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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ และพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ การจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับ รองไว จะกระทํามิไ ด
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
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
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะในกรณีก ารชุม นุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
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มาตรา ๖๙ บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๕ ผูใดมั่วสุมกันตัง้ แตสิบคนขึ้นไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๑๔ หามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ
ในลั ก ษณะที่ เ ป น การกี ด ขวางการจราจร เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตเป น หนั ง สื อ จากเจ า พนั ก งานจราจร
แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตไดตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราวเทานั้น
ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แลว เจาพนักงานจราจร
มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได
มาตรา ๑๒๘ หามมิใหผูใดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปอง
หรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะ
หรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร
มาตรา ๑๔๘ ผูใดฝาฝน หรือไมป ฏิบัติต ามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา ๘
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖
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มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔
มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือ มาตรา ๑๓๓ ตอ งระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท
ถาผูขับขี่รถจักรยานยนตกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผูกระทําตองระวางโทษ
เปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗
วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖
มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไมปฏิบัติตามประกาศ
ที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง
หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ความเห็น
พิเคราะหแ ลวเห็น วา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปน บทบัญ ญัติในหมวด ๓ วาดว ยสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑ บททั่วไป ที่บัญญัติคุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่ อ การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ กํ า หนดไว แ ละเท า ที่ จํ า เป น และการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
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ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓
เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุม
และการสมาคม ซึ่งเปนบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณี
การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ป ระเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มี ป ระกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามมาตรานี้ จึงหมายถึงเสรีภาพ
ในการชุมนุมรวมกลุมกันเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเพื่อเรียกรองแสดงความคิดเห็นตอรัฐ
โดยการชุมนุมนัน้ จะตองมีวตั ถุประสงคที่สุจริตไมกอใหเกิดความวุนวายในบานเมืองหรือขัดตอความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง การใชเสรี ภาพตามมาตรานี้พึงใชภายในกรอบของกฎหมายโดยเคารพสิทธิของผูอื่ น
และจะตองไมใชเสรีภาพนั้นไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใหไดรับความเดือดรอน เชน การแสดงความคิดเห็น
ไปในทางดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผูอื่น การกลาวเท็จเพื่อใหบุคคลอื่นเสียหาย การปดถนน ปดทางเขาที่พัก
ของบุคคลอื่น กีดขวางทางสาธารณะจนเกินความจําเปน บุกรุกหรือทําลายทรัพยสินของรัฐหรือเอกชน
ลวนเปนการใชเสรีภาพนอกกรอบของกฎหมาย ไมตองดวยเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดังนั้น
ผูชุมนุมจึงตองระมัดระวังใหการชุมนุมอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย มิฉะนั้นหากมีการกอความวุนวาย
ใชกํ าลัง ขวา งปาทําลายสิ่ ง ของของบุ ค คลอื่น หรื อกีด ขวางทางสั ญ จรจนเกิด ความเดือ ดรอ นรํา คาญ
อาจเปนความผิดตามกฎหมายตาง ๆ ได เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนตน สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
โดยตราขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลใหสามารถตอตานโดยสันติวิธีตอการกระทําใด ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิถีทางที่มิชอบ สวนมาตรา ๗๐ เปน บทบัญ ญัติในหมวด ๔
วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย โดยตราขึ้นเพื่อกําหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลทุกคนในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สําหรับประมวลกฎหมายอาญาเปนบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระทําที่เปนความผิด
และโทษอั น เป น ความรั บ ผิ ด ทางอาญา โดยมาตรา ๒๑๕ เป น บทบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ลั ก ษณะ ๕
วา ด ว ยความผิด เกี่ ย วกั บ ความสงบสุข ของประชาชน โดยมาตรา ๒๑๕ บั ญ ญั ติ ว า ผู ใ ดมั่ว สุ ม กั น
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ตั้งแตสิบคนขึน้ ไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ผูนั้นมีความผิดและตองรับโทษ ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ
บรรดาผูที่กระทําความผิดตองรับโทษหนักขึ้น และถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่
สั่งการในการกระทําความผิดนั้นยิ่งตองรับโทษที่หนักขึ้น
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎหมายหลักที่บัญญัติเกี่ยวกับการจราจร
กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อบังคับใหเจาของรถและผูขับขี่ปฏิบัติตาม โดยบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของรถที่ใชทาง
การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ การบรรทุก สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การใชทางเดินรถ
และไดกําหนดรายละเอียดในการขับรถ การขับ แซงและการผานขึ้นหนา การออกรถ การเลี้ยวรถ
และการกลับ รถ ทั้ง นี้ เพื่อใหผูใชรถถือปฏิ บัติใหเปน ไปในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุม ดูแล และจัดการจราจร ทั้งนี้
กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษตอผูฝาฝนเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายดียิ่งขึ้น
พิจารณาคํารองแลว ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๔๔-๔๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๔ แลววา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๓ กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยอีกวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๓ หรือไม จึงมีประเด็นโตแยงเพียงวา ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ เปนบทบัญญัติเพื่อใหเกิดความสงบสุข
ของประชาชนและเปนบทบัญญัติที่มิไดตัดสิทธิของบุคคลใหสามารถตอตานโดยสันติวิธีตอการกระทําใด ๆ
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศด ว ยวิ ถี ท างที่ มิ ช อบ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๙
อี ก ทั้ ง มิ ไ ด ลิ ด รอนหน า ที่ ข องบุ ค คลในการพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๐
แตประการใด ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐
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สําหรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ บัญญัติอยูในลักษณะ ๑๔
วา ด ว ยสั ต ว แ ละสิ่ ง ของในทาง มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า “ห า มมิ ให ผู ใ ดวาง ตั้ ง ยื่ น
หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตไดตอเมื่อมีเหตุอันจําเปน
และเปนการชั่วคราวเทานั้น” วรรคสอง บัญญัติวา “ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิด
ตามมาตรา ๑๔๘ แลว เจาพนักงานจราจรมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได
ถาไมยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได” ซึ่งมาตรา ๑๑๔
นี้ไมไดหามวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวาง
การจราจรอย า งเด็ ด ขาด แต ยั ง ผ อ นปรนให ก ระทํ า ได ห ากมี เ หตุ อั น จํ า เป น โดยอยู ภ ายใต เ งื่ อ นไข
ที่เจาพนักงานจราจรจะอนุญ าตไดเปน การชั่ ว คราว สว นมาตรา ๑๒๘ บัญ ญั ติอยูในลักษณะ ๑๗
วา ด ว ยเบ็ด เตล็ ด มาตรา ๑๒๘ บัญ ญั ติว า “ห า มมิ ใ หผู ใ ดวาง เท หรื อ ทิ้ง เศษแก ว ตะปู ลวด
น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตราย
หรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร” มาตรา ๑๒๘ นี้จึงบัญญัติไว
ดวยมีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของสาธารณชน อันเปนการคุมครอง
บุคคลอื่นที่ไมไดเขารวมชุมนุมดวยใหสามารถใชรถใชถนนในทางสาธารณะไดตามสมควร พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๒๘ ไมไดขัดขวางการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
สอดคลองกับหลักการคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชถนนสาธารณะ หลักการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูชุมนุมและบุคคลอื่นที่ไมไดเขารวมชุมนุมใหเกิดดุลยภาพ มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ เพราะมิไดจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรและมิไดกระทบกระเทือน
ตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ เปนบทบัญญัตทิ ี่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๓ เพราะมิไดจํากัดเสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ กลาวคือปจเจกชน
ยังมีเสรีภาพในการชุม นุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ตราบเทาที่มิไดมีการกระทําอัน ลว งละเมิด สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่นตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวหรือมิไดมีการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย มิไดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ เพราะไมไดจํากัดสิทธิของบุคคลใหสามารถตอตานโดยสันติวิธี
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ตอการกระทําใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิถีทางที่มิชอบ และไมไดลิดรอนหนาที่
ของบุคคลทุกคนในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด สวนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๘
และมาตรา ๑๕๒ บัญญัติอยูในลักษณะ ๑๙ วาดวยบทกําหนดโทษ ซึ่งโดยเนื้อหาของบทกําหนดโทษนี้
ไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใดได
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ และพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๔
และมาตรา ๑๒๘ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

