(๒๒)
คำสัง่ ศำลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๕/๒๕๕๕
เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๘/๒๕๕๕
เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๙/๒๕๕๕

คาสั่ งที่ ๖๗ – ๖๙/๒๕๕๕

วันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๕

ระหว่ำง

เรื่ อง

นำยเรื องไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ ๑
นำยหนึ่งดิน วิมุตตินนั ท์ ที่ ๒
นำยสิ งห์ทอง บัวชุม ที่ ๓

ผูร้ ้อง

พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ที่ ๑
นำวำอำกำศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ที่ ๒

ผูถ้ กู ร้อง

คำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘

นำยเรื องไกร ลี กิจวัฒนะ นำยหนึ่ งดิ น วิมุตติ นันท์ และนำยสิ งห์ทอง บัวชุ ม ยื่นคำร้ อง
รวมสำมคำร้อง ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ ว่ำ พลเอก บุญเลิศ
แก้ว ประสิ ท ธิ์ และคณะ ใช้สิ ท ธิ แ ละเสรี ภำพตำมรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล้ม ล้ำ งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิ ป ไตยอันมี พระมหำกษัต ริ ย ์ทรงเป็ นประมุ ข ตำมรั ฐธรรมนู ญ หรื อเพื่อ ให้ได้มำซึ่ ง อำนำจ
ในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่งมิได้เป็ นไปตำมวิถีทำงที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรื อไม่

-๒ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำแล้ว เห็ น ว่ ำ ค ำร้ อ งทั้ง สำมมี ป ระเด็ น แห่ ง คดี เ ป็ นเรื่ อ งเดี ย วกัน
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำ ก่อนที่ศำลรัฐธรรมนูญจะพิจำรณำสั่งคำร้อง จึงมีคำสั่ง
ให้รวมคำร้องทั้งสำม (เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๕/๒๕๕๕ เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๘/๒๕๕๕ และเรื่ องพิจำรณำที่
๕๙/๒๕๕๕) เข้ำ ด้ว ยกัน โดยให้ เ รี ยก นำยเรื อ งไกร ลี กิ จ วัฒ นะ ว่ ำ ผู้ร้ อ งที่ ๑ นำยหนึ่ งดิ น
วิมุตตินนั ท์ ผูร้ ้องที่ ๒ นำยสิ งห์ทอง บัวชุม ผูร้ ้องที่ ๓ และให้เรี ยก พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิ ทธิ์
ว่ำผูถ้ กู ร้องที่ ๑ นำวำอำกำศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ผูถ้ กู ร้องที่ ๒
ข้อเท็จจริ งตำมคำร้องทั้งสำม และเอกสำรประกอบ สรุ ปได้ดงั นี้
คาร้ องทีห่ นึ่ง (เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๕/๒๕๕๕)
ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ เป็ นประธำนองค์กำรพิทกั ษ์สยำม ได้จดั ให้มีกำรชุ มนุ ม ที่รำชตฤณมัยสมำคม
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๕ โดยใช้ชื่อว่ำ “หยุดวิกฤต
และหำยนะของชำติ ” เพื่อขับไล่รัฐบำล โดยมีผถู้ ูกร้องที่ ๒ เข้ำร่ วมชุมนุมและปรำศรัยว่ำมีแผนกำร
ล้มรัฐบำล หลังจำกกำรชุมนุมยุติลง ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ ได้นดั ให้มีกำรชุมนุมอีกครั้งปลำยเดือนพฤศจิกำยน
๒๕๕๕ ต่ อ มำผู้ถู ก ร้ อ งที่ ๑ ได้ใ ห้ สั ม ภำษณ์ ต่ อ สื่ อ มวลชนในวัน เวลำและโอกำสต่ ำ งๆ ว่ ำ
หำกประชำชนมำร่ ว มชุ ม นุ ม เกิ น ๑ ล้ำ นคน ก็ ล ้ม รั ฐ บำลได้ โดยมี เ ป้ ำหมำยให้ รั ฐ บำลลำออก
หรื อยุบสภำแต่ไม่ตอ้ งมีกำรเลือกตั้งใหม่ ให้ต้ งั คณะทำงำนในรู ปแบบคณะปฏิวตั ิโดยประชำชน
ผู้ร้ อ งที่ ๑ เห็ น ว่ ำ กำรกระท ำของผู้ถู ก ร้ อ งที่ ๑ และผู้ถู ก ร้ อ งที่ ๒ เป็ นกำรใช้สิ ท ธิ
และเสรี ภ ำพในกำรชุ ม นุ ม เพื่ อ ล้ม ล้ำ งรั ฐ บำลจึ ง ไม่ เ ป็ นกำรชุ ม นุ ม โดยสงบ อี ก ทั้ง ยัง เข้ำ ลัก ษณะ
กำรล้มล้ำงอำนำจบริ หำรหรื อเพื่อให้คณะรัฐมนตรี ใช้อำนำจบริ หำรไม่ได้ อันเป็ นกำรกระทำควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๑๓ กำรกระทำของผูถ้ ูกร้องทั้งสองดังกล่ำว จึงเป็ นกำรใช้สิทธิ
และเสรี ภ ำพตำมรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล้ม ล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอันมี พ ระมหำกษัต ริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ และผูถ้ ูกร้องทั้งสองได้นดั ให้มีกำรชุมนุมอีกครั้งปลำยเดือนพฤศจิกำยน
๒๕๕๕ ผูร้ ้องที่ ๑ ในฐำนะผูท้ รำบกำรกระทำดังกล่ำวจึงใช้สิทธิ ยื่นคำร้องตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ
๖๘ วรรคสอง ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งกำรให้ผถู้ ูกร้องทั้งสองและผูเ้ กี่ยวข้องเลิกกระทำกำร
นัดชุ มนุ ม ครั้ งต่อไป และถ้ำผูเ้ กี่ ย วข้องนั้นเป็ นพรรคกำรเมื องใด ขอให้วินิจฉัยสั่ง กำรหรื อมี ค ำสั่ง
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ วรรคสำม และวรรคสี่

-๓คาร้ องทีส่ อง (เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๘/๒๕๕๕)
ผูถ้ กู ร้องที่ ๑ เป็ นประธำนองค์กำรพิทกั ษ์สยำมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรและสมำชิกภำคี
เครื อข่ ำย เช่ น กลุ่ม เสื้ อหลำกสี และกลุ่มพันธมิ ตรประชำชนเพื่อประชำธิ ปไตย เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
คนกลุ่มเดิมที่เคยต่อต้ำนรัฐบำล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร โดยกำรสร้ำงกระแสมวลชนจนนำไปสู่
กำรรัฐประหำรเมื่อวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๔๙ มำแล้ว ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ ได้จดั ชุมนุมครั้งแรก เมื่อวันที่
๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๕ ณ บริ เวณรำชตฤณมัยสมำคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อล้มล้ำง
รัฐบำล โดยขู่เข็ญว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย ต่อต้ำน และขับไล่รัฐบำลด้วยวิธีกำรยุยง ปลุกระดมผูม้ ำ
ชุ มนุ มและประชำชนให้เกลีย ดชังรั ฐ บำลในข้อกล่ำวหำอันเป็ นเท็จว่ำรั ฐบำลปล่อยให้มีกำรจำบจ้วง
สถำบัน เป็ นรัฐบำลหุ่นเชิดของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อล้มล้ำงรัฐบำล
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ด้วยกำรใช้กำลัง
ของมวลชนจำนวนมำกต่ อ ต้ำ นและกดดัน เพื่ อ หยุด ยั้ง กำรท ำงำนของรั ฐ บำลที่ มี น ำงสำวยิ่ง ลัก ษณ์
ชิ นวัตร เป็ นนำยกรัฐมนตรี อันถือได้ว่ำ ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ กับองค์กำรพิทกั ษ์สยำมกระทำควำมผิด ฐำน
เป็ นกบฏตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๑๓ และมำตรำ ๑๑๔ และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน
๒๕๕๕ ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ กับองค์กำรพิทกั ษ์สยำมได้วำงแผนประชุมเพื่อกำหนดนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่
๒๔ ถึ งวันที่ ๒๕ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๕ ณ บริ เวณลำนพระบรมรู ปทรงม้ำ โดยมี กำรปลุกระดม
และจัดจ้ำงคนกว่ำหนึ่ งล้ำนคนเพื่อล้มล้ำงรัฐบำลด้วยกำรบุกยึดทำเนี ยบรัฐบำล เพื่อหยุดยั้งกำรทำงำน
และขับไล่รัฐบำล นอกจำกนี้ ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ เคยเสนอปิ ดประเทศหรื อแช่แข็งประเทศเป็ นเวลำ ๕ ปี
ให้มีคณะผูบ้ ริ หำรประเทศซึ่ งประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ๓๑ คน ตัวแทนอำชีพเป็ นสภำ ๒๕๐ คน
โดยไม่มีนกั กำรเมือง
ดัง นั้ น เพื่ อ ป้ องกัน ควำมไม่ ส งบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นซึ่ งอำจท ำให้ เ หตุ ก ำรณ์ ลุ ก ลำมบำนปลำย
อันเนื่ องมำจำกกำรกระทำของผูถ้ ูกร้ องที่ ๑ ผูร้ ้ องที่ ๒ จึ งขอให้ศำลรั ฐธรรมนู ญวินิจฉัยสั่งกำรให้
ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ กับองค์กำรพิทกั ษ์สยำม เลิกกำรกระทำตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ และขอให้มีคำสั่ง
ไต่สวนฉุกเฉิ นเพื่อใช้วิธีกำรคุม้ ครองชัว่ ครำวระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี โดยสั่งผูถ้ ูกร้องที่ ๑ กับองค์กำร
พิทักษ์สยำมยุติกำรชุ มนุ ม ในวันที่ ๒๔ ถึ งวันที่ ๒๕ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๕ ไว้ก่อน จนกว่ำจะมี
คำวินิจฉัย

-๔คาร้ องทีส่ าม (เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๙/๒๕๕๕)
ผูร้ ้องที่ ๓ ทรำบว่ำมีกำรร่ วมกันชุมนุมปรำศรัย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๕ ณ บริ เวณ
รำชตฤณมัยสมำคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่ งมีผถู้ ูกร้องที่ ๑ และคณะ ได้ร่วมกัน
ปรำศรั ย โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์อ ย่ำ งแจ้ง ชัด เพื่ อ ล้ม ล้ำ งกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตยอัน มี
พระมหำกษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข และร่ ว มกัน แถลงข่ ำ วต่ อ สื่ อ มวลชนทุ ก ประเภทเมื่ อ วัน ที่ ๑๐
พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบริ เวณรำชตฤณมัยสมำคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ว่ำ จะจัดให้มีกำรชุมนุ มปรำศรัยขึ้ นในวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๑ นำฬิกำ
เป็ นต้นไป ที่บริ เวณลำนพระบรมรู ปทรงม้ำ โดยมีวตั ถุประสงค์อย่ำงแจ้งชัดเพื่อล้มล้ำงกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และเพื่อขับไล่รัฐบำลที่มีนำงสำวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร เป็ นนำยกรัฐมนตรี ซึ่ งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน ผูร้ ้องที่ ๓ ในฐำนะผูท้ รำบกำรกระทำ
ดังกล่ำวย่อมมีสิทธิ ยื่นคำร้องตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ วรรคสอง ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งกำรให้ผถู้ ูกร้องที่ ๑ และคณะ เลิกกำรกระทำนัดชุมนุมในวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลำ ๐๙.๐๑ นำฬิกำ เป็ นต้นไป ณ บริ เวณลำนพระบรมรู ปทรงม้ำ
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อเท็จจริ งตำมคำร้องทั้งสำมยังไม่เพียงพอ จำเป็ นต้อง
ไต่สวนโดยวิธีกำรสอบถำมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำจะสั่งรับหรื อไม่รับคำร้องทั้งสำม
ไว้พิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉัย จึ ง มี ห นัง สื อ เรี ย กผูถ้ ูก ร้ อ งที่ ๑ ในฐำนะประธำนองค์ก ำรพิ ทัก ษ์ส ยำม และ
พลอำกำศโท วัชระ ฤทธำคนี โฆษกองค์กำรพิทกั ษ์สยำม มำไต่สวนสอบถำมข้อเท็จจริ งเพิม่ เติม
ในวัน นัด ไต่ ส วน ผูถ้ ูก ร้ อ งที่ ๑ ยื่น ค ำชี้ แ จง ฉบับ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๕๕
สรุ ป ได้ว่ ำ กำรด ำเนิ นกิ จกรรมชุ มนุ มเป็ นไปตำมรั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๓ มำตรำ ๖๓ และหน้ำที่
ของชนชำวไทย มำตรำ ๗๐ และมำตรำ ๗๑ ทุ ก ประกำร มิ ไ ด้มี ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดที่ จ ะล้ม ล้ำ ง
กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ หรื อเพื่อให้
ได้มำซึ่งอำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่ งมิได้เป็ นไปตำมวิถีทำงที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกำรชุ ม นุ ม ที่ จะจัดให้มี ข้ ึ นในวันที่ ๒๔ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๕ เป็ นกำรจัดกำรชุ มนุ มโดยสงบ
ปรำศจำกอำวุธ และเป็ นไปโดยสันติ วิธี ผูถ้ ูกร้ องที่ ๑ ยังได้ทำหนังสื อแจ้งกำรจัดกำรชุ มนุ มไปยัง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่ งชำติ นำยกสภำทนำยควำม

-๕คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชำติ อีกทั้งได้ส่งหนังสื อทำงโทรสำรและจดหมำยอิ เล็กทรอนิ กส์
ถึงสถำนทูตต่ำงๆ ซึ่งเป็ นกำรใช้สิทธิเสรี ภำพในกำรชุมนุม และหน้ำที่ของชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญ
ทำงกำรไต่ ส วนสอบถำมนำยประยงค์ ไชยศรี ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ู ก ร้ อ งที่ ๑ และผู้แ ทน
พลอำกำศโท วัช ระ ฤทธำคนี สรุ ป ได้ว่ำ กำรน ำเสนอแนวคิ ด กำรปิ ดประเทศหรื อ กำรแช่ แ ข็ ง
ประเทศไทยนั้น ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ มิได้เป็ นผูก้ ล่ำว แต่ได้เสนอว่ำจะแช่แข็งนักกำรเมืองเลว นักกำรเมืองชัว่
ไว้สักระยะเวลำ ๕ ปี เพื่อปรั บปรุ งมิ ให้นักกำรเมื องเข้ำมำกอบโกยหรื อหำประโยชน์ ส่ วนกำรตั้ง
คณะทำงำนในรู ปแบบคณะปฏิวตั ิโดยประชำชนนั้น เห็นว่ำ แม้พรรคกำรเมืองที่เป็ นฝ่ ำยจัดตั้งรัฐบำล
มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนก็ตำม แต่กำรชุมนุมในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นว่ำมีประชำชนบำงส่ วน
ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบำล
ศำลรั ฐธรรมนู ญพิจำรณำคำร้ อง เอกสำรประกอบ และทำงกำรไต่ สวนแล้ว มี ข ้อเท็จจริ ง
เพียงพอในกำรพิจำรณำสัง่ คำร้องทั้งสำม
ประเด็น ที่ ศ ำลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้อ งพิ จ ำรณำเบื้ อ งต้น มี ว่ ำ ค ำร้ อ งของผู้ร้ อ งทั้ง สำมต้อ งด้ว ย
หลักเกณฑ์ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ หรื อไม่
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่ำ “บุคคลจะใช้สิทธิ และเสรี ภำพตำมรัฐธรรมนูญ
เพื่อล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตำมรัฐธรรมนูญนี้
หรื อเพื่อให้ได้มำซึ่ งอำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่ งมิได้เป็ นไปตำมวิถีทำงที่บญ
ั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนู ญนี้ มิได้” และวรรคสอง บัญญัติว่ำ “ในกรณี ที่บุคคลหรื อพรรคกำรเมืองใดกระทำกำร
ตำมวรรคหนึ่ ง ผูท้ รำบกำรกระทำดังกล่ำวย่อมมีสิทธิ เสนอเรื่ องให้อยั กำรสู งสุ ดตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
และยืน่ คำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งกำรให้เลิกกำรกระทำดังกล่ำว แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือน
กำรดำเนินคดีอำญำต่อผูก้ ระทำกำรดังกล่ำว”
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อเท็จจริ งจำกทำงกำรไต่สวนสอบถำมผูแ้ ทนผูถ้ ูกร้องที่ ๑ และผูแ้ ทน
พลอำกำศโท วัชระ ฤทธำคนี ต่ำงยืนยันว่ำ ผูถ้ ูกร้องที่ ๑ ไม่ได้มีกำรกล่ำวเกี่ยวกับแนวคิดปิ ดประเทศ
หรื อแช่แข็งประเทศ แต่กล่ำวว่ำ เป็ นกำรแช่แข็งนักกำรเมืองเลว นักกำรเมืองชัว่ ไว้สกั ระยะเวลำ ๕ ปี
เพื่อป้ องกันมิให้เข้ำมำกอบโกยหำผลประโยชน์ และตำมคำชี้ แจงยังได้ควำมต่อไปว่ำ กำรนัดชุมนุ ม
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ เป็ นกำรชุมนุมเพื่อแสดงพลังขับไล่รัฐบำล หำกขับไล่แล้วไม่เป็ นผล

