(๒๒)
คำสัง่ ศำลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาสั่ งที่ ๗๐/๒๕๕๕

เรื่ องพิจำรณำที่ ๕๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๒ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๕

นำยวิชำญ นุ่มมำก

ผูร้ ้อง

สภำร่ ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐

ผูถ้ กู ร้อง

ระหว่ำง

เรื่ อง

คำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘

นำยวิ ช ำญ นุ่ ม มำก ยื่ น ค ำร้ อ งขอให้ ศ ำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ
มำตรำ ๖๘ ข้อเท็จจริ งตำมคำร้องและเอกสำรประกอบ สรุ ปได้ดงั นี้
รั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๔๙ ได้บญ
ั ญัติให้มี
สภำร่ ำงรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่ ำงรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น
ต่ อสภำร่ ำ งรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ สภำร่ ำ งรั ฐ ธรรมนู ญไม่ น ำควำมคิ ดเห็ นของประชำชนมำพิจ ำรณำโดย
ต่อเนื่อง จึงเป็ นกำรกระทำควำมผิดต่อรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ ครำว) พุทธศักรำช
๒๕๔๙ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๐๙ รับรองกำรกระทำนั้น
จึงเป็ นกำรล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อเพื่อให้
ได้มำซึ่ งอำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่ งมิได้เป็ นไปตำมวิถีทำงที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ ง โดยใช้รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๗

-๒มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๕ วรรคสำม และวรรคสี่ อันเป็ นเหตุ ให้ประชำชนต้องอยู่แ บบแบ่ ง สี แ ละ
เกิ ด ควำมระแวงต่ อ กั น ผู้ร้ อ งจึ ง ขอให้ ศ ำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย ยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ และมีคำสั่งให้นำข้อเสนอควำมคิดเห็นของประชำชน
ที่ยนื่ ให้สภำร่ ำงรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มำใช้จนกว่ำจะมีกำรบัญญัติข้ ึนมำใช้แทน
ประเด็นที่ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญต้องพิจำรณำเบื้ องต้นมี ว่ำ คำร้ องของผูร้ ้ องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖๘ ที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจำรณำวินิจฉัย หรื อไม่
รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่ำ
“บุ ค คลจะใช้สิทธิ แ ละเสรี ภำพตำมรั ฐธรรมนู ญเพื่อล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมี
พระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตำมรัฐธรรมนูญนี้ หรื อเพื่อให้ได้มำซึ่ งอำนำจในกำรปกครองประเทศ
โดยวิธีกำรซึ่ งมิ ได้เป็ นไปตำมวิถีทำงที่ บญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญนี้ มิ ได้” และวรรคสอง บัญญัติว่ำ
“ในกรณี ที่บุคคลหรื อพรรคกำรเมืองใดกระทำกำรตำมวรรคหนึ่ง ผูท้ รำบกำรกระทำดังกล่ำวย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่ องให้อยั กำรสูงสุ ดตรวจสอบข้อเท็จจริ งและยื่นคำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งกำรให้
เลิกกำรกระทำดังกล่ำว แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนกำรดำเนินคดีอำญำต่อผูก้ ระทำกำรดังกล่ำว”
พิ จ ำรณำแล้ว เห็ น ว่ ำ ตำมค ำร้ อ งที่ อ ้ำ งว่ ำ กำรที่ ส ภำร่ ำงรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งมี ห น้ ำ ที่ จัด ท ำ
ร่ ำ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจักรไทย พุท ธศัก รำช ๒๕๕๐ ไม่ น ำควำมคิ ด เห็ น ของประชำชน
มำพิจำรณำโดยต่ อเนื่ อง อันเป็ นกำรกระทำควำมผิดต่อรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง รำชอำณำจักรไทย (ฉบับ
ชั่ว ครำว) พุ ท ธศัก รำช ๒๕๔๙ และเป็ นกำรล้ม ล้ำ งกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอัน มี
พระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อเพื่อให้ได้มำซึ่ งอำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่ งมิได้
เป็ นไปตำมวิถีทำงที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖๘ นั้น
เห็นว่ำ กำรดำเนิ นกำรของสภำร่ ำงรัฐธรรมนูญและกรรมำธิ กำรยกร่ ำงรัฐธรรมนูญ เป็ นกระบวนกำร
จัดทำร่ ำงรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ที่รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชัว่ ครำว) พุทธศักรำช ๒๕๔๙ ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่และขั้นตอนในกำรร่ ำงรัฐธรรมนูญให้แก่
องค์กรทั้งสองไว้เป็ นกำรเฉพำะ และกำรร่ ำงรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐
ได้จบสิ้นกระบวนกำรไปแล้ว จนมีกำรออกเสี ยงประชำมติให้ควำมเห็นชอบ รวมทั้งนำร่ ำงรัฐธรรมนูญ
ฉบับ ดัง กล่ ำ วขึ้ น ทูล เกล้ำทู ล กระหม่ อ มถวำยพระมหำกษัตริ ย ์เ พื่ อ ทรงลงพระปรมำภิ ไ ธย และได้

