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ควำมเห็นในกำรวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นำยจรัญ ภักดีธนำกุล ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๕๕

เรื่องพิจำรณำที่ ๒๖/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ หรือไม่ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๕) ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๔ หรื อ ไม่
และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม่
ควำมเห็น
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓
เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอานาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ส่ ว นมาตรา ๓ วรรคสอง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ว่ า ด้ ว ยการใช้ อ านาจอธิ ป ไตยทางรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๔ เป็ น บทบัญ ญัติ ใ นหมวด ๓ สิ ทธิ และเสรีภ าพของชนชาวไทย
ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ว่าด้วยเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
ภายในราชอาณาจักร
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติ
ให้สิทธิบุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อัน มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา ๕๙ เป็นบทบัญญัติให้สิทธิบุคคล
เสนอเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ แ ละได้ รั บ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาภายในเวลาอั น รว ดเร็ ว และมาตรา ๖๒
เป็นบทบัญญัติให้สิทธิบุคคลติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่ง
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ทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบ
การใช้ อ านาจรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง
สาหรับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์
เพื่อป้องกันและระงับภัยที่เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อ เอกราชและบู ร ณภาพแห่ งอาณาเขต ความไม่ ส งบเรีย บร้อ ยภายในประเทศ และความสงบสุ ข
ของประชาชน จึ ง ได้ก าหนดให้ มี ห น่ ว ยปฏิ บัติ ง านหลัก เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบด าเนิน การรัก ษาความมั่ น คง
ในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสานงานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงในท้องถิ่นของตน
กรณีปัญหาว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕
ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓ หรื อ ไม่ เห็ น ว่ า มาตรา ๑๕ เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ อ านาจ
คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบ
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กาหนดได้ หากพบว่ ามีกรณีที่ปรากฏ
เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไป
เป็นเวลานานทั้งอยู่ในอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย
อย่างไรก็ ต ามเมื่อเหตุการณ์ดั งกล่า วสิ้น สุด ลงหรือ สามารถด าเนิ นการแก้ไ ขได้ต ามอ านาจหน้า ที่ของ
หน่ว ยงานของรัฐที่รับผิด ชอบตามปกติ มาตรา ๑๕ วรรคสอง ก็บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีประกาศ
ให้อานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ไ ด้รับมอบหมายนั้นสิ้นสุดลง และให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว เช่นนี้ การที่ กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานหลัก
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้ใช้อานาจในการป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั้น
จึงมิได้กระทบต่อบทบัญญัติที่ว่าด้วยอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ดังนั้น คาโต้แย้งของโจทก์
ในส่วนนี้จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง นอกจากนั้น
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอานาจหน้าที่เพื่อบูรณาการและประสาน
การปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคง
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รวมทั้งเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ในท้องถิ่นของตน เพื่ อป้อ งกัน ภยั นตรายที่ เกิด ขึ้น ตั้งแต่ในยามปกติ
และในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกาหนดให้มีมาตรการ
และกลไกควบคุมการใช้อานาจเป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กาหนด
เท่านั้น หาใช่เป็นการให้อานาจเจ้าหน้าที่กระทาการใดตามอาเภอใจโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
แก่กรณีไม่ การให้อานาจแก่ กอ.รมน. โดยบทบัญญัติดังกล่าวจึงสอดคล้องกับหลักนิติธรรมแล้ว ดังนั้น
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
กรณีปัญหาว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) เป็นบทบัญญัติที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ
ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ขหรื อ บรรเทาเหตุ ก ารณ์ ภ ายในพื้ น ที่ ต ามมาตรา ๑๕ ให้ ผู้ อ านวยการ กอ.รมน.
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรีมีอานาจออกข้อกาหนด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ
หรื อ งดเว้ น การปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด หรื อ ห้ า มเข้ า หรื อ ให้ อ อกจากบริ เ วณพื้ น ที่ อาคาร
หรือสถานที่ที่กาหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัตกิ าร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคล
ซึ่งได้รับการยกเว้น หรือห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไขการใช้
เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ แม้ว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) จะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้ นเป็นการจากัด
เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร แต่ก็เป็นไปตามเงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ ประกอบมาตรา ๒๙ กล่าวคือ เป็นการตรากฎหมายเพื่อความมั่นคงของรัฐ
และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน นอกจากนั้น บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
ประกอบกับเป็นการจากัดเสรีภาพเพียงเท่าที่จาเป็น และไม่กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งเสรีภาพ
ในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร ดังนั้น พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) จึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔
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กรณีปัญหาว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๒ หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๒๓
เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้บรรดาข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการดาเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อกาหนด
ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาตามหมวดนี้ให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงอันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่าวคือ เพื่อป้องกันและระงับภัยที่เกิดจาก
ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความสงบสุขของประชาชน อย่างไรก็ตามประชาชนย่อมสามารถ
ใช้สิทธินาคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม หากได้รับผลกระทบจากการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙
และมาตรา ๖๒ ได้โดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสาม ดังนั้น คาโต้แย้งของโจทก์
จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และบทบัญญัติ
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

