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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๘/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม
ประเด็ น ที่ ส อง กระบวนการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ไปตามมาตรา ๒๙๑ หรื อ ไม
สามารถแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม
ประเด็นที่สาม การแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ มีปญหาวาเปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุ
ใหศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม
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ขอเท็จจริงตามคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา เอกสารประกอบ และทางการไตสวน สรุปไดวา
ในคดีนี้ ผูรองทั้งหายื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ โดยอางวา ผูถูกร องที่ ๒ ถึงที่ ๖ ยื่น ญัต ติข อแกไ ขเพิ่ม เติ ม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
โดยเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... รวม ๓ ฉบับ
และเสนอญัตติดังกลาวตอผูถูกรองที่ ๑ แลว และผูถูกรองที่ ๑ เห็นชอบใหบรรจุระเบียบวาระการประชุม
รวมกันของรัฐสภา โดยที่ประชุมรัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่ ๑ ลงมติรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ทั้ง ๓ ฉบับ และตั้งกรรมาธิการ
ขึ้นคณะหนึ่งจํานวน ๔๕ คน โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรีเปนหลัก
ในการพิจารณา และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตราและพิจารณาวาระที่ ๒
เสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวันและกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓
ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูรองทั้งหาเห็นวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรอง
ทั้งหกไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพราะมิใชเปนการแกไขเพิ่มเติมแตเปน
การจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ฉบับใหมทั้งฉบับ มีผลใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเปนการกระทําเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๘ ผู ร อ งทั้ ง ห า ยื่ น คํ า ร อ งต อ อั ย การสู ง สุ ด แล ว แต ใ นระหว า งการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง
เพื่ อ พิ จ ารณาของอั ย การสู ง สุ ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ผู ร องทั้ ง ห า ยื่ น คํ า ร อ งต อ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรง ขอให สั่ ง เลิ ก การกระทํ า ใด ๆ เกี่ ย วกั บ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังกลาว ใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองที่ ๓ (พรรคเพื่อไทย)
และผูถูกรองที่ ๔ (พรรคชาติไทยพัฒนา) และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ของผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ ตอมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ อัยการสูงสุดมีความเห็น
จากการตรวจสอบขอเท็จจริงวา อัยการสูงสุดไมยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา
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ตามมาตรา ๖๘ เนื่องจากขอเท็จจริงยังไมพอฟงวามีพฤติการณหรือการกระทําอันเปนเหตุใหตองยื่น
คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ บัญญัติวา
“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให พ รรคการเมื อ งใดเลิ ก กระทํ า การตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ มีคําสั่งยุบ พรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัว หนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ในขณะที่กระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว”
เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๖๘ บัญญัติไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงคหามบุคคลใดใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
ใหบุคคลใดก็ตามที่ทราบวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการดังกลาวใหมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หลักการนี้
บัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ ตอมา
เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ ไดบัญญัติรับรองสิทธิพิทักษ
รัฐ ธรรมนูญไวเชน กัน ในมาตรา ๖๘ โดยมีห ลักการใหบุคคลใดจะใชสิทธิตามบทบัญ ญัติม าตรานี้ไ ด
ก็ตอเมื่อปรากฏเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งที่มีบุคคลหรือพรรคการเมืองมีการกระทําโดยมีเจตนา
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดม า
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ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และ
การกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองดังกลาวโดยความหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ไมอาจอางวาเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไดโดยชอบ การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของ
บุคคลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสองที่บัญญัติวา “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
กระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข อ เท็ จ จริ ง และยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให เ ลิ ก การกระทํ า ดั ง กล า ว แต ทั้ ง นี้
ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว” ขั้นตอนของการใชสิทธิจึงเริ่มเมื่อมี
ผูทราบวาบุคคลหรือพรรคการเมืองใดมีการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บุคคลผูทราบเรื่อง
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง จากนั้นอัยการสูงสุดมีอํานาจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของเรื่องที่เสนอแกตน และมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยสั่งการตอไป
ผูที่ทราบการกระทําตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ ไมมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได
โดยตรง เนื่องจากกรณีที่ปรากฏมีการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
โดยมีเจตนาเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ผลของการกระทํ าดั งกล าวยอ มกระทบตอ ปวงชนชาวไทยเจา ของอํา นาจอธิ ป ไตย ปวงชนชาวไทย
ซึ่งประกอบกันเปนรัฐจึงเปนผูไดรับความเสียหาย ประชาชนแตละคนไมมีผูใดไดรับความเสียหายเปนพิเศษ
แตกตางกัน กรณีจึงไมกอใหเกิดสิทธิแกบุคคลหรือคณะบุคคลใดจะใชสิทธิเฉพาะของตัวเองในการปองกัน
พิทักษรัฐธรรมนูญดวยการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินจิ ฉัย เมื่อบุคคลใดทราบการกระทําดังกลาว
ตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินการตรวจสอบการกระทํานั้นเพื่อใหอัยการสูงสุดเปนผูกลั่นกรอง
ขอเท็จจริงเสียกอนวามีมูลเหตุเพียงพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามมาตรา ๖๘
วรรคสอง หรือไม ประกอบกับอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจในการใชบังคับกฎหมายอาญา โดยเฉพาะ
การกระทําดังกลาวยังเปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาอันเปนความผิด
อาญาแผนดินดวย มาตรา ๖๘ วรรคสอง จึงบัญญัติใหการเสนอเรื่องของอัยการสูงสุดตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยนั้นไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว และหากใหบุคคลผูทราบ
การกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดแลว อัยการสูงสุด
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ตรวจสอบขอเท็จจริง แลว ดําเนิน การอะไรตอไมไ ด ทําใหบ ทบัญ ญัติเกี่ยวกับ หนาที่ข องอัยการสูง สุด
ดังกลาวไมมีผลใชบังคับ จากเหตุผลดังกลาวจึงเห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง กําหนดขั้นตอนการใช
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของบุคคลซึ่งเปนผูทราบการกระทําใหตองเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุด
มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยตอไป ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่ไมปรากฏวามีเจตนาใหอํานาจบุคคลใดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง เมื่อขอเท็จจริงของคดีนี้
ฟงไดวา การยื่นคํารองของผูรองทั้งหาเปนการยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง แมผูรองทั้งหาจะเสนอเรื่อง
ใหอัยการสูงสุดแลวและอยูในระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและการพิจารณาของอัยการสูงสุดก็ตาม
กรณี ก็ ไ ม อ าจทํ า ให ผู ร อ งทั้ ง ห า มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๖๘ วรรคสอง โดยตรงได
มีประเด็นที่ผูถูกรองที่ ๓ โตแยงวา ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบการแกไขรัฐธรรมนูญ
เพราะไมมีมาตราใดบัญญัติใหอํานาจ และบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ดวยกันเอง มิไ ด นั้น เห็นวา รัฐ ธรรมนูญมีบ ทบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ไวเปน
การเฉพาะในหมวด ๑๕ มาตรา ๒๙๑ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการของการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขา ชื่อเสนอ
กฎหมาย
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณา
เปนสามวาระ
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(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ห นึ่ง ขั้น รับ หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ส ามขั้ น สุ ด ท า ย ให ใ ช วิ ธี เ รี ย กชื่ อ และลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่ง หนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้น
เพื่ อ ให มี ก ารแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ กรณี ห ากปรากฏสภาพการณ ข องสั ง คมรั ฐ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทํ า ให
บทบัญญัติใด ๆ ของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับไมสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว ประชาชนมีเจตนารมณ
รวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจึงมีบทบัญญัติวางหลักเกี่ยวกับการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวลวงหนาเพื่อใหมีรัฐธรรมนูญใชบังคับอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณและ
ความตองการของประชาชนในชวงเวลาใด ๆ ดวยวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยหลักการแลว
ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจะกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการแกไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ไว สํ า หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
กํ า หนดให รั ฐ สภาเป น ผู มี อํ า นาจแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ โดยพิ จ ารณาประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๓๖ (๑๖) กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาจะแตกตางจากกระบวนการ
ตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขอแตกตางที่สําคัญจะเห็นได
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ตามมาตรา ๒๙๑ ที่กําหนดผูมีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมในกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาหรือประชาชนผูมีสิ ทธิเลือกตั้งจะมีจํานวนมากกวา การเสนอรางพระราชบัญ ญัติห รื อ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กระบวนการพิจารณาของรัฐสภากําหนดเปน ๓ วาระ การออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ ห นึ่ ง ขั้น รั บ หลั กการและในวาระที่ ส ามขั้ น สุ ด ทา ย ใชวิ ธี เรี ย กชื่ อ และลงคะแนน
โดยเปดเผย คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ ๑ ตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่สามตองมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา เปนตน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมมีบทบัญญัติใด
ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐสภาไมไดใชอํานาจในฐานะ
ฝายนิติบัญญัติ หากแตใชอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญ ตามที่ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดมอบหมาย
ให ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
เปนองคกรใชอํานาจตุลาการในลักษณะของการถวงดุลการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ตามหลักการแยกใชอํานาจอธิปไตยออกเปน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริห าร และอํานาจตุลาการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจจะตรวจสอบอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญหรือ
อํานาจการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได แตอยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรใชอํานาจตุลาการ
อาจใชอํานาจปฏิเสธไมบังคับรับรองบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญที่เห็นโดยชัดแจงวาบัญญัติขึ้นโดยไมเปน
ตามเจตนารมณของปวงชนชาวไทยซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจ
วินิจฉัยคํารองทั้งหาที่ขอใหตรวจสอบกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๙๑ ได
ประเด็ น ที่ ส อง กระบวนการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ไปตามมาตรา ๒๙๑ หรื อ ไม
สามารถแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม
เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ ของรัฐ ธรรมนูญเปนบทบัญญัติอยูในหมวด ๑๕ วาดว ย
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ และกําหนดขอหามตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ไวแตเฉพาะการหามเสนอญัต ติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ การกําหนดเงื่อนไขในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แสดงเจตนาไวชัดเจนวาใหมีการแกไขเพิ่มเติม
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รัฐธรรมนูญไดตราบเทาที่มีเนื้อหาไมเขาเงื่อนไขที่เปนขอหาม โดยมิไดบัญญัติขอหามในเรื่องอื่น รวมทั้ง
การแกไขเพิ่มเติมโดยใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐
ตามมาตรา ๒๙๑ มีการแกไขเพิ่มเติมรวม ๒ ครั้ง ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
ซึ่งเปน การแกไขเพิ่มเติมและยกเลิกความเปนรายมาตรา บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๑๑ ตอมามีการแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ บัญญัติใหเพิ่มความเปนหมวด ๑๒ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาตรา ๒๑๑ ทวิ ถึงมาตรา ๒๑๑ เอกูนวีสติ ซึ่งมีเนื้อหาสาระใหมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธี
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อใชแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม โดยใหจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อทํา
หนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวใหนําเสนอตอรัฐสภาพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ และในกรณี
ที่มี ค ะแนนเสีย งให ค วามเห็ น ชอบไม ถึง กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องทั้ ง สองสภา
ใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพื่อใหประชาชนออกเสียงลงคะแนนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ
รางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอตามมาตรา ๒๑๑ ปณรส วรรคหา และตอมาไดมีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแลวไดประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งปรากฏ
ไดรับ การยอมรับวาเปน รัฐ ธรรมนูญที่เปน ประชาธิปไตยฉบับหนึ่ง จึงกลาวไดวา การแกไ ขเพิ่ม เติม
รัฐธรรมนูญที่เปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในอดีตไดเคยกระทํามาแลว
สําหรับกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในคดีนี้ ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองที่ ๒ ถึงที่ ๖
ไดเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมโดยเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... และผูถูกรองที่ ๑ นําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาโดยดําเนินการตามที่มาตรา ๒๙๑
กําหนดไวแลว และอยูในระหวางรอการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ กระบวนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐ ธรรมนูญ ดัง กลาวจึ ง เปน ไปตามที่ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ กําหนดแลว สว นการพิจ ารณาว า
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับกระทําไดหรือไม เมื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มาตรา ๔ ที่ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๑๖ การจัดทํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

รัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๒๙๑/๑ ถึง มาตรา ๒๙๑/๑๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยรางมาตรา ๒๙๑/๑
ให มี สภาร างรั ฐธรรมนู ญทํ าหน าที่ จั ด ทํ าร างรั ฐธรรมนู ญ ฉบั บใหม ตามหมวดนี้ โดยสภาร างรั ฐธรรมนู ญ
ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและคัดเลือก และกําหนดกรอบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญไวใน
รางมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา วา รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไข
บทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญนี้
จึงเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขอันเปนขอหามที่รัฐธรรมนูญ ฉบับป
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง กําหนดไว กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญจึง เปนไป
ตามมาตรา ๒๙๑ และสามารถแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได
ประเด็นที่สาม การแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ มีปญหาวาเปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม
เห็น วา การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้เปนขอหามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งหามมิให
บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อการกระทําดังกลาว บทบัญญัติมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
มีองคประกอบ ๓ สวน ดังนี้ ผูกระทําคือ บุคคลซึ่งรวมถึงพรรคการเมืองตามความในวรรคสองดวย
การกระทําคือการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญ และเจตนาของการกระทํา คือ เพื่อลม ลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข และเพื่อใหไ ดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ สวนกรณีของ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๙๑ เมื่อพิจารณาองคประกอบตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
แลวเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้นเพื่อให
มีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ กําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ประกอบมาตรา ๑๓๖ (๑๖) และมีขอกําหนดหามเสนอญัตติขอแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ ตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองทั้งหาฉบับอัน เปนประเด็น พิจารณาคดีนี้จึงมิไดเปนการใชสิทธิและ
เสรี ภ าพของบุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งใดตามรั ฐ ธรรมนู ญ หากแตเ ป น การใช อํ า นาจแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และไมอาจแปลเจตนารมณของการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของรัฐสภาซึ่งเสนอใหมีการแกไขใหจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมและใหประชาชนออกเสียง
ประชามติวาเปนการกระทําเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพราะประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตยจะเปน
ผูลงคะแนนออกเสียงประชามติตัดสินใจอันเปนการกระทําที่รัฐสภาเคารพตอเจตนารมณของประชาชน
ดัง จะเห็น ไดวารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
มี เ นื้ อ หากํ า หนดข อ ห า มไว ใ นร า งมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคห า ว า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ผ ลเป น
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข หรื อ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได
ทั้ง ยัง ให ป ระชาชนซึ่ ง เป น เจา ของอํา นาจอธิ ป ไตยตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เข า มามีส ว นร ว มใน
การจัดทําโดยการเลือกตัง้ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน ๗๗ คน และการใหความคิดเห็นซึ่งกําหนด
ใหสภารางรัฐธรรมนูญตองจัด ใหมีการรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญ ดวย เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมเสร็จ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูมีอํานาจในการใหความเห็นชอบดว ยการออกเสียงลงประชามติ และเมื่อมีประชามติเห็นชอบ
ใหนําขึ้น ทูลเกลา ฯ ถวาย และนําบทบัญญัติวาดวยการตราพระราชบัญ ญัติ มาตรา ๑๕๐ และ
มาตรา ๑๕๑ มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม โดยให ป ระธานรั ฐสภาเป น ผู รั บ สนองพระบรมราชโองการ
นอกจากนี้ปรากฏขอเท็จจริงจากทางการไตสวนไดวา ผูถูกรองที่ ๑ ใหถอยคํายืนยันตอศาลรัฐธรรมนูญวา
การใชอํานาจตามมาตรา ๒๙๑/๑๓ วรรคสอง ในการพิจารณาวารางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญ
จัดทําเสร็จสิ้นแลววามีลักษณะตามมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา หรือไม นั้น ผูถูกรองที่ ๑ จะไมใช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

อํานาจวินิจฉัยโดยลําพังแตจะตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเปนที่ยอมรับและจะวินิจฉัย
เปนไปตามมติของคณะกรรมการดังกลาว จึงเห็นไดวา กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมดังกลาว
ยังคงยึดหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น
การแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ จึงไมมีปญหาวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุ
ใหศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหรือไม
เห็ น วา เมื่ อวิ นิ จ ฉัย แลว ว า การแกไ ขเพิ่ ม เติ ม รัฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๙๑ ไม เ ปน เหตุ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึง ไม มีเหตุใ หตองสั่ง ยุบ พรรคการเมือ งตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘
วรรคสาม และไมมีเหตุสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงสั่งยกคํารองทั้งหาฉบับ
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

