สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๙
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

ประธานรัฐสภาขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
กรณีร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติให้ เพิ่มความเป็ น
มาตรา ๔๖/๑ มีข้อความขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรือไม่

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุป
ประธานรัฐสภาส่ งความเห็นของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภา เพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) โดยมีขอ้ เท็จจริ งสรุ ปได้วา่
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน ๙๕ คน และสมาชิ กวุฒิสภา จํานวน ๗๙ คน รวม
๑๗๔ คน เห็นว่า มาตรา ๒๐ แห่ งร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งบัญญัติให้เพิ่ม
ความเป็ นมาตรา ๔๖/๑ โดยวรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผใู ้ ดชุมนุ มกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่
เป็ นการกีดขวางการจราจร หรื ออาจเป็ นอันตรายหรื อเสี ยหายแก่ ยานพาหนะหรื อผูใ้ ช้ทางหลวง เว้นแต่
ได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวงหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวง
หรื อ เป็ นการเดิ น แถว ขบวนแห่ หรื อ ชุ ม นุ ม กัน ตามประเพณี ห รื อ วัฒ นธรรม หรื อ เป็ นกิ จ กรรมเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะหรื ออยูใ่ นเขตที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด” และ
วรรคสองบัญญัติว่า “การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ กาํ หนดใน
กฎกระทรวง” นั้น มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔
เนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิไม่มีผลบังคับเป็ นการทัว่ ไปโดยมุ่งหมายบังคับโดยเฉพาะเจาะจงใช้
แก่ ก ารชุ ม นุ ม จึ ง เป็ นการจํา กัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม อย่ า งแจ้ง ชัด ขัด ต่ อ เจตนารมณ์ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็นเบือ้ งต้ น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า คําร้องที่ประธานรัฐสภาส่ งให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ มีขอ้ ความขัดหรื อ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ นั้น เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เป็ นร่ างพระราชบัญ ญัติ ที่ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๖ แล้ว ก่ อ นที่
นายกรัฐมนตรี จ ะนํา ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ด ัง กล่ า วขึ้ น ทู ล เกล้า ทูล กระหม่ อ มถวายเพื่อ พระมหากษัต ริ ย ์
ทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๙๓ ประธานรัฐสภาส่ งความเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน
๙๕ คน และสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๗๙ คน รวม ๑๗๔ คน จึงเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา เมื่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าว
เสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา และประธานรัฐสภาส่ งความเห็นนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณี
จึงเป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคําร้องนี้
ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

๒
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า ร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บญั ญัติใ ห้เ พิ่มความเป็ นมาตรา ๔๖/๑ มีขอ้ ความขัด หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐
ที่บญั ญัติว่า “ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา ๔๖/๑ แห่ งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” โดย
มาตรา ๔๖/๑ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผใู ้ ดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็ นการกีดขวาง
การจราจร หรื ออาจเป็ นอันตรายหรื อเสี ยหายแก่ยานพาหนะหรื อผูใ้ ช้ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตเป็ น
หนังสื อจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวงหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวง หรื อเป็ นการเดินแถว
ขบวนแห่ หรื อชุมนุมกันตามประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อเป็ นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื ออยูใ่ น
เขตที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง” ขัดหรื อแย้งต่อ
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ เนื่ องจากเป็ นการจํากัดเสรี ภาพในการชุ มนุ มโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธเกิ นความจําเป็ น และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่ งเสรี ภาพในการชุมนุ มโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ เพราะการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็ นเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ บัญญัติไว้
เมื่อวินิจฉัยว่า ร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บญั ญัติ
ให้เพิ่มความเป็ นมาตรา ๔๖/๑ เป็ นอันตกไปแล้ว ข้อความในมาตรา ๓๐ ของร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่บญั ญัติให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา ๗๓/๑ แห่ งพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งเป็ นบทกําหนดโทษ เฉพาะข้อความที่ว่า “มาตรา ๔๖/๑” ซึ่ งเป็ นส่ วนที่เชื่ อมโยงกับ
มาตรา ๒๐ เป็ นอันตกไปด้วย
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่ างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่
บัญญัติให้เพิ่มความเป็ นมาตรา ๔๖/๑ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ จึงเป็ นอันตก
ไป และข้อความในมาตรา ๓๐ ที่บญ
ั ญัติให้เพิ่มความเป็ นมาตรา ๗๓/๑ ซึ่ งเป็ นบทกําหนดโทษเฉพาะ
ข้อความ “มาตรา ๔๖/๑” ในมาตรา ๗๓/๑ ซึ่ งเชื่อมโยงกับมาตรา ๒๐ ที่บญั ญัติให้เพิ่มความเป็ นมาตรา
๔๖/๑ เป็ นอันตกไปด้วย
____________________________________
หมายเหตุ
๒๕๔๙

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ก วันที่ ๔ กันยายน

