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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๙

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
กรณีรางพระราชบัญ ญัติท างหลวง (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญ ญัติใหเพิ่มความ
เปนมาตรา ๔๖/๑ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรือไม
ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๙๕ คน และสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน ๗๙ คน รวม ๑๗๔ คน เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
กรณีรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรือไม โดยมีขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา
รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
ไดเสนอตอรัฐสภา โดยในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๑ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันไดพิจารณา แตในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่ประชุมไดลงมติไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณา จึงทําใหรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๕ แตสภาผูแทนราษฎรชุดดังกลาวยังมิไดมีมติใด ๆ เกี่ยวกับการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภา จนอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
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ต อมาคณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ งขึ้ นใหม ภายหลั งการเลื อกตั้ งทั่ วไป ได ร องขอให รั ฐ สภาพิ จารณา
รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญที่รัฐ สภายังมิ ไดใ หความเห็น ชอบ
ซึ่งตองดําเนินการภายในหกสิบวันนับแตวัน เรียกประชุม รัฐ สภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ซึ่งในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอและในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมไดมีมติยืนยันเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ถูกยับยั้งดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖
ใหถือวารางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... นั้น เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
สําหรับประเด็นที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย คือ รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความ
ตอไปนี้เปน มาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“หามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร หรืออาจเปนอันตราย
หรือเสียหายแกยานพาหนะหรือผูใชทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง หรือเปน การเดินแถวขบวนแห หรือชุม นุมกัน
ตามประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือเปนกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ หรืออยูในเขตที่ไดรับการยกเวน
ไมตองขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” และวรรคสอง บัญญัติวา “การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํา หนดในกฎกระทรวง” รางพระราชบัญ ญัติ ฯ มาตรา ๓
ใหยกเลิกนิยามคําวา “ทางหลวง” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร
สาธารณะทางบก ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอืน่
นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอ หรือรางระบายน้ํา
อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง
เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงาน
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ทางบรรดาที่มีอยูหรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวงนั้นดวย”
และรางพระราชบัญญัติ ฯ มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แ ทน “มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงพิเศษ (๒) ทางหลวงแผนดิน (๓) ทางหลวงชนบท (๔) ทางหลวงทองถิ่น (๕) ทางหลวง
สัมปทาน” “มาตรา ๗ ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็ว
เปนพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง
เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา รวมทั้งควบคุมใหมีการเขาออกไดเฉพาะโดยทางเสริม
ที่เปนสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไวเทานั้น”
ผูยื่นคํารองมีความเห็นวา ประการที่หนึ่ง การหามในมาตรา ๔๖/๑ ที่ใชถอยคําวา “หามมิใหผใู ด
ชุมนุมกันในเขตทางหลวง...” เมื่อพิจารณาถึงนิยามของคําวา ทางหลวง ประเภทของทางหลวง และ
ความหมายของทางหลวงประเภทตาง ๆ ในมาตราอื่นที่เกี่ยวของประกอบดวยแลวจะเห็นวา คําวา
“ทางหลวง” มีความหมายกวางขวางกินอาณาเขตไปยังพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ที่เปนที่สาธารณะทั้งในเมือง
และชนบท จึงเปนการหามการชุม นุม ในพื้น ที่ใ ด ๆ ที่เปนที่ดิน หรือพื้นที่อื่น ใดที่เกี่ยวของกับทาง
ทั้งหลายทั้งปวงครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ที่เปนที่สาธารณะ ประการที่สอง การที่มาตราดังกลาวใชถอยคําวา
“...ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร หรืออาจเปนอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือผูใชทางหลวง...”
ยิ่งเปน การเปดชอ งแกเจาหนาที่ใหมีการใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางในการอนุญาตหรือไมอนุญาต
และประการที่สาม บทบัญญัติในมาตราดังกลาวมีเจตนาหลัก คือ การหามการชุมนุม โดยมีขอยกเวน
คือ การไดรับการอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
หรื อเป น การเดิ น แถว ขบวนแห หรื อ ชุม นุ ม กั น ตามประเพณี หรื อวั ฒ นธรรม หรื อเป น กิ จ กรรม
เพื่อประโยชนสาธารณะ หรืออยูในเขตที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
บทบัญญัติดังกลาวมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติไมมีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยมุงหมายบังคับโดยเฉพาะเจาะจง
ใชแกการชุมนุมจึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมอยางแจงชัด
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ เห็นวา รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิ
และเสรีภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ของบุ คคลไว อย างแจ งชั ด โดยหา มมิ ใ ห มี
การจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมดังกลาว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้คือ ๑) เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
เฉพาะกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเปนการใชอํานาจเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ
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หรือ ๒) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือ ๓)
ในระหวางเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก นอกจากขอยกเวน
ดังกลาวนี้แลว การจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของบุคคลจะกระทํามิได
และเนื่องจากปจจุบันประเทศไทยยังมิไดมีการตรากฎหมายเฉพาะกรณีการชุมนุมสาธารณะไว ดังนั้น
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในขอ ๑) จึงไมอาจกระทําไดการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของบุคคล
จึงกระทําไดเฉพาะตามขอ ๒) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม
หรือ ขอ ๓) ในระหวางเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก เทานั้น
ดวยเหตุผ ลที่ไดกลาวมาเห็น ไดวา ขอความในมาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใ หเพิ่มความเปน มาตรา ๔๖/๑
ของรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จะมีผลทําใหบทบัญญัติมาตรา ๔๔ แหงรัฐธรรมนูญ
ใชบังคับไมไดไปโดยปริยาย บทบัญญัติในมาตรา ๔๖/๑ จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
อนึ่ง ปจจุบันมีกฎหมายอื่นที่มีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๒
บัญญัติวา “ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระทําโดยประการอื่นใด
ใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท”
พระราชบั ญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๘ บัญ ญัติว า “ห ามมิ ใ หผู ใ ด เดิ น แถว
เดินเปนขบวนแหหรือเดินเปนขบวนใด ๆ ในลักษณะเปนการกีดขวางการจราจรเวนแต (๑) เปนแถวทหาร
หรือตํารวจ ที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน (๒) แถวหรือขบวนแหหรือขบวนใด ๆ ที่เจาพนักงาน
จราจรไดอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจรกําหนด” มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา “หามมิให
ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ บนทางเทาหรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไวสําหรับคนเดินเทาในลักษณะที่เปน
การกีดขวางผูอื่นโดยไมมีเหตุอันสมควร” และมาตรา ๑๓๙ บัญญัติวา “ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
ที่เจาพนักงานจราจรเห็นวาถาไดออกประกาศ ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแลวจะเปนการปลอดภัย
และสะดวกในการจราจร ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ ขอบังคับหรือระเบียบ ดังตอไปนี้...
(๑๓) ควบคุมขบวนแห หรือการชุมนุมสาธารณะ...” การฝาฝน มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ มีโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท และการฝาฝน มาตรา ๑๓๙ มีโทษปรับครั้งละไมเกินหนึ่งพันบาท ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติวา “หามมิใหผูใดกระทําการ
ปดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนําสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล”
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เห็นวาพระราชบัญญัติทางหลวง ฯ มีบทบัญญัติที่สามารถบังคับใชไดอยูแลว โดยไมจําเปนตองเพิ่ม
บทบัญญัติดังกลาวขึ้นมาอีก เพราะขัดตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน มีวา คํารองที่ประธานรัฐสภาสงให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ มีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ นั้น เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ หรือร างพระราชบัญญั ติหรือรา งพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐ ธรรมนูญใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๔ กอนที่นายกรัฐ มนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง
(๑) หากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี
แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา”
พิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ แลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขึ้น ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๙๓
ประธานรัฐ สภาสงความเห็น ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๙๕ คน และสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน ๗๙ คน รวม ๑๗๔ คน จึงเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู
ของทั้งสองสภา เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาดังกลาวเสนอความเห็นตอประธานรัฐสภา
และประธานรัฐสภาสงความเห็นนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
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ศาลรัฐธรรมนูญไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนี้
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็น เปน หนัง สือ สรุปไดว า รัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”
มีความมุงหมายในการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมของบุคคลโดยสงบปราศจากอาวุธเทานั้น แตมิได
มุงหมายใหรวมถึงการชุมนุมที่กอใหเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพดานอื่นของบุคคลดวย ดังนั้นมาตรา ๔๔
วรรคสอง จึงบัญญัติวา “การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน แตอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในการชุมนุมสาธารณะ ฯลฯ” ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๖
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายใน
ราชอาณาจักร” ดังนั้นการชุมนุมในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีดขวาง หรืออาจเปนอันตราย
เสียหายแกยานพาหนะหรือผูใชทางหลวง สงผลใหบุคคลอื่นที่ประสงคจะเดินทางไดรับความไมสะดวก
หรือไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลอื่น
เปนการกระทําที่ฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๖ อีกทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” ดังนั้น เพื่อเปน
การคุมครองใหประชาชนไดรับความสะดวกที่จะใชทางหลวงซึ่งเปนที่สาธารณะในการเดินทางไมให
ถูกละเมิด จากการใชสิ ทธิชุ ม นุ ม ในเขตทางหลวง จึ งสมควรใหเ พิ่ม บทบัญญั ติม าตรา ๔๖/๑ ใน
รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ความวา “หามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวง
ในลักษณะที่เปน การกีดขวางการจราจร หรืออาจเปน อันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะ” สําหรับ
ประเด็นขอกลาวอางของสมาชิกรัฐสภาที่วาปจจุบันมีกฎหมายอื่นไดบัญญัติในเรื่องดังกลาวแลว ไมควร
บัญญัติมาตราดังกลาวขึ้นอีก เมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่สมาชิกรัฐสภากลาวอาง ไดแก มาตรา ๓๗๒
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการหามมิใหบุคคลทะเลาะกันอยางอื้ออึงหรือกระทํา
ใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๐๘ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการมิใหเดินแถวเดินขบวนในลักษณะเปนการกีดขวางทางจราจร
มาตรา ๑๐๙ เปน เรื่องเกี่ยวกับการหาม กระทําการใด ๆ บนทางเทา หรือทางสําหรับคนเดิน เทา
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มาตรา ๑๓๙ เปนเรื่องเกี่ยวกับการใหอํานาจเจาพนักงานจราจรออกประกาศขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับ
จราจรเพื่อความปลอดภัยโดยกําหนดใหใชกับทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดได เมื่อพิจารณากฎหมาย
ที่สมาชิกรัฐสภาไดกลาวอางแลวปรากฏวา มิใชเรื่องเกี่ยวกับการหามชุมนุมในเขตทางหลวง ซึ่งเปน
เสนทางคมนาคมและการขนสงอันเปนโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการสาธารณะที่อาจสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ สมควรที่จะมีมาตรการในการคุมครองระบบการใชทางหลวง
อยางมีระเบียบเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงาน และคุมครองความสะดวกของประชาชนที่ใชทางหลวง
ซึ่ ง เป น ที่ ส าธารณะ อั น เป น เหตุ ผ ลที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอให เ พิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๔๖/๑
ในรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นเปนหนังสือ สรุปไดวา กระทรวงคมนาคม
ไดสงใหกรมทางหลวงพิจารณาแลวไดรบั รายงานวา เนื่องจากพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดให รัฐ มนตรี วา การกระทรวงคมนาคมและรัฐ มนตรี วา การกระทรวงมหาดไทย รัก ษาการ
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ในสวนที่เกี่ยวของกับราชการของกระทรวงนั้น โดยขั้นตอนการเสนอ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู รั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเสนอความเห็นใหกระทรวงคมนาคมเพิ่มบทบัญญัติ
หามมิใหมีการชุมนุมสาธารณะในเขตทางหลวง ในลักษณะที่เปนการกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายแก
ยานพาหนะหรือคนเดินเทา เพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการจราจรในเขตทางหลวงไวในรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว กระทรวงคมนาคมจึงเห็นควรใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูทําความเห็นและสงเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและความเห็นของผูเกี่ยวของแลว มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตองพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใหเพิ่ม
ความเปนมาตรา ๔๖/๑ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ บัญ ญั ติว า “การจํ า กัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รัฐ ธรรมนู ญรั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๔ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํ า กั ด เสรี ภาพตามวรรคหนึ่ ง จะกระทํ า มิไ ด เว น แต โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช
ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือ
ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก”
มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม บัญญัติวา “ถาศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป”
มาตรา ๒๖๒ วรรคสี่ บัญญัติวา “ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือ
รา งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้น มี ข อความขั ดหรื อ แย ง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ต มิ ใ ช ก รณี
ตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๓
หรือมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี ตอไป”
รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔๖/๑ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดชุ ม นุ ม กั น ในเขตทางหลวงในลั ก ษณะที่ เ ป น การกี ด ขวาง
การจราจร หรืออาจเปนอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือผูใชทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง หรือเปน
การเดินแถว ขบวนแห หรือชุม นุมกันตามประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือเปนกิจกรรมเพื่อประโยชน
สาธารณะหรืออยูในเขตที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
พิจารณาแลว เห็น วารัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปน บทบัญญัติที่วางหลักเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายดังกลาวตองมีผล
ใชบังคับเปน การทั่วไปและไมมุงหมายใหใ ชบังคับ แกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือ แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่เปนหลักประกันความมั่นคงแหงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยบัญญัติ
ให ก ารจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพจะกระทํ า ได ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว กล า วคื อ
ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญกําหนด ทั้งจะตองกระทํา
เทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได และตองเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมใชบังคับกับกรณีใดกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะ เมื่อพิจารณา
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนบทบัญญัติคุมครองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ และวรรคสอง ซึ่งเปน ขอยกเวน ใหตรากฎหมายเฉพาะออกมาจํากั ด
เสรีภาพในการชุม นุม ไดใ นกรณีการชุม นุม สาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน
ที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม
หรือในระหวางที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก ดังนั้น การชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธจึงเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔
บัญญัติรับรองไว
สําหรับรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่ใหเพิ่มความเปน
มาตรา ๔๖/๑ ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยหามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวง
ในลักษณะเปนการกีดขวางการจราจร หรืออาจเปนอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือผูใชทางหลวง
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวง หรือเปน การเดินแถว ขบวนแห หรือชุม นุม กัน ตามประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือเปน
กิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรืออยูใ นเขตที่ไดรับการยกเวน ไมตองขออนุญาตตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกํ า หนด การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให เป น ไปตามหลัก เกณฑ แ ละวิธี ก ารที่ กํ า หนด
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ในกฎกระทรวง เปนบทบัญญัติวางหลักหามมิใหผูใดชุมนุมในเขตทางหลวง สวนการอนุญาตใหชุมนุม
ในเขตทางหลวงได เ ป น ข อ ยกเว น เมื่ อ พิ จ ารณาประกอบกั บ ความหมายของคํ า ว า “ทางหลวง”
ตามมาตรา ๓ ของรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวเห็น วามีความหมาย
กว า งขวางและมี ข อบเขตเกิ น ไปกว า ทางหรื อ ถนนที่ จั ด ไว เ พื่ อ ประโยชน ใ นการใช สั ญ จรไปมา
ของประชาชน ทําใหกระทบตอการใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชน
การที่รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใหเพิ่มความเปนมาตรา ๔๖/๑
บัญญัติใหอํานาจการอนุญาตใหมีการชุมนุมในเขตทางหลวงได เปนอํานาจของผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง และการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงเปนบทบัญญัติที่ใหเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจได
อยางกวางขวางในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหชุมนุมในเขตทางหลวงประกอบกับในปจจุบันในเรื่อง
การชุมนุมดังกลาว มีกฎหมายอื่นบัญญัติหามไวอยูแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๒
บัญญัติวา “ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระทําโดยประการอื่นใด
ใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท”
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๘ บัญญัติวา “หามมิใ หผูใ ดเดินแถว
เดินเปนขบวนแหหรือเดินเปนขบวนใด ๆ ในลักษณะเปนการกีดขวางการจราจร เวนแต (๑) เปนแถวทหาร
หรือตํารวจที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน (๒) แถวหรือขบวนแหหรือขบวนใด ๆ ที่เจาพนักงาน
จราจรไดอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจรกําหนด” และมาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา
“หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ บนทางเทาหรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไวสาํ หรับคนเดินเทาในลักษณะ
ที่เปนการกีดขวางผูอื่นโดยไมมีเหตุอันสมควร” และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙
บัญญัติวา “หามมิใหผูใดกระทําการปดกั้น ทางหลวง หรือวางวัตถุที่แ หลมหรือมีคม หรือนําสิ่งใด
มาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตราย
หรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล” เปนตน ดังนั้น รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใหเพิ่มความเปนมาตรา ๔๖/๑ จึงเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธเกินความจําเปนและกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ เพราะการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ บัญญัติไว
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ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๘ คน คือ นายผัน จันทรปาน
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายนพดล เฮงเจริญ นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นายสุวิทย
ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน และนายอภัย จันทนจุลกะ วินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติวา “ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” โดยมาตรา ๔๖/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “หามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขต
ทางหลวงในลักษณะที่เปน การกีดขวางการจราจร หรืออาจเปนอัน ตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะ
หรือผูใชทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวง หรือเปนการเดินแถว ขบวนแห หรือชุมนุมกันตามประเพณีหรือวัฒนธรรม
หรือเปน กิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรืออยูใ นเขตที่ไดรับการยกเวน ไมตองขออนุญาตตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด” และวรรคสอง บัญญัติวา “การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔
สําหรับประเด็นวา มาตรา ๒๐ ของรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนสาระสําคัญ อันเปนผลใหรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนอัน
ตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เสี ย งข า งมากวิ นิ จ ฉั ย ว า มาตรา ๒๐ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
ที่มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมเปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... จึงไมเปนผลใหรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม แตเปนอันตกไปเฉพาะมาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใหเพิ่มความเปนมาตรา ๔๖/๑
ของรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสี่
เมื่อวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติ
ใหเพิ่ม ความเปน มาตรา ๔๖/๑ เปนอันตกไปแลว ขอความในมาตรา ๓๐ ของรางพระราชบัญญัติ
ทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่บัญญัติใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๓/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรา ๗๓/๑ บัญญัติวา “ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖/๑ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝาฝน
ประกาศของผูอํานวยการทางหลวง ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ซึ่งเปนบทกําหนดโทษนั้น เฉพาะ
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ขอความที่วา “มาตรา ๔๖/๑” ซึ่ งเปน สวนที่ เชื่อมโยงกั บมาตรา ๒๐ ที่บัญญั ติใ หเ พิ่ม ความเป น
มาตรา ๔๖/๑ เปนอัน ตองตกไปดวย ดังนั้น มาตรา ๗๓/๑ จึงมีขอความดังตอไปนี้ “ผูใ ดฝาฝน
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔
วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
สวนตุลาการศาลรัฐ ธรรมนู ญเสี ยงขางนอย จํานวน ๖ คน คือ นายจุม พล ณ สงขลา
นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ เพราะเปนการจํากัดเสรีภาพเทาที่จําเปน
โดยไมเปนการกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และสอดคลอง
กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติทางหลวง
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใหเพิ่มความเปนมาตรา ๔๖/๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ จึงเปนอันตกไป และขอความในมาตรา ๓๐ ที่บัญญัติใหเพิ่มความเปน
มาตรา ๗๓/๑ ซึ่งเปนบทกําหนดโทษเฉพาะขอความ “มาตรา ๔๖/๑” ในมาตรา ๗๓/๑ ซึ่งเชื่อมโยง
กับมาตรา ๒๐ ที่บัญญัติใหเพิ่มความเปนมาตรา ๔๖/๑ เปนอันตกไปดวย
นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๔ กันยายน ๒๕๔๙

