เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ควำมเห็นในกำรวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นำยชัช ชลวร ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๕๕

เรื่องพิจำรณำที่ ๒๖/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ห นึ่ ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ หรือไม่
ประเด็น ที่ สอง พระราชบั ญญัติการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๕) ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ หรือไม่
ประเด็น ที่สาม พระราชบัญญัติการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม่
ควำมเห็น
เห็นว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังปรากฏตามหมายเหตุในการประกาศใช้ คือ ในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมี
ความสลับซับซ้อน จนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ในประเทศ และเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกันและระงับภัย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงสมควรกาหนดให้มีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษา
ความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ว นร่ว มในการป้ องกั นและรั กษาความมั่น คง รวมทั้ง เสริ มสร้ างความเข้ม แข็ ง
ในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัย
ต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกาหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อานาจเป็นการเฉพาะ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
ซึ่งมาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และมีอานาจหน้าที่
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยบัญญัติภารกิจการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรไว้ในมาตรา ๑๕ ว่าในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานทั้งอยู่ในอานาจหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้
กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์
ที่ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รนั้ น ภายในพื้ น ที่ แ ละระยะเวลาที่ ก าหนดได้ และเมื่ อ
เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้น สุด ลงหรือสามารถดาเนินการแก้ไขได้ ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบตามปกติ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ได้รับมอบหมายนั้น
สิ้นสุดลง และให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว และเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๘ ให้ผู้อานวยการ กอ.รมน. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอานาจออกข้อกาหนดดังต่อไปนี้ (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรือ
งดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด (๒) ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่
ที่กาหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับ
การยกเว้น และ (๕) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไขการใช้
เส้น ทางคมนาคมหรื อการใช้ยานพาหนะ และมาตรา ๒๓ บัญ ญัติ ให้บ รรดาข้ อกาหนด ประกาศ
คาสั่ง หรือการกระทาตามหมวดนี้ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การดาเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาตามหมวดนี้ให้อยู่ในอานาจ
ของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาเพื่อใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี
ให้ศาลเรียกเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกข้อกาหนด ประกาศหรือคาสั่ง หรือกระทาการนั้น
มาเพื่อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง รายงาน หรื อแสดงเหตุผ ลเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาสั่ งใช้ ม าตรการหรื อ
วิธีการชั่วคราวดังกล่าวด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประเด็น ที่ห นึ่ ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ หรือไม่
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยอานาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้มีข้อความที่เป็นการรับรองสิทธิและเสรีภ าพของบุคคลในเรื่องใด
โดยเฉพาะ จึงไม่อาจมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด รวมทั้งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ที่จะขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคหนึ่ง ส่วนประเด็นว่า บทบัญญัติมาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ที่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม หรือไม่ นั้น เห็นว่า การที่มาตรา ๑๕ ให้อานาจแก่
คณะรัฐมนตรีที่จะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ
ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้น ที่
และระยะเวลาที่กาหนดได้ จึงเป็นบทบัญญัติที่ให้อานาจแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น สามารถด าเนิ น การป้ อ งกั น และระงั บ ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ อั น เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คง
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ประการสาคัญของการประกาศใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้
การใช้อานาจดังกล่าวได้กาหนดเงื่อนไขเหตุการณ์ไว้ว่า เหตุการณ์นั้นยังไม่มีความจาเป็นต้องประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีแนวโน้มที่จะมีอยู่
ต่อไปเป็นเวลานาน และอยู่ในอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐ
หลายหน่วย และยังกาหนดเงื่อนไขระยะเวลาของการใช้อานาจดังกล่าวไว้ว่าให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้
อานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. สิ้นสุดลง เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลงหรือสามารถดาเนินการแก้ไขได้ตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้อานาจ
ดังกล่าวโดยองค์กรนิติบัญญัติ โดยให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ
โดยเร็ว จึ งเห็ นได้ว่า การใช้อานาจของคณะรัฐมนตรีในเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็น ช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นไปเพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายใน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๐ ก
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ราชอาณาจักรสามารถกระทาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยกาหนดเงื่อนไขและการตรวจสอบการใช้
อานาจดังกล่าวไว้เท่าที่จาเป็นด้วยการให้มีระบบการตรวจสอบทางการเมืองซึ่งเป็นหลักประกันในการใช้
อานาจของฝ่ายบริหารว่าต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง ตามที่อ้างแต่อย่างใด
ประเด็น ที่ สอง พระราชบั ญญัติการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ หรือไม่
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองให้บุคคลมีเสรีภาพในการเดินทาง
และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้คือ เพื่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรื อสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ ทั้งนี้
การตรากฎหมายที่ให้อานาจจากัดเสรีภาพตามมาตรา ๓๔ ดังกล่าว ยังมีหลักประกันว่าจะต้องเป็นไป
ตามหลักการจากัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ ที่เป็นหลักประกันความมั่นคง
แห่งสิทธิและเสรีภาพด้วย ส่วนมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัตินี้
เป็นบทบัญญัติให้อานาจแก่ผู้อานวยการ กอ.รมน. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกข้อกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๕ จึงเป็นเพียงเครื่องมือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมาย
เมื่ อ พิ จ ารณาเจตนารมณ์ ป ระกอบสาระส าคั ญ ของบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วแล้ ว เห็ น ว่ า แม้ ม าตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) เป็นบทบัญญัติที่จากัดเสรีภาพของบุคคลในการเดินทางและการเลือก
ถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร แต่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญรับรองเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไว้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๒๙ ว่า กระทาได้ กล่าวคือ เป็นบทบัญญัติที่จากัดเสรีภาพ
เท่าที่จาเป็นในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายซึ่งมุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ของเอกชนแต่ละรายในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ทั้ ง ไม่ก ระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่งเสรีภาพของบุคคลในการเดิ นทาง
และในการเลื อ กถิ่ น ที่ อ ยู่ ภ ายในราชอาณาจั ก ร เพราะเป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ต ราขึ้ น โดยอาศั ย อ านาจ
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ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ก าหนดไว้ คื อ เพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปภายใต้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ไม่ไ ด้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น การเจาะจง จึงไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔
ตามที่อ้างแต่อย่างใด
ประเด็น ที่สาม พระราชบัญญัติการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม่
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ
ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองให้บุคคลมีสิท ธิมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา ๕๙ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว และมาตรา ๖๒ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองให้บุคคล
มีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคุ้มครองบุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
หรือ หน่ ว ยงานของรั ฐเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ หน้า ที่ของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง หน่ว ยงานของรั ฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ที่ให้ฝ่ายบริหาร
มีอานาจบริหารราชการในเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอันจะเป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ แต่ก็ไม่ได้ทาให้สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียนของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ รับรองไว้นั้น
ไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองแต่อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากประชาชนที่ ไ ด้ รับ ผลจากข้ อ กาหนด ประกาศ ค าสั่ ง
หรือการกระทาตามภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยังคงได้รับความคุ้มครองในการใช้สิทธิ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคลโดยการดาเนินคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นการตรวจสอบการใช้อานาจ
ของฝ่ ายบริ ห ารโดยองค์กรตุ ลาการอัน เป็นหลั กประกันการคุ้ มครองสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชน
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒
ตามที่อ้างแต่อย่างใด
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง เห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๕) ไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และพระราชบัญญัติการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

