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“สาร สนช.” ฉบบัทีแ่ล้วได้น�าเสนอ เรือ่ง “รฐัธรรมนญู :  

หมวดบททั่วไป และหมวดพระมหากษัตริย์” ส�าหรับฉบับ

เดือนกันยายน ๒๕๖๐ นี้ขอน�าเสนอ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ : 

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” เพื่อให้

ผูอ่้านได้ทราบถงึสาระส�าคญัโดยสงัเขปเกีย่วกบัรฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ 

ปวงชนชาวไทย (มาตรา ๒๕ - มาตรา ๔๙) พร้อมทั้ง 

บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้

ส�าหรับหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 

ชาวไทยนั้น เป็นหมวดที่ก�าหนดขึ้นเพื่อรับรอง ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งถือเป็น

เจตนารมณ์ส�าคัญประการหนึง่ของรฐัธรรมนญู โดยได้ก�าหนด 

ไว้ให้ชดัเจนและครอบคลมุอย่างกว้างขวางยิง่ข้ึน และถอืว่า 

การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ�ากัดตัดสิทธิเสรีภาพ 

เป็นข้อยกเว้น แต่การใช้สทิธเิสรภีาพดงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้ 

กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม ได้ก�าหนดสาระส�าคัญ๑  

โดยสรุปดังนี้

 ๑. เปลี่ยนวิธีการรับรองและคุ้มครองใหม่ จากเดิม 

ท่ีรับรองและคุ ้มครองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพเฉพาะที่

บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูเท่านัน้ โดยก�าหนดเป็นว่า นอกจาก

สิทธิและเสรีภาพส�าคัญ ๆ ที่มีบทบัญญัติคุ้มครองไว้เป็น 

การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัด

ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและ

เสรภีาพทีจ่ะท�าได้และได้รบัการคุม้ครอง ตามแนวมาตรา ๕  

ของค�าประกาศสิทธิมนุษยชนของฝร่ังเศส อันเป ็น 

หลักสากล (ใหม่) (มาตรา ๒๕)

 ๒. ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลให้ชัดเจนว่า การใช้สิทธิหรือเสรีภาพต้อง  

(๑) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศ (๒) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็น

อันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชน 

และ (๓) ไม ่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  

(มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง)

๑ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. ค�าอธิบายสาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑. สืบค้นจาก http://cdc.parliament.go.th/draft  
constitution2/ewt_dl_link.php?nid=44&filename=index. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.
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 ๓. ก�าหนดให ้รัฐจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

ประชาชนได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว ้เท่าน้ัน 

และกฎหมายที่จะตราข้ึนต้องจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลนั้น ถ ้ารัฐธรรมนูญก�าหนดเงื่อนไขไว ้เป ็น 

การเฉพาะ กต้็องเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดเท่านัน้ แต่ถ้า 

รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขไว้ กฎหมายนั้นต้อง  

(๑) ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 

เกนิสมควรแก่เหตุ และ (๒) จะกระทบกระเทอืนต่อศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ (มาตรา ๒๖)

 ๔. ส�าหรับหลักการตรากฎหมายนั้น ก�าหนดให้ 

กฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป ไม่มุ ่งหมาย

ให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่หรอืแก่บคุคลใด บคุคลหนึง่

เป็นการเจาะจง และต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการ 

จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย (มาตรา ๒๖)

 ๕. ประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่

ได้รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเป็นภาคี

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญในหมวดนี้ ยังก�าหนดสิทธิ

เสรีภาพในประเด็นเฉพาะแต่ละเรื่อง ได้แก่

 ๑. สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ก�าหนด 

หลักการห้ามจับและคุมขังบุคคลโดยไม่มีค�าสั่งหรือหมาย

ของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และ

ห้ามค้นตัวบุคคลหรือการกระท�าใดอันกระทบกระเทือน

ต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย เว้นแต่มีเหตุ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมท้ังห้ามทรมาน ทารุณกรรม  

หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมด้วย  

(มาตรา ๒๘)

 ๒. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ก�าหนดให้บุคคล

ไม่ต้องรบัโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�าการอนักฎหมายทีใ่ช้อยู่

ในเวลาที่กระท�านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้  

และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้

ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้ และใน

คดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มี

ความผดิ และก่อนมคี�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุแสดงว่าบคุคลใด 

ได้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น 

ผู้กระท�าความผิดมไิด้ รวมทัง้การควบคมุหรือคมุขงัผูต้้องหา
หรอืจ�าเลยให้กระท�าได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น เพือ่ป้องกันมิให้มี
การหลบหนี และจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองมิได้ ตลอดจนค�าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ�าเลยใน
คดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน
จนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๙) 

 ๓. ห้ามเกณฑ์แรงงาน เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
สาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรอืประกาศใช้กฎอยัการศกึ หรอืในระหว่างเวลาทีป่ระเทศ
อยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ (มาตรา ๓๐)

 ๔. เสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและการ
ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่
ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา ๓๑)

 ๕. สทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวั เกยีรตยิศ ช่ือเสยีง  
และครอบครัว ห้ามการกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือ
กระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือการน�าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๓๒)

 ๖. เสรีภาพในเคหสถาน ห้ามเข้าไปในเคหสถาน
โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้น
เคหสถานหรือที่รโหฐาน เว้นแต่มีค�าส่ังหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๓๓)

 ๗. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 
การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่น ห้ามจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
และเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การ
ใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดก้ัน
ความเห็นต่างของบุคคลอื่น (มาตรา ๓๔)
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 ๘. เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน  
ห้ามสัง่ปิดกิจการหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนอืน่เพือ่ลดิรอน
เสรภีาพ และห้ามน�าข่าวสารหรอืข้อความใด ๆ  ท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนจัดท�าขึ้นไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน�าไป 
โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ เว้นแต่จะกระท�าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม นอกจากนี้  
ยังก�าหนดความเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
ส่ือมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย รวมท้ังห้ามให้
เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐ แต่หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่าย
เงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในท�านอง
เดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนดและประกาศให้
ประชาชนทราบด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่
สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกันกับสื่อมวลชนทั่วไป 
แต่ให้ค�านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตน
สังกัดอยู่ด้วย (มาตรา ๓๕)

 ๙. เสรีภาพในการติดต ่อส่ือสารถึงกันไม ่ว ่า 
ในทางใด ๆ ห้ามตรวจ กัก หรือเปิดเผยข้อมูลที่บุคคล
สื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท�าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ 
ล่วงรู ้หรือได้มาซึ่งข้อมูลท่ีบุคคลสื่อสารถึงกัน เว้นแต ่
มคี�าสัง่หรอืหมายของศาลหรอืมเีหตอุย่างอืน่ตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ (มาตรา ๓๖)

 ๑๐. สทิธใินทรพัย์สนิและการสบืมรดก โดยขอบเขต
แห่งสทิธแิละการจ�ากดัสทิธใิห้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ามิได้ เว้นแต่ 
โดยอาศยัอ�านาจตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เพ่ือ
การตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๗)

 ๑๑. เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
ห้ามจ�ากัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่  
เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ี
ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อ
รักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของ
ผู้เยาว์ (มาตรา ๓๘) ห้ามเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออก
นอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
โดยการเกิด (มาตรา ๓๙) 

 ๑๒. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ห้ามจ�ากัด
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่รกัษาความมัน่คง
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การ
ป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่
จ�าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น การตรา
กฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง 
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา (มาตรา ๔๐) 

 ๑๓. สิทธิของบุคคลและชุมชน บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิ

 (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ

 (๒) เสนอเร่ืองราวร้องทกุข์ต่อหน่วยงานของรฐั
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

 (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจาก
การกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๔๑)

 (๔) อนรัุกษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภมูปัิญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม 
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ

 (๕) จัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชวีภาพอย่างสมดุลและยัง่ยนืตามวธิกีารทีก่ฎหมายบัญญตัิ

 (๖) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของ
รัฐให้ด�าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือ
ชุมชน หรืองดเว้นการด�าเนินการใดอันจะกระทบต่อความ
เป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
มส่ีวนร่วมในการพจิารณาด้วยตามวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตัิ

 (๗) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
  โดยสิทธิของบุคคลและชุมชนตาม (๔) - (๖) 

หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือรัฐในการด�าเนินการดังกล่าวด้วย (มาตรา ๔๓)

 ๑๔. เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น ห้ามจ�ากัด
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เสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เพือ่

รักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

(มาตรา ๔๒)

 ๑๕. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ ห้ามจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจ

ตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพือ่รกัษาความมัน่คง

ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือ

เสรีภาพของบุคคลอื่น (มาตรา ๔๔)

 ๑๖. เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง

ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

โดยกฎหมายฉบับนี้อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องก�าหนดให้เป็นไปโดย

เปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม

อย่างกว้างขวางในการก�าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัคร 

รบัเลอืกตัง้ และก�าหนดมาตรการให้สามารถด�าเนนิการโดย

อิสระไม่ถูกครอบง�าหรือช้ีน�าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิก

ของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก�ากับดูแลมิให้

สมาชกิของพรรคการเมอืงกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนหรอื

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา ๔๕)

 ๑๗. สิทธิของผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของ 

ผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดย

องค์กรของผูบ้รโิภคดงักลา่วมสีิทธริวมกนัจดัตัง้เป็นองค์กร

ที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ ้มครองและ

พทิกัษ์สทิธขิองผูบ้รโิภคโดยได้รบัการสนบัสนนุจากรฐั ทัง้นี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งอ�านาจในการเป็นตัวแทนของ 
ผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๔๖)

 ๑๘. สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ ก�าหนด
ให้บคุคลผู้ยากไร้ย่อมมสิีทธไิด้รับบริการสาธารณสุขของรฐั
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อม
มีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มาตรา ๔๗)

 ๑๙. สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลัง
การคลอดบุตร ย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีและ
ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมี
สทิธไิด้รบัความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐัตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ (มาตรา ๔๘)

 ๒๐. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ห้ามบุคคลใช้สิทธ ิ
หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้ใดทราบว่า 
มีการกระท�าดังกล่าวย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการให้เลิกการกระท�า 
ดังกล่าวได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ
ตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�าเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ 
ได้รับค�าร้องขอ ผู ้ร ้องขอจะยื่นค�าร้องโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญก็ได้ การด�าเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อ
การด�าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�าการ (มาตรา ๔๙) 

ส�าหรับในส่วนของบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหมวดนี้นั้น  
เนื่องจากมีประเด็นที่ควรพิจารณาที่เป็นรายละเอียดอยู ่
อีกมากซ่ึงพื้นที่ในฉบับนี้ไม่เพียงพอส�าหรับการน�าเสนอให้
จบบริบูรณ์ได้ จึงขออนุญาตน�าเสนอในฉบับต่อไป n




