ังนี้  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนมีการบัญญัติไวครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  (ฉบับวันท่ี  ๑๐  ธันวาคม  ๒๔๗๕)   

หมวด  ๒  สิทธิและหนาท่ีของชนชาวสยาม  และมีการบัญญัติไวเรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

จนถึงฉบับปจจุบัน  โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง   

บัญญัติวา  “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว   

การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ 

ที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้น 

ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

และไมละเมิดสิทธหิรอืเสรีภาพของบุคคลอื่น”  บทบัญญัตดิังกลาวกําหนดหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนซึ่งสามารถแยกออกไดเปนสองสวน  ดังนี้  สวนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะ   

และสวนที่รัฐธรรมนูญหรือบทบญัญัตแิหงกฎหมายอื่นมไิดหามไว  ปวงชนชาวไทยยอมมสิีทธิและเสรภีาพดังกลาว   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ทั้งไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  รัฐธรรมนูญจึงใหความคุมครองการใชสิทธหิรือเสรีภาพทุกกรณี 

ทั้งที่บัญญัติเปนการเฉพาะ  และที่มิไดมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นหาม

หรือจํากัดไว  โดยมีเงื่อนไขวาการใชสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุมครองนั้นตองไมกระทบกระเทือน

หรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

เมื่ อบุ คคลมี สิทธิ และ เสรีภาพย อมตอ งมีหน าที่ แ ละความรั บ ผิดชอบตามมาด วย   

หนาที่ของบุคคลท่ีเกี่ยวเนื่องกับสิทธิหรือเสรีภาพทางการเมือง  ปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญ  หมวด  ๔   

หนาที่ของปวงชนชาวไทย  มาตรา  ๕๐  (๑)  (๓)  และ  (๖)  ท่ีกําหนดใหบุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ   

ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  และไมกระทําการใด 

ที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได”  วรรคสอง  บัญญัติวา   

“ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง  ยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพ่ือรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวได”  วรรคสาม  บัญญัติวา  “ในกรณีที่อัยการสูงสุด 

มีคําส่ังไมรับดําเนินการตามที่รองขอ  หรือไมดําเนินการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ   

ผูรองขอจะย่ืนคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได”  และวรรคส่ี  บัญญัติวา  “การดําเนินการตามมาตรานี้ 

ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง”  บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ 

ปกปองคุมครองระบอบการปกครองของประเทศใหเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  ท้ังกําหนดใหผูท่ีทราบวามีการกระทําอันเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสิทธิรองตออัยการสูงสุด   

และในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําส่ังไมรับดําเนินการตามที่รองขอ  หรือไมดําเนินการภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ  ผูรองสามารถย่ืนคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเองได  นอกจากนี้ 

ยังกําหนดใหการดําเนินการตามมาตราดังกลาวไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดังนั้น  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙   

้หนา   ๔๑
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มุงหมายใหปวงชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการพิทักษปกปองคุมครองและรักษาไวซึ่งการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร 

ที่มีอํานาจในการทําหนาที่ตรวจสอบและวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําเพ่ือลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยหลักการตามมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง   

บัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕  แกไขเพ่ิมเติม   

พุทธศักราช  ๒๔๙๕  มาตรา  ๓๕  และบัญญัติในทํานองเดียวกันไวในรัฐธรรมนูญตอมาทุกฉบับ   

เปนการวางหลักการเพ่ือพิทักษปกปองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

จากภัยคุกคามอันเกิดจากการกระทําซึ่งเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ในลักษณะมุงหมาย 

ใหหลักการและคุณคาทางรัฐธรรมนูญที่รองรับการดํารงอยูของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขมิใหลมเลิกหรือสูญเสียไป  หลักการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง   

บัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๓   

และบัญญัติในทํานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๘   

เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดวา  เมื่อมีผูทราบถึงการกระทําอันเปนการลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  บุคคลผูนั้นยอมมีสิทธิรองตออัยการสูงสุด   

เ พ่ือรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่ังการให เ ลิกการกระทําดังกลาว  ท้ังนี้   รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  บัญญัติเพ่ิมเพ่ือใหเกิดความชัดเจนย่ิงขึ้นวา  กรณีดังกลาว 

ถาอัยการสูงสุดมีคําส่ังไมรับดําเนินการตามที่รองขอ  หรือไมดําเนินการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ   

ผูรองสามารถย่ืนคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเองได  บทบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองสิทธิของพลเมือง 

ในการปกปองรัฐธรรมนูญจากการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีใชสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ในประการท่ีอาจนําไปสูการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

ดังนั้น  การใชสิทธิพิทักษปกปองรัฐธรรมนูญถือเปนกลไกหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ   

โดยบุคคลผูใชสิทธิในการพิทักษปกปองรัฐธรรมนูญจะตองย่ืนคํารองตออัยการสูงสุด  เพ่ือพิจารณา 

ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองกอนเสนอเรื่องรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยส่ังการใหเลิก 

การกระทําดังกลาว  แมวาอัยการสูงสุดจะมีคําส่ังไมรับดําเนินการตามท่ีรองขอ  หรือไมดําเนินการ 

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ  รัฐธรรมนูญก็รับรองสิทธิของผูรองในการย่ืนคํารองโดยตรง 

้หนา   ๔๒
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ตอศาลรัฐธรรมนูญเองไดดวย  การรับรองสิทธิของผูรองในกรณีดังกลาวเปนการสรางหลักประกัน 

การธํารงไวซึ่งหลักการอันเปนสาระสําคัญแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  เมื่อใดที่ปรากฏการกระทําที่ เขาขายเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การกระทําในลักษณะดังกลาว 

ยอมถูกกลาวหาเปนคดีในศาลรัฐธรรมนญูได 

ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคํารอง  คํารองเพ่ิมเติม  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  เอกสารประกอบคํารอง 

และพยานหลักฐานตาง ๆ  ที่อัยการสูงสุด  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ย่ืนสงตอศาล  สรุปไดวา  เมื่อวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ผูถูกรองท่ี  ๑   

ที่  ๒  และที่  ๓  จัดเวทีชุมนุมปราศรัย  เวทีธรรมศาสตรจะไมทน  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ในการปราศรัยของผูถูกรองที่  ๑  กลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย 

มีสาระสําคัญสรุปวา  ที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้  เพ่ือจะยืนยันวานอกจากขอเสนอสามขอ  ท่ีเราพูดกันอยูทุกเวที  

ความจริงมันมขีอเสนอระหวางบรรทัดที่เปนขอเสนอที่สําคัญที่สุด  คือ  การแกปญหาการขยายพระราชอํานาจ 

ของสถาบันพระมหากษัตริยและผมขอยืนยันอีกครั้งวานี่ ไมใชม็อบลมเจา  ไมใชม็อบจาบจวง   

แตเปนม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปญหาบานเมือง  ประเด็นสําคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้คือ  ขอเรียกรอง

ระหวางบรรทัดของพวกเรา  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  นั่นหมายถึง 

กษัตริยตองอยูเหนือการเมืองและอยูใตรัฐธรรมนูญ  พระราชกรณียกิจอันใดท่ีทําใหสถาบันพระมหากษัตริย 

มายุงเกี่ยวกับการเมือง  ตอไปนี้ตองถูกตั้งคําถามดัง ๆ  ตอสาธารณะ  เราอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย 

ปรับตัวเขาหาประชาชน  ไมใชพวกเราปรับตัวเขาหาสถาบันพระมหากษัตริย  การอยูใตรัฐธรรมนูญ 

เปนสาระสําคัญของการปกครองท่ีพวกเรามีอยู  แตปญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย 

พยายามจะขยายพระราชอํานาจผานทางคณะรัฐประหาร  ป  ๒๕๕๗  พระมหากษัตริยถายังเปนพระมหากษัตริย 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตองไมเซ็นรับรองการรัฐประหาร  หากการรัฐประหารเกิดขึ้น 

สถาบันพระมหากษัตริยตองยืนอยูฝายประชาธิปไตยเทานั้น  ผูถูกรองท่ี  ๒  กลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย 

มีสาระสําคัญสรุปวา  นับแตคณะราษฎร  นําโดยทานปรีดี  พนมยงค  และทานพระยาพหลพลพยุหเสนา   

ไดมีการปฏิวัติประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย  และใหกษัตริย 

้หนา   ๔๓
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อยูภายใตรัฐธรรมนูญ  ปจจุบันผมคิดวา  การใชระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชยยังใชยาวมาจนถงึรชักาลปจจุบนั   

เพราะกษัตริยอยูเหนืออํานาจอธิปไตยทั้ง  ๓  อํานาจ  ไดแก  อํานาจตุลาการ  อํานาจบริหาร   

และอํานาจนิติบัญญัติ  ถามวาทําไมตองพูดแบบนี้  ทานเคยรูหรือไมครับวาหมวดที่  ๒  ของรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖  วรรคสอง  บอกไววา  ผูใดจะไมสามารถฟองรองพระมหากษัตริยได  เฉกเชนนั้นแลว   

แสดงใหเห็นวา  พระมหากษัตริยอยูเหนืออํานาจอธิปไตยที่ประชาชนเปนเจาของ  เจตนาการพูดของผมในครั้งนี้   

คือตองการใหพระมหากษัตริยอยู ในท่ีที่ เหมาะสมและสามารถอยูรวมกับประชาชนคนไทยได   

และท่ีบอกวาอยูเหนืออํานาจอธิปไตย  คือการอยูเหนืออํานาจของประชาชน  โดยการท่ีประชาชน 

ไมสามารถแตะตองได  เพราะถาใครแตะตองคนนั้นตองโดนมาตรา  ๑๑๒  และผูถูกรองที่  ๓   

อานประกาศกลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม  ฉบับท่ี  ๑  มีสาระสําคัญสรุปวา  นับแตคณะราษฎร 

กอการอภิวัฒนเปล่ียนแปลงการปกครองโดยหวังวา  ประเทศจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูเหนือระบอบการเมืองอยางแทจริง  แตหาไดเปนเชนนั้นไม   

เนื่องดวยกษัตริยยังคงทรงอํานาจแทรกแซงเหนือการเมือง  เมื่อเกิดการรัฐประหารกษัตริยก็ทรงลงพระปรมาภิไธย 

แตงตั้ งหัวหนาคณะรัฐประหาร  ทรงโยกยายกําลังพล  รวมถึงถายโอนงบประมาณแผนดิน 

เข า เปนทรัพย สินสวนพระองค   ทรงใชพระราชอํานาจนอกกฎหมายแกไขรางรัฐธรรมนูญ 

ที่ผานการประชามติแลวใหสามารถเสด็จไปประทับนอกราชอาณาจักรไดโดยไมตองตั้งผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค  รัฐบาลเผด็จการยอมสยบอยูภายใตเงาของกษัตริยและแอบอางสถาบันพระมหากษัตริย

เ พ่ือหาผลประโยชน  เห็นไดวาพวกเขาเหลานี้สมประโยชนกัน  เปนปฏิปกษตอการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ราษฎรท้ังหลายพึงรูเถิดวา  กษัตริยประเทศเรานี้  

มิไดทรงอยูเหนอืการเมือง  หากแตเปนรากเหงาของปญหาทางการเมืองตลอดมา  นอกจากจะทรงละเลยหนาท่ี 

การเปนประมขุท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนแลว  ยังเสด็จไปเสวยสุขประทับอยูตางแดนโดยใชเงินภาษีของราษฎร   

ทั้งท่ีราษฎรประสบความยากลําบาก  อีกทั้งทรงมีความสัมพันธแนบแนนกับกลุมกบฏผูกอการรัฐประหาร 

ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย  แนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมจึงเรียกรองใหมีการแกไขปญหา 

วาดวยสถาบันพระมหากษัตริย  จํานวน  ๑๐  ประการ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติลักษณะการหามใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขปรากฏในรัฐธรรมนูญ 

้หนา   ๔๔
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แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๓  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๘  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

มาตรา  ๔๙  และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕  และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

ที่  ๓/๒๕๖๒  ไดวางหลักคําวา  “ลมลาง”  วาเปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครอง

ตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิสัยที่จะแกไขใหกลับคืนได  นอกจากนั้น  เปนการกระทําที่มีเจตนาเพ่ือทําลาย 

หรือลางผลาญใหสูญสลายหมดส้ินไป  ไมใหดํารงอยูหรือมีอยูอีกตอไป 

การใชสิทธิหรือเสรีภาพเรียกรองเพ่ือใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญท่ีวาดวยพระราชสถานะ 

ของพระมหากษัตริยที่ทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญและอยู เหนือความรับผิดชอบทางการเมือง 

ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วา  พระมหากษัตริยทรงกระทําผิดมิได  และใหมีการยกเลิกกฎหมาย 

ที่หามผูใดลวงละเมิด  หมิ่นประมาท  หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตรยิ  ซึ่งการแกไขรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายดังกลาวจะสงผลใหสถาบันพระมหากษัตริยไมอยูในสถานะที่เคารพสักการะอันนําไปสู 

การสรางความปนปวนและความกระดางกระเดื่องในหมูประชาชน  เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

ท่ีเกินความพอเหมาะพอควรโดยมีผลทําใหกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ   

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และจะนําไปสูการบอนทําลายการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในท่ีสุด  ท้ังนี้  เพราะพระมหากษัตริย 

กับชาติไทยดํารงอยูคูกันเปนเนื้อเดียวกันนับแตอดีตถึงปจจุบัน  และจะดํารงอยูดวยกันตอไปในอนาคต   

แมประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว  ปวงชนชาวไทยยังเห็นพองรวมกันอัญเชิญ 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เปนสถาบันหลักคูชาติไทย  และถวายความเคารพสักการะ   

ผูใดจะละเมิดมิได  ทั้งนี้  เพ่ือธํารงความเปนชาติไทยไว  ดังปรากฏในพระราชบัญญัติธรรมนูญ 

การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว  พุทธศักราช  ๒๔๗๕  มาตรา  ๑  บัญญัติวา  อํานาจสูงสุดของประเทศนั้น 

เปนของราษฎรท้ังหลาย  มาตรา  ๒  บัญญัติวา  ใหมีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกลาวตอไปนี้ 

เปนผูใชอํานาจแทนราษฎรตามที่จะไดกลาวตอไปในธรรมนูญ  คือ  ๑.  กษัตริย  ๒.  สภาผูแทนราษฎร  

๓.  คณะกรรมการราษฎร  ๔.  ศาล  มาตรา  ๓  บัญญัติวา  กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ  

พระราชบัญญัติก็ดี  คําวินิจฉัยของศาลก็ดี  การอ่ืน ๆ  ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไวโดยเฉพาะก็ดี   

จะตองกระทําในนามของกษัตริย  ตอมาไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  เมื่อวันที่   
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๑๐  ธันวาคม  ๒๔๗๕  บททั่วไป  มาตรา  ๒  บัญญัติวา  อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวสยาม   

พระมหากษัตริยผูเปนประมุข  ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  หมวด  ๑   

พระมหากษัตริย  มาตรา  ๓  บัญญัติวา  องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ   

ผูใดจะละเมิดมิได  มาตรา  ๕  บัญญัติวา  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพสยาม  มาตรา  ๖   

บัญญัติวา  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร   

มาตรา  ๗  บัญญัติวา  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  มาตรา  ๘  บัญญัติวา   

พระมหากษัตริ ยทรง ใชอํ านาจตุลาการทางศาล ท่ี ไดตั้ งขึ้ นตามกฎหมาย  จากบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัตธิรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว  พุทธศักราช  ๒๔๗๕  และรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรสยาม  (ฉบับวันที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๔๗๕)  ดังกลาว  เห็นไดวาประวัติศาสตร 

นับแตยุคสุโขทัย  อยุธยา  ตลอดถึงกรุงรัตนโกสินทร  การปกครองของไทยนั้นอํานาจการปกครอง 

เปนของพระมหากษัตริย  ทรงมีพระราชภารกิจที่สําคัญย่ิงเพ่ือรักษาความอยูรอดของบานเมือง 

และประชาชน  โดยจะตองดํารงตําแหนงจอมทัพไทยเพ่ือนํากองทัพตอสูปกปองและขยายราชอาณาจักร

ตลอดเวลาในยุคกอน  ประกอบกับทรงถือหลักการปกครองตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา   

คือ  ทศพิธราชธรรมเปนหลักในการปกครองประเทศ  พระมหากษัตริยของไทยจึงเปนที่เคารพ 

และศรัทธาเปนศูนยรวมจิตใจและความเปนหนึ่งเดียวกันของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดเวลาหลายรอยป   

ดังนั้น  แมจะมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของไทย  เมื่อป  ๒๔๗๕  ใหอํานาจการปกครอง 

เปนของราษฎรทั้งหลายหรือมาจากปวงชนชาวสยาม  คณะราษฎรผูกอการเปล่ียนแปลงและประชาชนชาวไทย 

ยังคงเห็นพองกันอัญเชิญพระมหากษัตริยเพ่ือทรงเปนสถาบันหลักที่จะตองคงอยูคูกับการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยและทรงใชอํานาจอธิปไตยนั้นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  โดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้ 

วาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและราชอาณาจักรไทยไดคงไว 

ซึ่งการปกครองระบอบนี้ตอเนื่องมาโดยตลอด  ทํานองเดียวกับประเทศตาง ๆ  ท่ีมีความเปนมาของชาติ

และเอกราชแตกตางกัน  แตส่ิงที่เหมือนกันประการหนึ่ง  คือ  เอกลักษณหรือสัญลักษณของชาติ   

รวมถึงทรัพยสมบัติของชาติจะมีกฎหมายหามกระทําการอันทําใหมีมลทินตองเส่ือมสภาพเสียหายหรือชํารุด   

ขอเรียกรองที่ใหยกเลิกรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  ซึ่งเปนบทบัญญัติท่ีใหการรับรองพระราชสถานะ 

ขององคพระมหากษัตริยวาทรงเปนประมุขของรัฐที่ผูใดจะกลาวหาหรือละเมิดมิไดนั้น  จึงเปนการกระทํา 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

-22-0337(001).indd   255-22-0337(001).indd   255 8/6/2565 BE   10:278/6/2565 BE   10:27



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔256

ที่มีเจตนาทําลายลางสถาบันพระมหากษัตริยโดยชัดแจง  การกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓   

เปนการเซาะกรอนบอนทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

การออกมาเรียกรองโจมตี ในที่สาธารณะโดยอางการใช สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ   

นอกจากเปนวิธีที่ไมถูกตอง  ใชถอยคําหยาบคาย  และยังไปละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอื่น 

ที่เห็นตางดวย  อันจะเปนกรณีตัวอยางใหบุคคลอื่นกระทําตาม  ย่ิงกวานั้น  การกระทําของผูถูกรองที่  ๑   

ที่  ๒  และที่  ๓  มีการดําเนินงานอยางเปนขบวนการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย   

แมการปราศรัยของ ผู ถูกรองที่   ๑  ที่   ๒  และที่   ๓  เมื่ อวันที่   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

ณ  เวทีธรรมศาสตรจะไมทน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  จะผานไปแลว   

ภายหลังจากที่ผูรองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ  ยังปรากฏวา  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓   

ยังคงรวมชุมนุมกับกลุมบุคคลกลุมตาง ๆ  โดยใชยุทธวิธีเปล่ียนแปลงรูปแบบการชุมนุม  วิธีการชุมนุม   

เปล่ียนตัวบุคคลผูปราศรัย  ใชกลยุทธเปนแบบไมมีแกนนําที่ชัดเจน  แตมีรูปแบบการกระทําอยางตอเนื่อง 

โดยกลุมคนที่มีแนวคิดเดียวกัน  การเคล่ือนไหวของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  และกลุมเครือขายท่ีเกี่ยวของ   

มีลักษณะเปนขบวนการท่ีมีเจตนาเดียวกันตั้งแตแรก  ผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓  มีพฤติการณกระทําซ้ํา 

และกระทําตอไปอยางตอเนื่อง  ซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดมและใชขอมูลที่เปนเท็จ  มีลักษณะ 

ของการที่กอใหเกิดความวุนวายและใชความรุนแรงในสังคม 

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญ  ๓  ประการ  คือ  เสรีภาพ  (LIBERTY)  หมายถึง   

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะคิด  พูด  และทําอะไรไดที่ไมมีกฎหมายหาม  เสมอภาค  (EQUALITY)  หมายถึง   

ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  และภราดรภาพ  (FRATERNITY)  หมายถึง  บุคคลท้ังหลายมีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน  ชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันพ่ีนอง  มีความสามัคคีกัน 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของไทยนั้น   

ปวงชนชาวไทยผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริยมานานนับหลายรอยป  พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข 

จึงไดรับความยินยอมจากปวงชนชาวไทยใหทรงใชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  ทางรัฐสภา   

คณะรัฐมนตรี  และศาล  สถาบันพระมหากษัตริยของไทยเปนเสาหลักสําคัญที่จะขาดเสียมิได 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดังนั้น  การกระทําใด ๆ   

ที่มีเจตนาเพ่ือทําลายหรือทําใหสถาบันพระมหากษัตรยิตองส้ินสลายไป  ไมวาจะโดยวิธกีารพูด  การเขียน   

้หนา   ๔๗
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หรือการกระทําตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดผลเปนการบอนทําลาย  ดอยคุณคา  หรือทําใหออนแอลง   

ยอมแสดงใหเห็นถึงการมีเจตนาเพ่ือลมลางสถาบันพระมหากษัตริย 

การใชสิทธิหรือเสรีภาพของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓  ไมเปนไปตามหลักการประชาธิปไตย   

การกระทําของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  เปนการอางสิทธิหรือเสรีภาพเพียงอยางเดียว   

โดยไมคํานึงถึงหลักความเสมอภาค  และภราดรภาพ  ผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  ใชเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็น  โดยไมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน  ไมยอมรับความเห็นท่ีแตกตางของบุคคล 

จนถึงกับลวงละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นตางดวยการดาทอ  รบกวนพ้ืนที่สวนตัว  ยุยงปลุกปน

ดวยขอเท็จจริงที่บิดเบือนจากความจริง  ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงประจักษวาการกระทําของผูถูกรองที่  ๑   

ที่  ๒  และที่  ๓  มีการจัดตั้งกลุมในลักษณะองคกรเครือขายกระทําการใชความรุนแรงตอเนื่อง   

บางเหตุการณผูถูกรองที่  ๑  ท่ี  ๒  และท่ี  ๓  มีสวนจุดประกายโดยการปราศรัยปลุกเราใหเกิดความรุนแรง 

ในบานเมือง  ทําใหเกิดความแตกแยกของคนในชาติ  อันเปนการทําลายหลักการความเสมอภาค   

และภราดรภาพ  ผลของการกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  นําไปสูการลมลางระบอบ

ประชาธิปไตยในที่สุด  นอกจากนี้  ขอเท็จจริงยังปรากฏวา  การชุมนุมหลายครั้ง  มีการทําลาย 

พระบรมฉายาลักษณของพระมหากษัตริย  การแสดงออกโดยลบแถบสีน้ําเงินซึ่งหมายถึงองคพระมหากษัตริย 

ออกจากธงไตรรงค  ขอเรียกรอง  ๑๐  ประการ  ของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  เชน  การยกเลิก

มาตรา  ๖  ของรัฐธรรมนูญ  การยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล  การยกเลิก 

พระราชอํานาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ  เปนขอเรียกรองท่ีทําใหสถานะ 

ของสถาบันพระมหากษัตริยไมเปนไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทย 

ที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา  ทั้งพฤติการณและเหตุการณตอเนื่องจากการกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  

และท่ี  ๓  แสดงใหเห็นมูลเหตุจูงใจของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓  วาการใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

ของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  มีเจตนาซอนเรนเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ไมใชเปนการปฏิรูป 

การใชสิทธิหรือเสรีภาพของผูถูกรองท่ี  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  เปนการแสดงความคิดเห็น 

โดยไมสุจริต  เปนการละเมิดกฎหมาย  มีมูลเหตุจูงใจเพ่ือลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  แมเหตุการณตามคํารอง

้หนา   ๔๘
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ผานพนไปแลว  แตหากยังคงใหผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  รวมท้ังกลุมในลักษณะองคกรเครือขาย

กระทําการดังกลาวตอไป  ยอมไมไกลเกินเหตุท่ีจะนําไปสูการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  ใหศาลรัฐธรรมนูญ 

มีอํานาจส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  การกระทําของผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และท่ี  ๓  

เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  และส่ังการใหผูถูกรองที่  ๑  ที่  ๒  และที่  ๓  รวมทั้ง 

กลุมองคกรเครือขายเลิกกระทําการดังกลาวที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตดวย  ตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๔๙  วรรคสอง 

 

 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรตัน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายปญญา  อดุชาชน นายอุดม  สิทธวิิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายวริุฬห  แสงเทียน นายจิรนติิ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายนภดล  เทพพิทักษ นายบรรจงศกัดิ ์ วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

้หนา   ๔๙
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่  ท่�  ๘นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่  ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒
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นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่  ท่�  ๘นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่  ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

ข้อกัฎห็ม�ยท่ี่�เก่ั�ยวิข้องข้อกัฎห็ม�ยท่ี่�เก่ั�ยวิข้อง

สิ่ที่ธิและเส่ร่ภ�พิของปวิงชนิช�วิไที่ยสิ่ที่ธิและเส่ร่ภ�พิของปวิงชนิช�วิไที่ย
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นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  

นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  

นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  

นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  

นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายปััญญา อุดชาชน คำาวินิจฉััยท่ี่� ๑๙/๒๕๖๔ 291

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  

นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  

นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  

นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  

นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายอุดม สิ่ทธิิวิรััชธิรัรัม คำาวินิจฉััยท่� ๑๙/๒๕๖๔ 299

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  

นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  

นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  

นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  

นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม 
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายวิรุุฬห์็ แส่งเทีียน คำาวินิจฉััยทีี� ๑๙/๒๕๖๔ 305

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  

นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  

นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  

นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  

นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔
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นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  นิ�ยวิิรุฬห์็  แส่งเท่ี่ยนิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔312

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยจิรนิิติ  ห็ะวิ�นินิท์ี่  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  

นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  

นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  

นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  

นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิภดืล  เที่พิพิิทัี่กัษ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่  ท่�  ๘นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่  ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๓

  
วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๑๐  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช  ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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ของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้นาย้ณ์ฐพิร้  โต้ปร้ะย้้ร้

นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  นาย้อานนท์  นำาภา  ท่�  ๑  

นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒นาย้ภาณุ์พิงศ์  จาดนอก  ท่�  ๒

นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  นางส่าวปน้ส่ย้า  สิ่ทธิจิร้ว้ฒนกุล  ท่�  ๓  

นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔นาย้พิริ้ษฐ์  ชิ้วาร้้กษ์  ท่�  ๔

นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  นางส่าวจุฑาทิพิย้์  ศิริ้ข้นธ์  ท่�  ๕  

นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖นางส่าวสิ่ริ้พ้ิช้ร้ะ  จ่งธ่ร้พิานิช้  ท่�  ๖

นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  นาย้ส่มื่ย้ศ  พิฤกษาเกษมื่สุ่ข  ท่�  ๗  

นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘นางส่าวอาทิต้ย้า  พิร้พิร้มื่ ท่�  ๘

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๙/๒๕๖๔
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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