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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๕๕/๒๕๕๖
วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ห นึ่ง การตรารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็นที่สอง เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ความเห็น
ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองขอแกไขเพิ่มเติม คําชี้แจงแกขอกลาวหา และเอกสารประกอบ
สรุปไดวา ในคดีนี้ ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
โดยอางวา ผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๘๑ ดําเนินการเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ โดยเสนอญัต ติตอผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๑ เห็น ชอบใหบ รรจุร ะเบียบวาระ
การประชุมรวมกันของรัฐสภา ที่ประชุมรัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ลงมติรับหลักการ แลวตั้ง
กรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งพิจารณา และพิจารณาในวาระที่สอง ขั้น พิจารณาเรียงลําดับมาตรา และ
ออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบในวาระที่สาม เสร็จสิ้นแลว นําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ผูรองเห็นวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้ง ๓๘๑ คน เปนการกระทําเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ขอใหสั่งเลิกการกระทําดังกลาว และขอใหสั่ง
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เพิ ก ถอนกระบวนการพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ทุกขั้นตอน นับตั้งแตการพิจารณาของรัฐสภาในวาระ
ที่หนึ่ง เปนตนมา
มีปญหาเบื้องตนที่ตองพิจารณากอนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๖๘ บัญญัติไวในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงคหามบุคคลใด
ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และใหบุคคลใดก็ตามที่ทราบวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการดังกลาว
ใหมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด ตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่น คํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย หลักการนี้บัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบัง คับ
ไดบัญญัติรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไวเชนกันในมาตรา ๖๘ โดยมีหลักการใหบุคคลใดจะใชสิทธิ
ตามบทบัญญัติมาตรานี้ไดก็ตอเมื่อปรากฏเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ที่มีบุคคลหรือพรรคการเมือง
มีการกระทําโดยมีเจตนาเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
และการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองดังกลาวโดยความหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ไมอาจอางวาเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไดโดยชอบ การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของ
บุคคลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมือง
ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข อ เท็ จ จริ ง และยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให เ ลิ ก การกระทํ า ดั ง กล า ว แต ทั้ ง นี้
ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว” ขั้นตอนของการใชสิทธิจึงเริ่มเมื่อมี
ผูทราบวาบุคคลหรือพรรคการเมืองใดมีการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บุคคลผูทราบเรื่อง
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง จากนั้นอัยการสูงสุดมีอํานาจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของเรื่องที่เสนอแกตน และมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยสั่งการตอไป
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ผูที่ทราบการกระทําตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ ไมมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได
โดยตรง เนื่องจากกรณีที่ปรากฏมีการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
โดยมีเจตนาเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ผลของการกระทํ าดั งกล าวยอ มกระทบตอ ปวงชนชาวไทยเจา ของอํา นาจอธิ ป ไตย ปวงชนชาวไทย
ซึ่งประกอบกันเปนรัฐจึงเปนผูไดรับความเสียหาย ประชาชนแตละคนไมมีผูใดไดรับความเสียหายเปนพิเศษ
แตกตางกัน กรณีจึงไมกอใหเกิดสิทธิแกบุคคลหรือคณะบุคคลใดจะใชสิทธิเฉพาะของตัวเองในการปองกัน
พิทักษรัฐธรรมนูญดวยการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินจิ ฉัย เมื่อบุคคลใดทราบการกระทําดังกลาว
ตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินการตรวจสอบการกระทํานั้นเพื่อใหอัยการสูงสุดเปนผูกลั่นกรอง
ขอเท็จจริงเสียกอนวามีมูลเหตุเพียงพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามมาตรา ๖๘
วรรคสอง หรือไม ประกอบกับอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจในการใชบังคับกฎหมายอาญา โดยเฉพาะ
การกระทําดังกลาวยังเปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาอันเปนความผิดอาญา
แผนดินดวย มาตรา ๖๘ วรรคสอง จึงบัญญัติใหการเสนอเรื่องของอัยการสูงสุดตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยนั้นไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว และหากใหบุคคลผูทราบ
การกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดแลว อัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวดําเนินการอะไรตอไมได ทําใหบทบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของอัยการสูงสุดดังกลาว
ไมมีผลใชบังคับ จากเหตุผลดังกลาวจึงเห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง กําหนดขั้นตอนการใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญของบุคคลซึ่งเปนผูทราบการกระทําใหตองเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดมีอํานาจ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวนิ ิจฉัยตอไป ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ไมปรากฏวา
มีเจตนาใหอํานาจบุคคลใดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ดังนั้น ผูรองจึงไมมีสิทธิยื่นคํารอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง โดยตรงได
ปญหาเบื้องตนที่ตองพิจารณาตอไปมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ หรือไม เห็นวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในคดีนี้ เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๒๙๑ โดยแกไขเพิ่มเติมเปนรายมาตราในสวนของมาตรา ๑๙๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ การแกไ ขเพิ่ม เติ มรัฐ ธรรมนูญ ไวเปน การเฉพาะในมาตรา ๒๙๑ โดยเปน บทบัญ ญัติวาดว ย
หลักเกณฑและวิธีการของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต อ งมาจากคณะรั ฐ มนตรี สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรมี จํ า นวน
ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในห า ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องสภาผู แ ทนราษฎร หรือ จากสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
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
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(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
เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญไวลว งหนาเพื่อใหมีรัฐธรรมนูญใชบังคับอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณ
และความตองการของประชาชนในชวงเวลาใด ๆ ดวยวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยหลักการแลว
ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจะกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไว สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ กําหนดให
รัฐสภาเปนผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ (๑๖)
กระบวนการแกไ ขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญ ของรัฐ สภาจะแตกตางจากกระบวนการตรากฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขอแตกตางที่สําคัญจะเห็นไดตามมาตรา ๒๙๑
ที่กํ า หนดผู มี สิ ท ธิเ สนอญัต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ม เติ ม ในกรณี ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร สมาชิก วุ ฒิ ส ภา
หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีจํานวนมากกวาการเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ กระบวนการพิจารณาของรัฐสภากําหนดเปน ๓ วาระ การออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่ห นึ่ง ขั้น รับ หลักการและในวาระที่สามขั้น สุด ทาย ใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปด เผย
คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่หนึ่งตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่สามตองมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
เปนตน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐสภาไมไดใชอํานาจในฐานะฝายนิติบัญญัติ หากแต
ใชอํานาจการจัด ทํา รัฐ ธรรมนูญ ตามที่ ผูมีอํานาจจัด ทํารัฐ ธรรมนูญ ไดม อบหมายใหต ามรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรใชอํานาจตุลาการ
ในลักษณะของการถวงดุลการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตามหลักการแยกใชอํานาจ
อธิปไตยออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจจะตรวจสอบอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญหรืออํานาจการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
แต อย างไรก็ต าม ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เปน องคก รใช อํา นาจตุ ลาการอาจใชอํ านาจปฏิเ สธไม บัง คับ ใช
หรือรับรองบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญที่เห็นโดยชัดแจงวาไดบัญญัติขึ้นโดยไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของปวงชนชาวไทยซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจวินิจฉัยคํารอง
ที่ขอใหตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๙๑ ได
ประเด็นที่ห นึ่ง การตรารางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
เห็นวา ผูรองกลาวอางวา ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่เปนประเด็นพิจารณาในคดีนี้ มีการปดการอภิปรายในวาระที่หนึ่ง มีการกําหนดวัน แปรญัต ติ
และมีการพิจารณาและลงมติในวาระที่สอง ซึ่งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ พิจารณาแลวศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกตางจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดในกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔๑ และกรณี การตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ หากในการประชุมแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มีการกระทําดังที่ผูรองกลาวอาง รัฐสภาซึ่งเปนผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองเปนผูตรวจสอบ
และพิจารณา
ประเด็นที่สอง เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) เปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
เห็น วา การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้เปนขอหามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งหามมิให
บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อการกระทําดังกลาว บทบัญญัติมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
มีองคประกอบ ๓ สวน ดังนี้ ผูกระทําคือ บุคคลซึ่งรวมถึงพรรคการเมืองตามความในวรรคสองดวย
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การกระทําคือ การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และเจตนาของการกระทํา คือ เพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข และเพื่อใหไ ดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ สวนกรณีการแกไข
เพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญของรัฐ สภาตามคํารองอัน เปน ประเด็น พิจารณาคดีนี้ เมื่อพิจารณาองคป ระกอบ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจจัดทํา
รัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้นเพื่อใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ กําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ประกอบมาตรา ๑๓๖ (๑๖) และมีขอกําหนด
หามเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ ตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองอันเปน ประเด็นพิจารณาคดีนี้มิไดเปนการใชสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามรัฐธรรมนูญ หากแตเปนการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และไมอาจแปลเจตนารมณของการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของรัฐ สภาซึ่งเสนอใหมีก ารแกไขเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วาเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองอันเปนประเด็น
พิจารณาคดีนี้จึงไมมีปญหาวาเปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ดังนี้ เมื่อวินิจฉัยแลววา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองอันเปนประเด็น
พิจารณาคดีนี้ไมเปนเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงไมมีเหตุใหตองสั่งตามคําขออื่น
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงใหยกคํารอง
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

