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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ห นึ่ง การตรารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓
และมาตรา ๑๑๔) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็นที่สอง เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓
และมาตรา ๑๑๔) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ความเห็น
ขอเท็จจริงตามคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา เอกสารประกอบ และทางการไตสวน สรุปไดวา
ในคดีนี้ ผูรองทั้งสี่ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยอางวา
ผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๒ ดําเนินการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
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(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖
วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิก
มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ โดยเสนอญัตติตอ
ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๑ เห็นชอบใหบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ที่ประชุม
รัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ลงมติรับหลักการ แลวตั้งกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งพิจารณา และ
พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา และออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบในวาระ
ที่สาม เสร็จสิ้นแลว นําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ผูรองทั้งสี่เห็นวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ของผู ถู ก ร อ งทั้ ง ๓๑๒ คน เป น การใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ และเปนกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ อั น เป น การฝ า ฝ น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ ขอให สั่ ง เลิ ก
การกระทําดังกลาว และผูรองที่ ๑ ขอใหสั่งยุบพรรคการเมืองที่ผูถูกรองสังกัด ไดแก พรรคเพื่อไทย
พรรคชาติไทยพัฒ นา พรรคชาติพัฒ นา พรรคพลังชล พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม
รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาว
เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
มีปญหาเบื้องตนที่ตองพิจารณากอนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๖๘ บัญญัติไวในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงคหามบุคคลใด
ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และใหบุคคลใดก็ตามที่ทราบวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการดังกลาว
ใหมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูง สุด ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่น คํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย หลักการนี้บัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบัง คับ
ไดบัญญัติรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไวเชนกันในมาตรา ๖๘ โดยมีหลักการใหบุคคลใดจะใชสิทธิ
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ตามบทบัญญัติมาตรานี้ไดก็ตอเมื่อปรากฏเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ที่มีบุคคลหรือพรรคการเมือง
มีการกระทําโดยมีเจตนาเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเพื่อใหไ ดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไ ดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญ ญัติไ วใน
รัฐธรรมนูญนี้ และการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองดังกลาวโดยความหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง ไมอาจอางวาเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไดโดยชอบ การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ของบุ ค คลเป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ที่ บั ญ ญั ติ ว า “ในกรณี ที่ บุ ค คลหรื อ
พรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้
ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว” ขั้นตอนของการใชสิทธิจึงเริ่มเมื่อมี
ผูทราบวาบุคคลหรือพรรคการเมืองใดมีการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บุคคลผูทราบเรื่องดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง จากนั้นอัยการสูงสุดมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ของเรื่องที่เสนอแกตน และมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยสั่งการตอไป ผูที่ทราบ
การกระทําตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ ไมมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง
เนื่องจากกรณีที่ปรากฏมีการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง โดยมี
เจตนาเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อให
ไดม าซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไ วในรัฐ ธรรมนูญ
ผลของการกระทํ าดั ง กล าวยอ มกระทบตอ ปวงชนชาวไทยเจา ของอํา นาจอธิ ป ไตย ปวงชนชาวไทย
ซึ่งประกอบกันเปนรัฐจึงเปนผูไดรับความเสียหาย ประชาชนแตละคนไมมีผูใดไดรับความเสียหายเปนพิเศษ
แตกตางกัน กรณีจึงไมกอใหเกิดสิทธิแกบุคคลหรือคณะบุคคลใดจะใชสิทธิเฉพาะของตัวเองในการปองกัน
พิทักษรัฐธรรมนูญดวยการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินจิ ฉัย เมื่อบุคคลใดทราบการกระทําดังกลาว
ตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินการตรวจสอบการกระทํานั้นเพื่อใหอัยการสูงสุดเปนผูกลั่นกรอง
ขอเท็จจริงเสียกอนวามีมูลเหตุเพียงพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามมาตรา ๖๘
วรรคสอง หรือไม ประกอบกับอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจในการใชบังคับกฎหมายอาญา โดยเฉพาะ
การกระทําดังกลาวยังเปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาอันเปนความผิดอาญา
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แผนดินดวย มาตรา ๖๘ วรรคสอง จึงบัญญัติใหการเสนอเรื่องของอัยการสูงสุดตอศาลรัฐธรรมนู ญ
เพื่อวินิจฉัยนั้นไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว และหากใหบุคคลผูทราบ
การกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดแลว อัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริง แลว ดําเนิน การอะไรตอไมไ ด ทําใหบ ทบัญ ญัติเกี่ยวกับ หนาที่ข องอัยการสูง สุด
ดังกลาวไมมีผลใชบังคับ จากเหตุผลดังกลาวจึงเห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง กําหนดขั้นตอนการใชสิทธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญของบุคคลซึ่งเปนผูทราบการกระทําใหตองเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุด
มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยตอไป ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่ไมปรากฏวามีเจตนาใหอํานาจบุคคลใดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ดังนั้น ผูรองทั้งสี่จึงไมมีสิทธิ
ยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง โดยตรงได
ปญหาเบื้องตนที่ตองพิจารณาตอไปมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ หรือไม เห็นวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในคดีนี้ เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ โดยแกไขเพิ่มเติมเปนรายมาตราในสวนของมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง
และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ ซึ่งรัฐ ธรรมนูญ มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่ม เติม
รัฐ ธรรมนูญ ไวเปน การเฉพาะในมาตรา ๒๙๑ โดยเปน บทบัญ ญัติวาดว ยหลักเกณฑแ ละวิธีการของ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย
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ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณา
เปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ห นึ่ง ขั้น รับ หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ส ามขั้ น สุ ด ท า ย ให ใ ช วิ ธี เ รี ย กชื่ อ และลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
เห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้น
เพื่ อ ให มี ก ารแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ กรณี ห ากปรากฏสภาพการณ ข องสั ง คมรั ฐ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทํ า ให
บทบัญญัติใด ๆ ของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับไมสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว ประชาชนมีเจตนารมณ
รวมกันใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจึงมีบทบัญญัติวางหลักเกี่ยวกับการแกไข
เพิ่ม เติม รัฐธรรมนูญไวลว งหนาเพื่อใหมีรัฐธรรมนูญใชบังคับอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณ
และความตองการของประชาชนในชวงเวลาใด ๆ ดวยวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยหลักการแลว
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ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจะกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการแกไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ไว สํ า หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
กํ า หนดให รั ฐ สภาเป น ผู มี อํ า นาจแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ โดยพิ จ ารณาประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๓๖ (๑๖) กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาจะแตกตางจากกระบวนการตรา
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขอแตกตางที่สําคัญจะเห็นได
ตามมาตรา ๒๙๑ ที่กําหนดผูมีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมในกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาหรือประชาชนผูมีสิ ทธิเลือกตั้ง จะมีจํานวนมากกวา การเสนอรางพระราชบัญ ญัติห รื อ
รา งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ กระบวนการพิ จ ารณาของรั ฐ สภากํา หนดเป น ๓ วาระ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการและในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่ห นึ่งตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่สามตองมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เปนตน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ไมมีบทบัญญัตใิ ดใหอาํ นาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐสภา
ไมไดใชอํานาจในฐานะฝายนิติบัญญัติ หากแตใชอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญ ตามที่ผูมีอํานาจจัดทํา
รัฐธรรมนูญไดมอบหมายใหตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรใชอํานาจตุลาการในลักษณะของการถวงดุลการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารตามหลักการแยกใชอํานาจอธิปไตยออกเปนอํานาจนิตบิ ัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ
ตุลาการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจจะตรวจสอบอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญ
หรืออํานาจการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได แตอยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรใชอํานาจตุลาการ
อาจใชอํานาจปฏิเสธไมบังคับใชหรือรับรองบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญที่เห็นโดยชัดแจงวาไดบัญญัติขึ้น
โดยไมเปนไปตามเจตนารมณของปวงชนชาวไทยซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมมีอํานาจวินิจฉัยคํารองทั้งสี่ที่ขอใหตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๙๑ ได
ประเด็นที่ห นึ่ง การตรารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
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มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓
และมาตรา ๑๑๔) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
เห็นวา ผูรองทั้งสี่กลาวอางวา ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่เปนประเด็นพิจารณาในคดีนี้ มีสมาชิกรัฐสภาออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกรัฐสภาคนอื่น ทําให
กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนไปโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ พิจารณาแลวศาลรัฐธรรมนูญ
ไมมีอํานาจพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกตางจากที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดในกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๔๑ และกรณี การตรวจสอบความชอบดว ยรั ฐ ธรรมนูญ ของรา งพระราชบั ญ ญั ติต าม
มาตรา ๑๕๔ หากขอเท็จจริงปรากฏวา การประชุมแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีการออกเสียงลงคะแนน
โดยกดบัตรลงคะแนนแทนกัน เทากับวาการพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภา
เปนไปโดยไมชอบ รัฐสภาซึ่งเปนผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองเปนผูตรวจสอบเพื่อใหได
ขอเท็จจริง วาเปน ไปตามที่กลาวอางหรือไม เพราะสมาชิกรัฐ สภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒
และสมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ การออกเสียง
ลงคะแนนแทนกันจึงทําลายหลักการความเปนอิสระและอํานาจการตัดสินใจโดยใชคะแนนเสียงที่สมาชิก
แตละคนมีอยูอยางเทาเทียมกัน หากกรณีการออกเสียงลงคะแนนแทนกันมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงมติ
ของสมาชิกรัฐสภา ยอมทําใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมติดังกลาวไมมีผลใชบังคับ แตหากไมมีผล
เปนการเปลี่ยนแปลงมติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาที่มีการกระทําดังกลาวถือวาเปนการกระทํา
ที่ไมชอบเฉพาะตน ซึ่งไมทําใหการลงมติออกเสียงที่สมบูรณนั้นเสียไป สวนขอกลาวอางอื่นของผูรองทั้งสี่
ศาลรัฐธรรมนูญไมจําตองวินิจฉัย เพราะเปนกรณีที่รัฐสภาจะเปนผูตรวจสอบและพิจารณาดวยเชนกัน
ประเด็นที่สอง เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓
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และมาตรา ๑๑๔) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
เห็น วา การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้เปนขอหามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งหามมิให
บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อการกระทําดังกลาว บทบัญญัติมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
มีองคประกอบ ๓ สวน ดังนี้ ผูกระทําคือ บุคคลซึ่งรวมถึงพรรคการเมืองตามความในวรรคสองดวย
การกระทําคือ การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และเจตนาของการกระทํา คือ เพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข และเพื่อใหไ ดม าซึ่ง อํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ สวนกรณีการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองทั้งสี่ฉบับอันเปนประเด็นพิจารณาคดีนี้ เมื่อพิจารณาองคประกอบ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจจัดทํา
รัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้นเพื่อใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ กําหนดใหรฐั สภาเปนผูมีอาํ นาจ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ประกอบมาตรา ๑๓๖ (๑๖) และมีขอกําหนด
หามเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ ตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองทั้งสี่ฉบับอันเปนประเด็นพิจารณาคดีนี้มิไดเปนการใชสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามรัฐธรรมนูญ หากแตเปนการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และไมอาจแปลเจตนารมณของการแกไขเพิ่มเติม
รัฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ สภาซึ่ ง เสนอให มี ก ารแก ไ ขเกี่ ย วกั บ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาว า เป น การกระทํ า เพื่ อ ล ม ล า ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไ ดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญ ญัติไ วในรัฐ ธรรมนูญ ตาม
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ของรัฐสภาตามคํารองทั้งสี่ฉบับอันเปน
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ประเด็นพิจารณาคดีนี้จึงไมมีปญหาวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ดังนี้ เมื่อวินิจฉัยแลววา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองทั้งสี่ฉบับอันเปน
ประเด็นพิจารณาคดีนี้ไมเปนเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงไมมีเหตุใหตองสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ วรรคสาม และไม มี เ หตุ สั่ ง เพิ กถอนสิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรค
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงใหยกคํารองทั้งสี่
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

