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เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
ศาลจัง หวัด ลําพูน สงคําโตแ ยง ของจําเลยที่ ๒ (นายนิยมหรือเปยก กัลจาก) ในคดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๒๒๘๕/๒๕๕๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
พนักงานอัยการจังหวัดลําพูน เปนโจทก ยื่นฟองนายประสงคหรือมานะ แกวลื้อ ที่ ๑ และ
นายนิยมหรือเปยก กัลจาก ที่ ๒ เปนจําเลยในคดีอาญาตอศาลจังหวัดลําพูน ฐานความผิดมั่วสุมกัน
ตั้งแตสิบคนขึ้นไป กระทําการใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง โดยเปนหัวหนาในการกระทําความผิด
รวมกันปดกั้นทางจราจรในลักษณะกีดขวางทางจราจร โดยเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ จําเลยทั้งสอง
กับพวกมีจํานวนรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป ไดบังอาจมั่วสุมกันปดกั้นการจราจรบนถนนสายอําเภอเถินลี้-ลําพูน-เชียงใหม บริเวณหนาดานกักกัน สัตว บานหวยหญาไซ ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๒๘-๒๙
หมูที่ ๔ ตําบลดงดํา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยใชรถยนตบรรทุกสิบลอ จํานวน ๑ คัน ปดกั้นถนน
และนั่งประทวงบนถนน จนเปนเหตุใหประชาชนที่ใชยานพาหนะไมสามารถเดินทางผานระหวางอําเภอเถิน
จั ง หวั ด ลํ า ปาง กั บ อํ า เภอลี้ จั ง หวั ด ลํ า พู น อั น เป น การกระทํ า ให เ กิ ด การวุ น วายขึ้ น ในบ า นเมื อ ง
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และกีดขวางการจราจรโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร ซึ่งจําเลยทั้งสองเปนหัวหนา
หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการปดกั้นถนน ในชั้นสอบสวนจําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ อางวาเปนการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โจทกถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘
มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขอใหศาลจังหวัดลําพูนพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยทั้งสอง
จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ และจําเลยที่ ๒ ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดลําพูนขอใหสงเรื่องให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยโตแยงวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย โดยใหเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ รวมทั้งใหมีหนาที่ในการปกปองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไวอยางชัดแจง
การชุ ม นุ ม ของจํ า เลยทั้ ง สองกั บ พวก ถื อ ว า เป น การชุ ม นุ ม ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
เปนสิ่งที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทําได และไมใชการมั่วสุมเพื่อกอการวุนวายขึ้นในบานเมือง
ศาลจังหวัดลําพูนเห็นวายังไมมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว
จึงสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็น วา ตามคํารองมีป ระเด็นโตแ ยงวา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ระหวา งพิจ ารณาคดีข องศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ มีคํ าวิ นิจฉั ยที่ ๔๔-๔๕/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๓ ตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ จึงไมจําตองวินิจฉัยซ้ําอีก
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สวนประเด็นที่วา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือไม เห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว เปนบทบัญญัติ
วาดว ยบทกํา หนดโทษ ซึ่ง โดยเนื้ อหาของบทกํา หนดโทษนี้ไ มมี กรณีที่ จะขัด หรือแยง ตอรัฐ ธรรมนู ญ
มาตราใดได
คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเพียงวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม และพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๙ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ บททั่วไป
ซึ่งเปน บทบัญ ญัติคุม ครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญ รับ รองไว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาที่จําเปน และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
โดยกฎหมายดั ง กล าวตอ งมี ผลใช บั ง คั บ เป น การทั่ ว ไป มิไ ดมุ งหมายให ใช บัง คับ แกก รณี ใดกรณีห นึ่ ง
หรื อ แก บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป น การเจาะจง ทั้ ง ต อ งระบุ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห อํ า นาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่รบั รองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพดังกลาว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ
และเพื่อคุม ครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอ ย
ในระหว างเวลาที่ป ระเทศอยูใ นภาวะสงคราม หรือ ในระหว างเวลาที่มี ป ระกาศสถานการณ ฉุก เฉิ น
หรื อ ประกาศใช ก ฎอั ย การศึ ก เสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบตามมาตรานี้ จึ ง หมายถึ ง เสรี ภ าพ
ในการชุมนุมรวมกลุมกันเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเพื่อเรียกรองแสดงความคิดเห็นตอรัฐ
โดยการชุมนุมนัน้ จะตองมีวตั ถุประสงคที่สุจริตไมกอใหเกิดความวุนวายในบานเมืองหรือขัดตอความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง การใชเสรีภาพตามมาตรานี้พึงใชตามกรอบที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ และกฎหมายอื่น
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กําหนดโดยเคารพสิทธิของผูอื่น จะตองไมใชเสรีภาพนั้นไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใหไดรับความเดือดรอน
เชน การแสดงความคิดเห็นไปในทางดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผูอื่น การกลาวเท็จเพื่อใหบุคคลอื่นเสียหาย
การปดถนน ปดทางเขาที่พักของบุคคลอื่น กีดขวางทางสาธารณะจนเกินความจําเปน บุกรุกหรือทําลายทรัพยสิน
ของรั ฐ หรื อ เอกชน ซึ่ ง ล ว นเป น การใช เ สรี ภ าพนอกกรอบของกฎหมาย ไม ต อ งด ว ยเจตนารมณ
แหงรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดังนั้น ผูชุมนุมจึงตองระมัดระวังใหการชุมนุมอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย
มิฉะนั้นหากมีการกอความวุนวาย ใชกําลังขวางปาทําลายสิ่งของของบุคคลอื่น หรือกีดขวางทางสัญจร
จนเกิ ด ความเดื อ ดร อ นรํ า คาญอาจเป น ความผิ ด ตามกฎหมายได เช น ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนตน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
รับรองใหบุคคลมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๐ เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๔ วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย ซึ่งเปนบทบัญญัติ
กําหนดหนาที่ข องชนชาวไทยโดยใหบุ คคลมี ห นาที่พิทักษรั กษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่รัฐจําเปนตองใชเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชนอันเปนประโยชนดานความมั่นคงของประเทศ โดยเปนบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับลักษณะ
การกระทําที่เปนความผิด และโทษอัน เปนความรับ ผิด ทางอาญา โดยมาตรา ๒๑๕ เปน บทบัญ ญัติ
ความผิดลักษณะ ๕ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ผูใดมั่วสุมกัน
ตั้งแตสิบคนขึน้ ไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ วรรคสอง บัญญัติวา ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และวรรคสาม บัญญัติวา
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ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เห็นไดวา สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๙ เปนสิทธิของชนชาวไทยที่จะตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยมีเ จตนารมณที่จ ะปองกัน มิใ หมีการกระทํ าใด ๆ เพื่ อใหไ ดมาซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ สํ า หรั บ หน า ที่ ข องชนชาวไทยตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๐
เปนหนาที่ในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕
อันเปนบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการกระทํา
ของบุคคลที่อาจจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในบานเมือง อันเปนการคุมครองความสงบสุขของประชาชน
บทบัญญัติดังกลาวมิไ ดมุง หมายหรือมีลักษณะเปน การขัด ขวางการใชสิทธิแ ละหนาที่ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ แตอยางใด เพราะการใชสิทธิและหนาที่ของบุคคลยังตองอยูในกรอบ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ จึงเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ บัญญัติไวแลววากระทําได กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปน
มีผลใชบัง คับ เปน การทั่ว ไป มิไ ดมุง หมายใหใชบังคับ แกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในการตอตานโดยสันติวิธี
และมิไ ดเปน การขัด แยง ตอหนาที่ของบุคคลในการพิทักษรักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณในการประกาศใชวา
เนื่องจากการคมนาคมและขนสงทางบกไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียง
และจํานวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนนและพิธสี ารวาดวยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแกชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจราจรและเปนกฎหมายที่จําเปนที่รัฐตองใชเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนบนถนน โดยกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและลดอัน ตราย
ที่อาจเกิดขึ้นแกผูขับขี่ ผูโดยสาร เพื่อใหการจราจรมีความปลอดภัยแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน
ทั้ง เปน กฎหมายที่กําหนดลักษณะการกระทําที่เปนความผิด และโทษอัน เปน ความรับผิด ทางอาญาไว
โดยมาตรา ๑๑๔ อยูในลักษณะ ๑๔ วาดวยสัตวและสิ่งของในทาง ความในวรรคหนึ่ง บัญญัติวา
หามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวาง
การจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตได
ตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราวเทานั้น วรรคสอง บัญญัติวา ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
นอกจากจะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๑๔๘ แล ว เจ า พนั ก งานจราจรมี อํ า นาจสั่ ง ให ผู ฝ า ฝ น รื้ อ ถอน
หรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอน
หรือเคลื่อนยายได สวนมาตรา ๑๒๘ อยูในลักษณะ ๑๗ วาดวยเบ็ดเตล็ด บัญญัติวา หามมิใหผูใดวาง
เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ
บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราที่กําหนดลักษณะการกระทําไว โดยมาตรา ๑๑๔ ใหการกระทํา
ที่ เ ป น ความผิ ด ต อ งเป น ลั ก ษณะกี ด ขวางการจราจร เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งานจราจร
และกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไวดวยวาตองมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราวเทานั้น สวนมาตรา ๑๒๘
ให ก ารกระทํ า ที่ เ ป น ความผิ ด ต อ งเป น การกระทํ า บนทางอั น อาจทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายหรื อ เสี ย หาย
แมรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ไดรับรองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ
แตก็มิไ ดรับ รองโดยไมมีเงื่อนไข ทั้ง นี้การจํากัด เสรีภาพดัง กลาวสามารถกระทําไดโ ดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน
ที่จะใชที่สาธารณะ เปนตน เมื่อบทบัญญัติทั้งสองมาตรากําหนดใหการกระทําที่เปนการกีดขวางการจราจร
หรืออาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหาย ซึ่งการกระทําดังกลาวกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
อันเปนประโยชนสวนรวม เปนความผิดที่ตองรับโทษทางอาญา บทบัญญัติทั้งสองมาตราจึงมีวัตถุประสงค

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อคุมครองประชาชนใหมีความปลอดภัยในชีวิตรางกาย
และทรัพยสิน ซึ่งสอดคลองกับการคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ และการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูชุมนุมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ บุคคลยังมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธไดตราบเทาที่ไมกระทําการที่เปนความผิดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ เห็นไดวา
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเสรีภาพดังกลาวอาจถูกจํากัดได
โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เฉพาะตามที่ กํ า หนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรานั้ น ๆ
ซึ่งหมายความวาแมบุคคลจะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แตสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลดังกลาว ยังตองอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นดวย พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๘ จึงเปนบทบัญญัติที่เปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ บัญญัติไว กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ กํ า หนดไว แ ละกระทํ า เพี ย งเท า ที่ จํ า เป น เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมาย อีกทั้งเปนบทบัญญัติที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๖๓ อีกทั้งไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิ
ของบุคคลในการตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และมิไดเปนการขัดแยงตอหนาที่ของบุคคล
ในการพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ ดังนั้น
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔
และมาตรา ๑๒๘ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

