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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เร่ือง  คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

    พลเอก สมเจตน  บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑
    นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ ที่ ๒ นายวิรัตน  กัลยาศิริ ที่ ๓
    นายวรินทร  เทียมจรัส ที่ ๔ และนายบวร  ยสินทร กับคณะ ที่ ๕  ผูรอง
ระหวาง
    ประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ที่ ๑ คณะรัฐมนตรี ที่ ๒ พรรคเพ่ือไทย ที่ ๓
    พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ๔ นายสุนัย  จุลพงศธร กับคณะ ที่ ๕
    และนายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ ที่ ๖    ผูถูกรอง 
  
   โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ไดกําหนดใหญัตติ
ขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของท้ังสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย และใหกระบวนการพิจารณาญัตติดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเชนเดียวกัน
   รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ไดมีการเสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับไดแก
   ๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ซึ่งนายสุนัย  จุลพงศธร กับคณะ พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ
   ๒. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ซึ่งนายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ พรรคชาติไทยพัฒนา เปนผูเสนอ
   ๓. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๑๒ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช ....
ทั้งสามฉบับดังกลาวขางตนมีหลักการและเหตุผลในทํานองเดียวกัน กลาวคือ กําหนดใหมีสภา
รางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน และสมาชิกที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภา
ซึ่งผานกระบวนการคัดเลือกจากสภาสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒๒ คน ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญ
ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญคร้ังแรก
และตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง
รัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อสงไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการ
จัดการใหมีการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ กรณีที่ประชาชนออกเสียงประชามติใหเห็นชอบ
ดวยกับรางรัฐธรรมนูญใหประธานรัฐสภานําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
   เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติรับหลักการราง
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่..) พทุธศักราช .... ทัง้สามฉบับ เปนจาํนวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของรัฐสภา และไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ
จํานวน ๔๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ เปนหลักในการพิจารณา โดยมีกําหนด
การแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน  
   ตอมาเม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวใหท่ีประชุมรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
   ตอมาวันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบราง และเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ประธานรัฐสภาไดแจงให
ที่ประชุมทราบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๕) กําหนดวา
เมื่อการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
วาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวจึงใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ตอไป ซึ่งกําหนดสิบหาวันดังกลาวจะครบกําหนดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
   ตอมากอนที่ รัฐสภาจะพิจารณาลงมติ ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในวาระที่สาม ไดมีผูยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ กรณีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๕ คํารอง ดังตอไปนี้
   ๑. พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ 
   ๒. นายวันธงชัย ชํานาญกิจ 
   ๓. นายวิรัตน กัลยาศิริ 
   ๔. นายวรินทร เทียมจรัส และ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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๑๑๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

   ๕. นายบวร ยสินทร กับคณะ 
   วนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญไดมหีนงัสอืที ่ศร ๐๐๐๖/๔๔๐ ลงวันที ่๑ มถินุายน 
๒๕๕๕ ถึงประธานรัฐสภา เรื่องแจงคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ความวา ตามที่ไดมีคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งไปยัง
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหแจงประธานรัฐสภาใหรอการดําเนินการเก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
ไวกอน จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 
   ตอมาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา คร้ังที ่๑๕ (สมยัสามัญนิตบิญัญตั)ิ วนัศุกรที ่๘ มถินุายน 
๒๕๕๕ ประธานรัฐสภาไดแจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีไดมีผูยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วา การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงจะมีผลใหเปนการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ เปนการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยแลว 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๖๔ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แจงประธานรัฐสภาใหรอการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มรัฐธรรมนูญไวกอน จนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
   ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดมีสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติขอใหรัฐสภามีมติพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ในสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคส่ี และมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือ ญัตติขอใหรัฐสภาลงมติวา คําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตอรัฐสภา
หรือไม ภายหลังที่ประชุมรัฐสภาไดอภิปรายแลว ไดลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   ตอมาวนัศกุรที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัที ่๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๘ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
   พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ นายวิรัตน  กัลยาศิริ 
นายวรินทร  เทียมจรัส นายบวร  ยสินธร กับคณะ ยื่นคํารองรวมหาคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๑๔ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คํารองทั้งหามีประเด็นแหงคดีเปนเรื่องเดียวกัน
จงึมีคาํสัง่ใหรวมการพจิารณาคด ีเรือ่งพจิารณาที ่๑๘/๒๕๕๕  เรือ่งพจิารณาที ่๑๙/๒๕๕๕ เรือ่งพจิารณา 
ที่  ๒๐/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๕ และเรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๕ เขาดวยกันเพื่อประโยชน 
ในการดําเนนิกระบวนพิจารณา โดยใหเรยีกพลเอก สมเจตน  บญุถนอม กบัคณะ ผูรองท่ี ๑ นายวันธงชยั  
ชํานาญกิจ ผูรองที่ ๒ นายวิรัตน  กัลยาศิริ  ผูรองที่ ๓ นายวรินทร  เทียมจรัส ผูรองที่ ๔ และนายบวร  
ยสินธร กับคณะ ผูรองที่ ๕ และใหเรียกประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑ คณะรัฐมนตรี
ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเพ่ือไทย ผูถูกรองที่ ๓ พรรคชาติไทยพัฒนา ผูถูกรองที่ ๔ นายสุนัย จุลพงศธร
กับคณะ ผูถูกรองที่ ๕ และนายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ ผูถูกรองที่  ๖

๒. ประเดน็พิจารณาเบื้องตน
    คํารองของผูรองทั้งหาตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘  หรือไม
   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
โดยอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนและย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทาน้ัน หาไดตัดสิทธิของผูรอง
ที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม เมื่อผูรองไดเคยเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
แลวยังไมไดผลเปนที่พอใจ จึงชอบที่จะใชสิทธิประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังใหรับคํารองท้ังหานี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒)

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  ๖๘ หรือไม  
   มปีระเด็นท่ีพรรคเพ่ือไทย ผูถกูรองท่ี ๓ ยืน่คาํรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยั
ในขอกฎหมายวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของผูรองท้ังหาไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคสอง ไดหรือไม
   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบ
การกระทําดังกลาวได แมผูรองไดเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบแลว ก็ไมตัดสิทธิผูรอง
ที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได อันเปนการสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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๑๑๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๙ 
ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี” เน่ืองจากการ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหเลิกการกระทําที่อาจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลังดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะ
มคีาํวนิจิฉยัสัง่ใหเลกิการกระทํานัน้ได หาไมแลวคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 
นี้ก็จะพนวิสัย ไมสามารถใชบังคับได ทั้งสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญ
มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการเขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิใหถูกลมลาง โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไว
ลวงหนา เพื่อจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตราย
ตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได เพราะหากปลอยใหเกิดการ
กระทําที่เปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลวยอมสุดวิสัย
ที่จะแกไขใหกลับคืนดีไดเชนนี้แลว ประชาชนผูทราบเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ยอมสามารถ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตานการกระทํานั้นได
โดยสันติวิธี
   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทั้งการ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูที่การจะให
ประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญ
ยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิเสนอคํารอง การตีความเก่ียวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพื่อใหชนชาวไทย
และศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบการกระทําที่อาจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง 
เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว
   กรณีอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แลว แตยังไมมีคําสั่ง
ประการใดจากอัยการสูงสุด หากปลอยใหกระบวนการลงมติในวาระที่สามลุลวงไปแลว แมตอมา
อัยการสูงสุดจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวา กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดงักลาวนัน้เปนไปโดยมิชอบดวยมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง ใหเลิกการกระทํานัน้ กจ็ะไมสามารถบังคบั
ตามคําวินิจฉัยในทางใดไดอีก รวมทั้งไมอาจยอนคืนแกไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวได
   ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
วรรคสอง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   ประเด็นท่ีสอง  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา อํานาจในการกอต้ังองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวา
มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรท้ังหลายในการใชอํานาจทางการเมือง
การปกครอง เมื่อองคกรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
จึงเปนไปไมไดที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญน้ันเองกลับไปแกรัฐธรรมนูญ
นัน้เหมือนการใชอาํนาจแกไขกฎหมายธรรมดา สาํหรบัประเทศไทยเปนประเทศทีป่กครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
   การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการท่ีไดผาน
การลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ 
แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับ
ยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้
ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะดําเนินการ
ดังกลาวนี้ไดซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
   ประเด็นที่สาม  การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม  
   พิจารณาแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณเพ่ือตองการให
มีวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นเปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมืองและปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองข้ึนใหมใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเปนอํานาจท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไวเพ่ือเปนชองทางในการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
จากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหาจากขอเท็จจริงทางการเมืองท่ีตองมีการแกปญหา
อยางเปนระบบ และมีความสอดคลองตอเน่ืองในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙๑ อันถือไดวามีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ท่ีมาจากการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙๑ เพื่อใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกําหนด

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕ จุลนิติ

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สอง
และกําลังเขาสูการลงมติในวาระท่ีสาม จะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวยังไมมีขอเท็จจริง
เพียงพอท่ีจะถือไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ดังที่ผูรองกลาวอาง อีกท้ังข้ันตอนการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ
ยังมิไดเปนรูปธรรม การกลาวอางของผูรองจึงเปนการคาดการณลวงหนาซึ่งยังไมปรากฏผลประการ
ใด และยิ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งถือเปนขอจํากัด
ของการแกไขเพ่ิมเติมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไว
อยางชัดแจงในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญวา “ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปน
การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ประกอบกับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ใหเหตุผลวา “จะยังคงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป” และในบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา ก็ยังบัญญัติคุมกันเพื่อรับรองการรางรัฐธรรมนูญที่จะไมกระทบ
ถึงสาระสําคัญแหงรัฐวา “รางรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ หรือเปล่ียนแปลงแกไขบทบัญญัติ
ในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได” และหากรางรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหา
ดังกลาว “ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป” ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหก
   อยางไรก็ตาม หากสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเปนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลง
รูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยแลว ทั้งประธาน
รัฐสภาและรัฐสภาก็มีอํานาจยับยั้งใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไปได รวมทั้งหากบุคคลใดทราบวา
มีการกระทําเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ผูทราบการกระทําดังกลาวก็ยังมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวในทุกชวง
เหตุการณที่บุคคลนั้นทราบตราบเทาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ยังมีผลใชบังคับ ประการสําคัญ
เมื่อพิจารณาคําช้ีแจงแกขอกลาวหา บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจาก
ฝายผูถูกรอง อาทิ นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท ประธานรัฐสภา นายอัชพร จารุจินดา ผูแทน
คณะรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ ผูแทนพรรคเพื่อไทย นายชุมพล  ศิลปอาชา ผูแทนพรรค
ชาติไทยพัฒนา และนายภราดร  ปริศนานันทกุล ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณในการดําเนินการ
เพื่อใหมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมวา มิไดมีเจตนารมณที่จะกระทําการเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ีและผูถูกรอง
ทั้งหมดยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั่นวา จะดํารงคงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

   พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวา การกระทําของผูถูกรองท้ังหกเปนการ
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด ขอกลาวอางทั้งหมดจึงคงเปนเพียงการคาดการณ หรือเปน
ความหวงใยตอสถาบันพระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งยังหางไกลตอการท่ีจะเกิดเหตุตามท่ีกลาวอาง ขอเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึนจึงยังไมพอฟงไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ีแตอยางใด ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองทั้งหกจึงฟงไมไดวามี
เจตนาลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 
หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนญูนี ้ ตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง จึงใหยกคํารองในประเด็นนี้  
   ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง จะถือเปนเหตุ
ใหศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม
   เมื่อไดวินิจฉัยเปนดังนี้แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นที่สี่อีกตอไป

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน จึงใหยกคํารองทั้งหาคํารอง  

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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