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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
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วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็น ที่ ๑ กระบวนการพิจารณารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ การแกไขเพิ่มเติมเนือ้ หาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓ อํ า นาจอธิ ป ไตยเป น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษั ต ริ ย ผู ท รงเป น ประมุ ข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิแ ละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
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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
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๖๙ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสัน ติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๒๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
มาตรา ๑๒๓ กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพเจา (ชื่อผูป ฏิญ าณ) ขอปฏิญ าณวา ขาพเจาจะปฏิบัติ หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ”
มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ
ของสภานั้น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่
แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ประธานสภาผู แ ทนราษฎร ประธานวุ ฒิส ภา และผู ทํา หน าที่ แ ทน ตอ งวางตนเป น กลาง
ในการปฏิบัติหนาที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม
ใหสมาชิกแหงสภานั้น ๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในคราวประชุมนั้น
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มาตรา ๑๒๖ การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปนองคประชุม เวนแต
ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗ สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได
การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประชาชนอาจเขาไปตรวจสอบได
เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ
เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของ
พรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด
มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธกี าร ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง สองสภา
หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณา
เปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
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(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ
(๕) เมื่ อ การพิ จ ารณาวาระที่ ส องเสร็ จ สิ้ น แล ว ให ร อไว สิ บ ห า วั น เมื่ อ พ น กํ า หนดนี้ แ ล ว
ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๘๖ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบดังตอไปนี้
(๑) หลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
(๒) เหตุผลในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
(๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
หลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นใหกําหนดโดยชัดแจง
การแกไขเพิ่มเติม หรือการยกเลิกมาตราใดของรัฐธรรมนูญใหระบุมาตราทีต่ องการแกไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได
ขอ ๙๓ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่ง ใหรัฐสภาพิจารณาและ
ลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
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เพื่อประโยชนแกการวินิจฉัยดังกลาวในวรรคหนึ่ง ที่ป ระชุมรัฐ สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
พิจารณากอนรับหลักการก็ได
ในกรณี ที่ที่ ป ระชุม รั ฐ สภามี ม ติ ให พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แกไ ขเพิ่ ม เติ ม หลายฉบั บ รวมกั น
รัฐสภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับหรือทั้งหมด
รวมกันก็ได และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติรับหลักการแลว ใหลงมติวาจะใชรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับใด
เปนหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง
ขอ ๙๔ ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ใหพิจารณาในลําดับตอไปเปนวาระที่สอง
ขอ ๙๕ การพิจารณาในวาระที่สอง ใหที่ป ระชุมรัฐ สภาตั้งคณะกรรมาธิก ารขึ้นคณะหนึ่ง
จากสมาชิกรัฐ สภาเพื่อพิจารณามีจํานวนไมเกิน สี่สิบ หาคน และกรรมาธิการที่ตั้ง จากผูที่เปน สมาชิก
ของแตละสภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา และ
กรรมาธิการที่ตั้งจากผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๙๖ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขั้นคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภาผูใด
เห็ น ควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก็ ใ ห เ สนอคํ า แปรญั ต ติ ล ว งหน า เป น หนั ง สื อ ต อ
ประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม เวนแตรัฐสภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตติ สําหรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นไวเปนอยางอื่น
การแปรญัตติ โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัดกับหลักการ
แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม เวนแตการแกไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น
ขอ ๙๗ เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น โดยแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานตอประธานรัฐสภา
รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใดหรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย
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ขอ ๙๘ เมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ตามขอ ๙๗ แลว ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาภายในสิบหาวัน กําหนดวันดังกลาว
ใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ขอ ๙๙ ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
ใหรัฐสภาพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหสมาชิกรัฐสภา
อภิปรายได เฉพาะถอยคํา หรือขอความที่มีการแกไ ขเพิ่ม เติม หรือที่มีการสงวนคําแปรญัต ติ หรื อ
ที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๑๐๐ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหคณะกรรมาธิการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเสนอ
พรอมทั้งรายงานการรับฟงความคิดเห็นตอรัฐสภาดวย
ขอ ๑๐๑ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ
ขอ ๑๐๒ เมื่อไดพิจารณาตามขอ ๙๙ จนจบรางแลว ใหรัฐสภาพิจารณาทั้งรางเปนการสรุป
อีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู
ความเห็น
คดีมีประเด็นที่ตองพิจารณาตามคํารองเอกสารหลักฐานของผูรองและไตสวนพยานหลักฐาน
อีกทั้งสั่งใหคูกรณียื่นคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือแลว คดีมีประเด็นวินิจฉัยดังนี้
ประเด็น ที่ ๑ กระบวนการพิจารณารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ การแกไขเพิ่มเติมเนือ้ หาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
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มีปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัยในเบื้องตนกอนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัยหรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ไดแบงแยกอํานาจออกเปนสามอํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
อันเปนหลักการแบง แยกอํานาจของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ คือ
อํานาจการตรากฎหมายเปน ของรัฐ สภาที่เปน ฝายนิติบัญ ญัติ แตการตรากฎหมายก็ตองเปน ไปตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หากไมเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรานั้น
ก็ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย คือ ฝายตุลาการ อันสืบเนื่องมาจาก
รากฐานความสํ า คัญ ของหลั กถ ว งดุ ลอํ า นาจระหว างอํา นาจอธิ ป ไตยสามฝ าย ไมใ ห ฝา ยใดฝา ยหนึ่ ง
มีอํานาจมากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะทําใหประชาชน
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อีกทั้งสรางระบบตรวจสอบ
และถวงดุลระหวางองคกรหรือสถาบันทางการเมือง ดังนั้น เมื่อมีปญหาตองวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่ต ราโดยฝายนิติบัญญัติก็ชอบที่ฝายตุลาการจะเปน ผูวินิจฉัยอัน สอดคลองกับ หลักการ
แบงแยกอํานาจและการถวงดุลอํานาจ ซึ่งการใชอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้จะตองไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งตองปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓
วรรคสอง ที่บัญญัติไววาการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม และรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญ
มี อํ า นาจหน า ที่ สํ า คั ญ ในการตรวจสอบและถ ว งดุ ล การใช อํ า นาจเพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม
ภายใตหลักการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เพื่อที่จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ไ ด รั บ การคุ ม ครองอย า งเป น รู ป ธรรมควบคู ไ ปกั บ การธํ า รงและรั ก ษาไว
ซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑๖ วรรคหา ที่วา คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล และองคกรอื่น ของรัฐ
ประกอบมาตรา ๒๗ ที่วา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือ
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน รัฐ สภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
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และการตีความกฎหมายทั้งปวง เมื่อพิจารณาโดยตลอดแลว เห็นวา คดีนี้ผูรองทั้งสี่ใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยอางวาผูถูกรองทั้งหมด
ไดกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
มีปญ หาที่จะตองวินิ จฉัยตอไปในประเด็น ที่ ๑ วา กระบวนการพิจารณารางรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
กรณีมีปญหาที่ตองพิจารณาเปนสามประการ ดังนี้
ประการที่ ๑ ร างรัฐ ธรรมนูญ แก ไ ขเพิ่ม เติ ม เกี่ย วกั บ ที่ม าของสมาชิ กวุ ฒิ สภาที่ ใช ร ะหว า ง
พิจารณาประชุมรวมกันของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับที่มีการยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติม ตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือไม
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่ผูเสนอ
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและไดมีการแจกจายสําเนาใหสมาชิกรัฐสภาในวันประชุมรัฐสภาวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ซึ่งผูรองอางวาไมตรงกับที่ไดมีการเสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
โดยมีขอแตกตางกันหลายประการ ในกรณีนี้ศาลมีคําสั่งใหเลขาธิการรัฐสภาสงตนฉบับของรางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล
ซึ่งนายสุวิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา ไดสงตอศาลแลว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวา รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณาตามที่เลขาธิการรัฐสภา
สง ใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี การใส เ ลขหนา เรีย งตามลํา ดั บ ด ว ยลายมื อ ตั้ง แตห นั ง สื อ ถึง ประธานรั ฐ สภา
รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐ สภาผูรวมเสนอรางรัฐธรรมนูญ
จนถึงหนาที่ ๓๓ แตในหนาถัดไปซึ่งเปนบันทึกหลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญ ฉบับที่แกไ ข
และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข ไมปรากฏวามีการลงเลขหนากํากับไว
อีกทั้งไมมีการเขียนขอความใด ๆ ดวยลายมือ และเมื่อตรวจสอบปรากฏวา ตัวอักษรที่ใชตั้งแตหนาที่ ๑
ถึงหนาที่ ๓๓ มีความแตกตางกันกับตัวอักษรที่ใชในบันทึกหลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข
และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข
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เมื่ อ นํา เอกสารประกอบคํา ร องของผู ร องที่ ๑ และผู ร อ งที่ ๒ ที่ อ า งว า ได รั บ แจกเพื่ อ ใช
ในการประชุมรัฐสภาทั้งสองฉบับ มีขอความและเลขหนาตรงกันและมีการเติมขอความตอทายชื่อรางรัฐธรรมนูญ
ในหนาบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไขดวยลายมือ และมีการใสเลขหนาเรียงลําดับทุกหนา
ตั้งแตหนังสือถึงประธานรัฐสภา เพื่อขอเสนอรางรัฐธรรมนูญที่แกไข รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอรางรัฐธรรมนูญ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
รางรัฐธรรมนูญที่แกไข ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข
รวม ๔๑ หนา สําหรับตัวอักษรที่ใชพิมพก็ปรากฏวาไดใชตัวอักษรแบบเดียวกันตั้งแตหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย
นอกจากนี้ เมื่ อ นํ า เอกสารญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ มาตรา ๑๙๐
ที่นายประสิทธิ์ โพธิสุธน และพวก เปนผูเสนอ ตามที่เลขาธิการรัฐสภาไดนําสงศาลเพื่อประกอบการพิจารณา
ตรวจสอบแลวปรากฏวา มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้งแตหนาหนังสือถึงประธานรัฐสภา
รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐ สภาผูรวมเสนอรางรัฐธรรมนูญ
บันทึกหลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกไข จนถึงหนาสุดทายซึ่งเปนบันทึกวิเคราะห
สรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข อีกทั้งมีการเติมขอความในชื่อรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยเพิ่มเติมคําวา “แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....” ในหนาบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ
ของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข สวนตัวอักษรที่ใชในการพิมพก็เปนตัวอักษรที่มีลักษณะเดียวกันตั้งแตหนาแรก
จนถึงหนาสุดทาย ลักษณะของการใสเลขหนาตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย การแกไขชื่อรางรัฐธรรมนูญ
ที่แกไข การใชตัวอักษรที่พิมพตั้ง แตหนาแรกจนถึงหนาสุด ทาย จะเหมือนกับเอกสารที่ผูรองอางวา
ไดรับแจกจากการประชุมของรัฐสภา
จากขอเท็จจริงพยานหลักฐานดังกลาวขางตน เชื่อไดวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการมิใช
รางรัฐธรรมนูญเดิมที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร ยื่นตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดสงสําเนาใหสมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม แตเปนรางรัฐธรรมนูญ
ที่จัดพิมพขึ้นใหม ซึ่งมีขอความที่แตกตางจากรางรัฐธรรมนูญเดิมหลายประการ แมนายสุวิจักขณ นาควัชระชัย
จะเบิกความวา กอนที่บรรจุวาระ หากมีความจําเปนตองแกไขก็ยังสามารถแกไขได ก็นาจะเปนการแกไข
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ในเรื่องผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน พิมพผิด มิใชเปนการแกไขซึ่งขัดกับหลักการเดิม หากเปนการแกไข
ที่ขัดกับหลักการเดิมก็ชอบที่จะมีผูรวมลงชื่อเสนอญัตติตามที่บัญญัติไว จากการตรวจสอบขอความของ
รางรัฐธรรมนูญที่มกี ารแกไขปรากฏวา มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลักการที่สําคัญจากรางรัฐธรรมนูญเดิม
หลายประการ คือ การเพิ่มเติมหลักการโดยมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง และวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๒๔๑ ดวย ประการสําคัญ การแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๖ จะมีผลทําใหบุคคลผูเคยดํารงตําแหนง
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีกโดยไมตองรอ
ใหพนระยะเวลาสองป และมีการดําเนินการในลักษณะที่มีเจตนาปกปดขอเท็จจริงไมแจงขอความจริงวา
ไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม ใหสมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน
เมื่อ ขอ เท็ จจริง ฟง เป น ยุติ วา ในการพิ จารณาของที่ ป ระชุ มร ว มกัน ของรัฐ สภา มิ ไ ด นํา เอา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร และคณะ
เสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มาใชในการพิจารณา
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ แตไดนํารางรัฐธรรมนูญที่มีการจัดทําขึ้นใหมซึ่งมีหลักการแตกตางจาก
รางรัฐธรรมนูญเดิมที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร เสนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภา
รวมลงชื่อเสนอญัตติ แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมแตอยางใด มีผลเทากับวาการดําเนินการ
ในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ วรรคหนึ่ง (๑)
ประการที่ ๒ การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
จากขอเท็จจริงตามคํารองพรอมเอกสารประกอบและแถลงการณปด คดีเปนหนังสือของฝายผูรอง
รวมทั้งขอเท็จจริงในทางไตสวนฟงเปนยุติวา การที่ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะประธานรัฐสภา ไดวินิจฉัย
ประเด็นปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา หลังจากที่ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ กรณีที่มี
สมาชิกรัฐสภาจากพรรคฝายคานเสนอใหเพิ่มวันแปรญัตติจาก ๑๕ วัน เปน ๖๐ วัน ซึ่งตามขอบังคับ
การประชุมของรัฐสภาจะตองใหที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติวาจะใชกําหนดเวลาใด แตกอนที่จะมีการลงมติ
เกิดปญหาเรื่ององคประชุมในขณะนั้นไมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงยังมิไดมีการลงมติ ผูถูกรองที่ ๑

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ไดสั่งใหกําหนดเวลายื่นญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รัฐสภารับหลักการแตมีผูทักทวง ผูถูกรองที่ ๑
จึ ง ได นั ด ประชุ ม อี ก ครั้ ง ในวั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ได ล งมติ ใ ห
กําหนดเวลาแปรญัตติ ๑๕ วัน แตผูถูกรองที่ ๑ ไดสรุปใหเริ่มตนนับยอนหลังไปโดยใหนับระยะเวลา
ยอนหลัง ไปโดยใหนับระยะเวลา ๑๕ วัน นั้น ตั้ง แตวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทําใหร ะยะเวลา
การแปรญัต ติไ ม ครบ ๑๕ วั น ตามมติที่ป ระชุม เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐ สภาเสนอ
คําแปรญัตติเพียง ๑ วัน เทานั้น กรณีเชนนี้ เห็นไดวา การนับระยะเวลาในการแปรญัตติเปนการนับ
เวลาย อนหลั ง ไมเ ปด โอกาสให สมาชิ กรัฐ สภามีเวลาเพี ยงพอเพื่อให สมาชิ กผูป ระสงคจ ะขอแปรญัต ติ
เพื่อทําหนาที่ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงถือวาที่ประชุมรวมกันของรัฐสภายังมิไดมีการกําหนด
ขั้นตอนในสวนที่เกี่ยวของกับระยะเวลาในการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา การกระทําเชนนี้เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภาและไมเปนกลาง
จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ทั้งขัดตอหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง ดวย
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังไดความเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานในสํานวนและจากการเบิกความตอ
ศาลในชั้น ไตสวนวา ในการพิจารณาวาระที่ห นึ่งและวาระที่สอง ผูถูกร องที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒
ไดผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดมีการตัดสิทธิผูขออภิปรายในวาระที่หนึ่งและตัดสิทธิผูขอแปรญัตติ
ผูสงวนคําแปรญัตติ และผูสงวนความเห็น เปนจํานวน ๕๗ คน โดยอางวาความเห็นดังกลาว ขัดตอ
หลักการทั้ง ๆ ที่ยังไมไดมีการฟงการอภิปราย ทั้งนี้ ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ไดใชเสียงขางมาก
ในที่ประชุมปดอภิปราย กรณีเชนนี้เห็นไดวาเปนการกระทําที่บิดเบือนเจตนารมณของกระบวนการทางนิติบัญญัติ
ที่จะตองไดรับการพิจารณาจากสมาชิกรัฐสภา แตละคนซึ่งมีฐานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทยที่ไดรับมอบหมาย
มาแสดงเจตนาแทนประชาชนชาวไทยในกระบวนการนิติบัญญัติ ยอมมีสิทธิและความชอบธรรมที่จะไดรับโอกาส
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่ตนเห็นตางไปตอที่ประชุมรัฐสภา เพราะโดยผลของกฎหมายนั้น
ยอมใชบังคับตอปวงชนชาวไทยโดยตรง การปฏิเสธสิทธิในการอภิปรายเหตุผลความจําเปนและขอเสนอ
ในการขอแกไขบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการพิจารณาอยูของสมาชิกรัฐสภายอมมีลักษณะ
เปนการรวบรัดตัดทอนเปนการขัดตอหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ใหผูแทนของประชาชนทุกคน
มีสิทธิมีสวนอยางเทาเทียมกันในการพิจารณากฎหมายออกมาใชบังคับกับประชาชน ทั้งเปนการละเลย
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ไมฟงความเห็นของฝายขางนอย จึงเปนการใชอํานาจไปในทางที่ไมชอบ เอื้อประโยชนแกฝายขางมาก
โดยไมเปนธรรมอันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม กรณีการดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๕ ที่ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของรัฐสภา
ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมของรัฐสภา
ประการที่ ๓ วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูรองมีพยานผูเห็นเหตุการณมาเบิกความพรอมทั้งพยานหลักฐานสําคัญ คือ
แผนวีดิทัศนที่บันทึกภาพเหตุการณขณะที่มีการกระทําดังกลาวถึงสามตอน ที่นํามาแสดงตอศาลนี้ชี้ใหเห็นวา
ในระหว า งที่ มี ก ารประชุ ม รั ฐ สภาเพื่ อ พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๙ เมื่ อ วั น ที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๔๓ นาฬิกา
มีสมาชิกรัฐสภาบางคนใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอื่นในเครื่องออกเสียงลงคะแนน
ซึ่งนางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย พยานของผูรองที่ ๒ และ
ผูรองที่ ๔ ไดเบิกความประกอบคลิปวีดิทัศน รวม ๓ ตอน ยืนยันวาในขณะนัน้ ไดมีบคุ คลตามที่ปรากฏ
ในคลิ ป วี ดิ ทั ศ น ก ระทํ า การอั น มี พิ รุ ธ กล า วคื อ มี ก ารใช บั ต รแสดงตนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ส เ ข า ไปใน
เครื่องออกเสียงลงคะแนน และกดปุมเพื่อแสดงตนและลงมติคราวละหลายใบ ซึ่งชี้ใหเห็นวา นายนริศร ทองธิราช
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๑๖๒ ไดใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตน
และออกเสียงลงคะแนนคราวละประมาณสามถึงสี่ใบ หมุนเวียนใสเขาไปในเครื่องอานบัตรและกดปุมแสดงตน
ติดตอกันหลายครั้ง นอกจากนี้นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ยังไดเบิกความยืนยันขอเท็จจริงวา สามารถจดจํา
ผูถูกรองรายนี้ไดเปนอยางดี โดยไมมีเหตุโกรธเคืองเปนการสวนตัวกันแตอยางใด โดยนางสาวรังสิมา รอดรัศมี
ไดรองเรียนพฤติกรรมของผูถูกรองรายนี้ตอประธานรัฐ สภาหลายครั้ง และพยานเปนสมาชิกรัฐสภา
มาเปนเวลาประมาณ ๑๐ ป ไดติดตามตรวจสอบและรองเรียนเรื่องการใชบัตรแสดงตนและออกเสียง
ลงคะแนนแทนกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายนริศร ทองธิราช จนกระทั่งถึงกับใชใหคนของตน
คอยถายภาพและวีดิทัศนเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานประกอบการรองเรียน และเมื่อพิจารณาจากภาพถาย
ที่พยานนําสืบตอศาลก็เห็นภาพบุคคลปรากฏใบหนาดานขางซึ่งสามารถเห็นไดวาเปนนายนริศร ทองธิราช
ซึ่งสวมสูทสีเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนที่ถือบัตรแสดงตนและลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสไวในมือ
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จํานวนหนึ่งซึ่ง มากกวาสองใบ เกิน กวาจํานวนบัตรแสดงตนที่สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งจะพึงมีได และ
ยังใชบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใสเขาออกในชองอานบัตรพรอมกดปุมบนเครื่องอานตอเนื่องกันทุกใบ
และไดความตามคําเบิกความของนางอัจฉรา จูยืนยง ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเบิกความยืนยันวา ปกติแลวบัตรอิเล็กทรอนิกสที่ใชยืนยันหรือแสดงตนและ
ลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภานั้น จะมีประจําตัวคนละหนึ่งใบ และมีบัตรสํารองอีกคนละหนึ่งใบ รวม ๒ ใบ
ประกอบกับเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนขณะกระทําการดังกลาวสอดคลองกับเสียงที่ปรากฏในแผนวีดิทัศน
บันทึกถายทอดสดการประชุมรัฐสภา และรายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๙ สมัยสามัญทั่วไป
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ ตึกรัฐสภา ซึ่งเปนวันที่และชวงระยะเวลาเดียวกัน
กับที่มีการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ที่ระบุไวในคํารอง เห็นไดวา พฤติการณของสมาชิกรัฐสภาในการใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับนางสาวรังสิมา รอดรัศมี เบิกความยืนยันวา
นายนริศร ทองธิราช ไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนยอมรับวาบุคคลในภาพที่ปรากฏในวิดีทัศนเปนตนจริง
แต ป ฏิ เ สธว า ไม ไ ด เ สี ย บบั ต รแทน หากเรื่ อ งนี้ ไ ม มี มู ล ความจริ ง ชอบที่ น ายนริ ศ ร ทองธิ ร าช
สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรจัง หวัด สกลนคร พรรคเพื่อ ไทย จะตอ งไปดํ า เนิ น การแจ ง ความรอ งทุ ก ข
เพื่อใหมีการดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ โดยเฉพาะนางสาวรังสิมา รอดรัศมี ซึ่งเปนผูที่กลาวหา
เรื่องนี้มาโดยตลอด แตที่ผานมามิไดปรากฏวา นายนริศร ทองธิราช ไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
อันเปนการปกปองชื่อเสียงของตนอยางที่ควรจะเปน หรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือแสดงพยานหลักฐานใด ๆ
ตอศาล จากพยานหลักฐานดังกลาวขอเท็จจริงจึงฟงไดวา มีสมาชิกรัฐสภา คือ นายนริศร ทองธิราช
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ใชบัตรแสดงตนและลงมติในระบบอิเล็กทรอนิกส
แทนผูอื่นในระหวางที่มีการพิจารณาญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ในมาตรา ๙ การกระทําดังกลาวของนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร
พรรคเพื่อไทย เปนการกระทําที่มิชอบและผิดปกติวิสัยในการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา ทั้งเปนการละเมิด
หลักพื้นฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเปนผูแทนปวงชนชาวไทยที่จะตองปฏิบัติหนาที่โ ดยไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนตามบทบัญญัติ
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มาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๕ ที่วาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ
ใหเปนไปตามขอบังคับ ขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริตที่สมาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๓ และขั ด ต อ หลั ก การออกเสี ย งลงคะแนนตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๒๖ วรรคสาม
ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนอันมีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนน
ของรัฐสภาในการประชุมเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริตซึ่งขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา
และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังวินิจฉัยขางตน
ดังนั้น การกระทําของฝายผูถูกรองในการพิจารณาของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา มิไดนําเอา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร และคณะ
เสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มาใชในการพิจารณา
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ แตไดนํารางรัฐธรรมนูญที่มีการจัดทําขึ้นใหม ซึ่งมีหลักการแตกตางจาก
รางรัฐธรรมนูญเดิมที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร เสนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภา
รวมลงชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหม แตอยางใด มีผลเทากับวาการดําเนินการ
ในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบตามมาตรา ๒๙๑
วรรคหนึ่ง (๑) การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและ
ตัดสิทธิการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และวิธีการแสดงตนในการนับองคประชุม
และลงมติใ นการพิจารณาญัต ติขอแกไ ขเพิ่ม เติ มรัฐ ธรรมนู ญ เกี่ย วกับ ที่ มาของสมาชิกวุฒิ สภาไมชอบ
ดวยรัฐ ธรรมนูญ การกระทําของฝายผูถูกรองเปนการปฏิบัติหนาที่ที่มิไดเปนไปตามรัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่ ๒ วา การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
เมื่ อ พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาดั ง กล า วแล ว
มีการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหามาตรา ๑๑๖ วรรคสองและมาตรา ๑๑๗ ซึ่งมีผลทําใหบุคคลผูเคยดํารงตําแหนง
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินสองป จะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหน ง
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ทางการเมือง มิได อันเปนลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อยู เ ดิ ม สามารถที่ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาได อ ย า งต อ เนื่ อ งโดยไม ต อ งติ ด เงื่ อ นไข
เรื่องระยะเวลาดังกลาว ซึ่งมีลักษณะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน มิใชเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ปวงชนชาวไทย เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติมจึงใหคุณประโยชนแกสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมติ
เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก และนอกเหนือจากนี้เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญ
ที่แกไขเพิ่มเติมทําใหโครงสรางของรัฐสภาตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญที่ใชอยูในปจจุบันมีดุลยภาพ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เมื่อพิจารณาถึงการกระทําตาง ๆ ดังวินิจฉัยในประเด็นที่ ๑ วากระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมตามคํารองเปนไปโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหลายประการและยังเปนการดําเนินการที่ขัดกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๒๒ ที่วา สมาชิกรัฐสภาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน ซึ่งผลของการกระทําดังกลาว
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทํานี้ สอใหเห็นเจตนาที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหไดตามที่ประสงค
จึง เป น การกระทํ าที่ มุ ง ให ผูถู ก ร อ งทั้ ง หมดได มาซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี การซึ่ ง มิ ไ ด
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาฝนรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา การดําเนินการพิจารณาและลงมติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของผูถูกรองทั้งหมดในคดีนี้ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๙๑ (๑) (๒) และมาตรา ๓ วรรคสอง
อันเปนการกระทําเพื่อใหผูถูกรองทั้งหมดไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาฝน รัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง สวนคําขอที่ผูรองที่ ๑ ขอใหยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวของและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาวนั้น เห็นวา กรณียังไมเขาเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสามและวรรคสี่ จึงใหยกคํารองในสวนนี้
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

