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ค ำสัง่ศำลรัฐธรรมนูญ 

 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ค าส่ังที ่ ๖๗ – ๖๙/๒๕๕๕          เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๕/๒๕๕๕ 
          เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๘/๒๕๕๕ 
          เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๙/๒๕๕๕ 
 
  วนัท่ี  ๒๒  พฤศจิกำยน  พทุธศกัรำช  ๒๕๕๕ 
 

นำยเรืองไกร  ลีกิจวฒันะ  ท่ี  ๑      ผูร้้อง 
นำยหน่ึงดิน  วิมุตตินนัท ์ ท่ี  ๒ 
นำยสิงห์ทอง  บวัชุม  ท่ี  ๓ 
 
พลเอก บุญเลิศ  แกว้ประสิทธ์ิ  ท่ี  ๑     ผูถ้กูร้อง 
นำวำอำกำศตรี ประสงค ์ สุ่นศิริ  ท่ี  ๒ 

 
เร่ือง ค ำร้องขอใหศ้ำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉยัตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘ 
 
 นำยเรืองไกร  ลีกิจวฒันะ  นำยหน่ึงดิน  วิมุตตินันท์  และนำยสิงห์ทอง  บวัชุม  ยื่นค ำร้อง 
รวมสำมค ำร้อง  ขอใหศ้ำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉยัตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘  วำ่  พลเอก บุญเลิศ  
แก้วประสิทธ์ิ  และคณะ  ใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้ำงกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ  หรือเพื่อให้ได้มำซ่ึงอ ำนำจ 
ในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตำมวิถีทำงท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ 

ระหวำ่ง 
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  ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ค  ำร้องทั้ งสำมมีประเด็นแห่งคดีเป็นเร่ืองเดียวกัน 
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ  ก่อนท่ีศำลรัฐธรรมนูญจะพิจำรณำสั่งค  ำร้อง  จึงมีค ำสั่ง
ใหร้วมค ำร้องทั้งสำม  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๕/๒๕๕๕  เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๘/๒๕๕๕  และเร่ืองพิจำรณำท่ี  
๕๙/๒๕๕๕)  เข้ำด้วยกัน  โดยให้เรียก  นำยเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  ว่ำผู ้ร้องท่ี  ๑  นำยหน่ึงดิน   
วิมุตตินนัท์  ผูร้้องท่ี  ๒  นำยสิงห์ทอง  บวัชุม  ผูร้้องท่ี  ๓  และให้เรียก  พลเอก บุญเลิศ  แกว้ประสิทธ์ิ  
วำ่ผูถ้กูร้องท่ี  ๑  นำวำอำกำศตรี ประสงค ์ สุ่นศิริ  ผูถ้กูร้องท่ี  ๒   
  ขอ้เทจ็จริงตำมค ำร้องทั้งสำม  และเอกสำรประกอบ  สรุปไดด้งัน้ี 
  ค าร้องทีห่นึ่ง  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๕/๒๕๕๕) 
  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  เป็นประธำนองค์กำรพิทกัษ์สยำม  ไดจ้ดัให้มีกำรชุมนุมท่ีรำชตฤณมยัสมำคม
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ เม่ือวนัท่ี  ๒๘  ตุลำคม  ๒๕๕๕  โดยใชช่ื้อว่ำ  “หยุดวิกฤต
และหำยนะของชำติ”  เพื่อขบัไล่รัฐบำล  โดยมีผูถู้กร้องท่ี  ๒  เขำ้ร่วมชุมนุมและปรำศรัยว่ำมีแผนกำร 
ลม้รัฐบำล  หลงัจำกกำรชุมนุมยติุลง  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  ไดน้ดัให้มีกำรชุมนุมอีกคร้ังปลำยเดือนพฤศจิกำยน  
๒๕๕๕  ต่อมำผู ้ถูกร้องท่ี  ๑  ได้ให้สัมภำษณ์ต่อส่ือมวลชนในวันเวลำและโอกำสต่ำงๆ  ว่ำ   
หำกประชำชนมำร่วมชุมนุมเกิน  ๑  ล้ำนคน  ก็ล้มรัฐบำลได้  โดยมีเป้ำหมำยให้รัฐบำลลำออก 
หรือยบุสภำแต่ไม่ตอ้งมีกำรเลือกตั้งใหม่  ใหต้ั้งคณะท ำงำนในรูปแบบคณะปฏิวติัโดยประชำชน   
  ผู้ร้องท่ี  ๑  เห็นว่ำ  กำรกระท ำของผู้ถูกร้องท่ี  ๑  และผู้ถูกร้องท่ี   ๒  เป็นกำรใช้สิทธิ 
และเสรีภำพในกำรชุมนุมเพื่อล้มล้ำงรัฐบำลจึงไม่เป็นกำรชุมนุมโดยสงบ  อีกทั้ งยงัเข้ำลักษณะ 
กำรลม้ลำ้งอ ำนำจบริหำรหรือเพื่อให้คณะรัฐมนตรีใชอ้  ำนำจบริหำรไม่ได ้ อนัเป็นกำรกระท ำควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ  ๑๑๓  กำรกระท ำของผูถู้กร้องทั้งสองดงักล่ำว  จึงเป็นกำรใชสิ้ทธิ
และเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญเพื่อลม้ล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ  และผูถู้กร้องทั้งสองไดน้ดัให้มีกำรชุมนุมอีกคร้ังปลำยเดือนพฤศจิกำยน  
๒๕๕๕  ผูร้้องท่ี  ๑  ในฐำนะผูท้รำบกำรกระท ำดงักล่ำวจึงใชสิ้ทธิยื่นค ำร้องตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  
๖๘  วรรคสอง  ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งกำรให้ผูถู้กร้องทั้งสองและผูเ้ก่ียวขอ้งเลิกกระท ำกำร 
นัดชุมนุมคร้ังต่อไป  และถำ้ผูเ้ก่ียวขอ้งนั้นเป็นพรรคกำรเมืองใด  ขอให้วินิจฉัยสั่งกำรหรือมีค ำสั่ง 
ตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘  วรรคสำม  และวรรคส่ี 
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  ค าร้องทีส่อง  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๘/๒๕๕๕) 
  ผูถ้กูร้องท่ี  ๑  เป็นประธำนองคก์ำรพิทกัษส์ยำมซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมกำรและสมำชิกภำคี
เครือข่ำย  เช่น  กลุ่มเส้ือหลำกสี  และกลุ่มพนัธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย  เป็นตน้  ซ่ึงเป็น 
คนกลุ่มเดิมท่ีเคยต่อตำ้นรัฐบำล  พนัต ำรวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร  โดยกำรสร้ำงกระแสมวลชนจนน ำไปสู่
กำรรัฐประหำรเม่ือวนัท่ี  ๑๙  กนัยำยน  ๒๕๔๙  มำแลว้  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  ไดจ้ดัชุมนุมคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี  
๒๘  ตุลำคม  ๒๕๕๕  ณ  บริเวณรำชตฤณมยัสมำคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ เพื่อลม้ลำ้ง
รัฐบำล  โดยขู่เข็ญว่ำจะใชก้ ำลงัประทุษร้ำย  ต่อตำ้น  และขบัไล่รัฐบำลดว้ยวิธีกำรยุยง  ปลุกระดมผูม้ำ
ชุมนุมและประชำชนให้เกลียดชังรัฐบำลในขอ้กล่ำวหำอนัเป็นเท็จว่ำรัฐบำลปล่อยให้มีกำรจำบจว้ง
สถำบนั  เป็นรัฐบำลหุ่นเชิดของพนัต ำรวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร  และทุจริตคอร์รัปชัน่  เพื่อลม้ลำ้งรัฐบำล
ท่ีมำจำกกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  ดว้ยกำรใชก้ ำลงั
ของมวลชนจ ำนวนมำกต่อต้ำนและกดดันเพื่อหยุดย ั้งกำรท ำงำนของรัฐบำลท่ีมีนำงสำวยิ่งลักษณ์   
ชินวตัร  เป็นนำยกรัฐมนตรี  อนัถือไดว้่ำ  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  กบัองค์กำรพิทกัษ์สยำมกระท ำควำมผิดฐำน 
เป็นกบฏตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ  ๑๑๓  และมำตรำ  ๑๑๔  และเม่ือวนัท่ี  ๑๐  พฤศจิกำยน  
๒๕๕๕  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  กบัองคก์ำรพิทกัษส์ยำมไดว้ำงแผนประชุมเพื่อก ำหนดนดัชุมนุมใหญ่  ในวนัท่ี  
๒๔  ถึงวนัท่ี  ๒๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  ณ  บริเวณลำนพระบรมรูปทรงมำ้  โดยมีกำรปลุกระดม 
และจดัจำ้งคนกว่ำหน่ึงลำ้นคนเพื่อลม้ลำ้งรัฐบำลดว้ยกำรบุกยึดท ำเนียบรัฐบำล  เพื่อหยุดย ั้งกำรท ำงำน
และขบัไล่รัฐบำล  นอกจำกน้ี  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  เคยเสนอปิดประเทศหรือแช่แข็งประเทศเป็นเวลำ  ๕  ปี  
ใหมี้คณะผูบ้ริหำรประเทศซ่ึงประกอบดว้ย  คณะรัฐมนตรี  ๓๑  คน  ตวัแทนอำชีพเป็นสภำ  ๒๕๐  คน  
โดยไม่มีนกักำรเมือง 
  ดังนั้ น  เพื่อป้องกันควำมไม่สงบท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงอำจท ำให้เหตุกำรณ์ลุกลำมบำนปลำย 
อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำของผูถู้กร้องท่ี  ๑  ผูร้้องท่ี  ๒  จึงขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งกำรให ้
ผูถู้กร้องท่ี  ๑  กบัองคก์ำรพิทกัษส์ยำม  เลิกกำรกระท ำตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘  และขอให้มีค  ำสั่ง 
ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อใชวิ้ธีกำรคุม้ครองชัว่ครำวระหวำ่งกำรพิจำรณำคดี  โดยสั่งผูถู้กร้องท่ี  ๑  กบัองคก์ำร
พิทักษ์สยำมยุติกำรชุมนุมในวนัท่ี  ๒๔  ถึงวนัท่ี  ๒๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  ไวก่้อน  จนกว่ำจะมี 
ค ำวินิจฉยั 
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  ค าร้องทีส่าม  (เร่ืองพิจำรณำท่ี  ๕๙/๒๕๕๕) 
  ผูร้้องท่ี  ๓  ทรำบว่ำมีกำรร่วมกนัชุมนุมปรำศรัย  เม่ือวนัท่ี  ๒๘  ตุลำคม  ๒๕๕๕  ณ  บริเวณ
รำชตฤณมยัสมำคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถมัภ์  ซ่ึงมีผูถู้กร้องท่ี  ๑  และคณะ  ไดร่้วมกนั
ปรำศรัยโดยมีวัตถุประสงค์อย่ำงแจ้งชัดเพื่อล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และร่วมกันแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชนทุกประเภทเม่ือวันท่ี  ๑๐  
พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมบริเวณรำชตฤณมยัสมำคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถมัภ ์  
ว่ำ  จะจดัให้มีกำรชุมนุมปรำศรัยข้ึนในวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลำ  ๐๙.๐๑  นำฬิกำ  
เป็นตน้ไป  ท่ีบริเวณลำนพระบรมรูปทรงมำ้  โดยมีวตัถุประสงค์อย่ำงแจง้ชดัเพื่อลม้ลำ้งกำรปกครอง 
ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  และเพื่อขบัไล่รัฐบำลท่ีมีนำงสำวยิ่งลกัษณ์  
ชินวตัร  เป็นนำยกรัฐมนตรี  ซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน  ผูร้้องท่ี  ๓  ในฐำนะผูท้รำบกำรกระท ำ
ดงักล่ำวย่อมมีสิทธิยื่นค ำร้องตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘  วรรคสอง  ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
สั่งกำรให้ผูถู้กร้องท่ี  ๑  และคณะ  เลิกกำรกระท ำนดัชุมนุมในวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่
เวลำ  ๐๙.๐๑  นำฬิกำ  เป็นตน้ไป  ณ  บริเวณลำนพระบรมรูปทรงมำ้ 
  ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ  ขอ้เท็จจริงตำมค ำร้องทั้งสำมยงัไม่เพียงพอ  จ ำเป็นตอ้ง 
ไต่สวนโดยวิธีกำรสอบถำมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำจะสั่งรับหรือไม่รับค ำร้องทั้งสำม 
ไวพ้ิจำรณำวินิจฉัย  จึงมีหนังสือเรียกผูถู้กร้องท่ี  ๑  ในฐำนะประธำนองค์กำรพิทักษ์สยำม  และ 
พลอำกำศโท วชัระ  ฤทธำคนี  โฆษกองคก์ำรพิทกัษส์ยำม  มำไต่สวนสอบถำมขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม 
  ในวนันัดไต่สวน  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  ยื่นค ำช้ีแจง  ฉบับลงวนัท่ี  ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕   
สรุปได้ว่ำ  กำรด ำเนินกิจกรรมชุมนุมเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๓  มำตรำ  ๖๓  และหน้ำท่ี 
ของชนชำวไทย  มำตรำ  ๗๐  และมำตรำ  ๗๑  ทุกประกำร  มิได้มีส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีจะล้มล้ำง 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ  หรือเพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงอ  ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตำมวิถีทำงท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ   
และกำรชุมนุมท่ีจะจัดให้มีข้ึนในวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  เป็นกำรจัดกำรชุมนุมโดยสงบ
ปรำศจำกอำวุธ  และเป็นไปโดยสันติวิธี  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  ยงัไดท้ ำหนังสือแจง้กำรจดักำรชุมนุมไปยงั
นำยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  นำยกสภำทนำยควำม  
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คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  อีกทั้งไดส่้งหนังสือทำงโทรสำรและจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
ถึงสถำนทูตต่ำงๆ  ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพในกำรชุมนุม  และหนำ้ท่ีของชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญ 
  ทำงกำรไต่สวนสอบถำมนำยประยงค์  ไชยศรี  ซ่ึงเป็นผูแ้ทนผูถู้กร้องท่ี  ๑  และผู้แทน 
พลอำกำศโท วัชระ  ฤทธำคนี  สรุปได้ว่ำ  กำรน ำเสนอแนวคิดกำรปิดประเทศหรือกำรแช่แข็ง 
ประเทศไทยนั้น  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  มิไดเ้ป็นผูก้ล่ำว  แต่ไดเ้สนอว่ำจะแช่แข็งนกักำรเมืองเลว  นกักำรเมืองชัว่   
ไวส้ักระยะเวลำ  ๕  ปี  เพื่อปรับปรุงมิให้นักกำรเมืองเขำ้มำกอบโกยหรือหำประโยชน์   ส่วนกำรตั้ง
คณะท ำงำนในรูปแบบคณะปฏิวติัโดยประชำชนนั้น  เห็นว่ำ  แมพ้รรคกำรเมืองท่ีเป็นฝ่ำยจดัตั้งรัฐบำล 
มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนก็ตำม  แต่กำรชุมนุมในคร้ังน้ีจะแสดงให้เห็นว่ำมีประชำชนบำงส่วน
ไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัรัฐบำล 
 ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำค ำร้อง  เอกสำรประกอบ  และทำงกำรไต่สวนแลว้  มีข้อเท็จจริง
เพียงพอในกำรพิจำรณำสัง่ค  ำร้องทั้งสำม 
  ประเด็นท่ีศำลรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำเบ้ืองต้นมีว่ำ  ค  ำร้องของผู ้ร้องทั้ งสำมต้องด้วย
หลกัเกณฑต์ำมรัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘  หรือไม่ 
  รัฐธรรมนูญ  มำตรำ  ๖๘  วรรคหน่ึง  บญัญติัว่ำ  “บุคคลจะใชสิ้ทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ
เพื่อลม้ลำ้งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญน้ี  
หรือเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงอ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตำมวิถีทำงท่ีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญน้ี  มิได”้  และวรรคสอง  บญัญติัว่ำ  “ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคกำรเมืองใดกระท ำกำร 
ตำมวรรคหน่ึง  ผูท้รำบกำรกระท ำดงักล่ำวย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองให้อยักำรสูงสุดตรวจสอบขอ้เท็จจริง
และยืน่ค ำร้องขอใหศ้ำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งกำรให้เลิกกำรกระท ำดงักล่ำว  แต่ทั้งน้ี  ไม่กระทบกระเทือน
กำรด ำเนินคดีอำญำต่อผูก้ระท ำกำรดงักล่ำว” 
 พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ  ขอ้เท็จจริงจำกทำงกำรไต่สวนสอบถำมผูแ้ทนผูถู้กร้องท่ี  ๑  และผูแ้ทน
พลอำกำศโท วชัระ  ฤทธำคนี  ต่ำงยนืยนัวำ่  ผูถู้กร้องท่ี  ๑  ไม่ไดมี้กำรกล่ำวเก่ียวกบัแนวคิดปิดประเทศ
หรือแช่แขง็ประเทศ  แต่กล่ำววำ่  เป็นกำรแช่แขง็นกักำรเมืองเลว  นกักำรเมืองชัว่  ไวส้กัระยะเวลำ  ๕  ปี  
เพื่อป้องกนัมิให้เขำ้มำกอบโกยหำผลประโยชน์  และตำมค ำช้ีแจงยงัไดค้วำมต่อไปว่ำ  กำรนัดชุมนุม 
ในวนัท่ี  ๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕  เป็นกำรชุมนุมเพื่อแสดงพลงัขบัไล่รัฐบำล  หำกขบัไล่แลว้ไม่เป็นผล  






