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ควำมเห็นในกำรวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นำยเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๕๕

เรื่องพิจำรณำที่ ๒๖/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็น ที่ห นึ่ ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง
หรือไม่
ประเด็น ที่ สอง พระราชบั ญญั ติการรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๕) ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ หรือไม่
ควำมเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่ระบุว่าอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
และวรรคสอง กาหนดว่า การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
ส่วนพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕
เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อานาจคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้งและแก้ไข
หรื อบรรเทาเหตุก ารณ์ ที่ก ระทบต่ อความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รนั้ นภายในพื้ นที่ และระยะเวลา
ที่กาหนดได้ หากพบว่ามีกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มี
ความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน ทั้งอยู่ในอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ในการแก้ปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงหรือสามารถดาเนินการ
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แก้ไขได้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อานาจ
หน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลงและให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
เห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวข้ างต้น เป็นเพียงการมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอานาจหน้าที่
เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่ว มกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนเพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้น
ทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกาหนด
ให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อานาจเป็นการเฉพาะ ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์
เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ภายในพื้นที่และระยะเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕
ได้กาหนดให้การใช้อานาจสอดคล้องกับหลักนิตธิ รรม ดังนั้น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง แต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ส่วนบุคคล ว่าด้วยเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
ส่วนพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้ผู้อานวยการ กอ.รมน. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอานาจออกข้อกาหนด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กาหนดในห้วงเวลา
ที่ปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุค คลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือห้าม
การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกาหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้
ยานพาหนะ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์
ภายในพื้นที่ตามมาตรา ๑๕
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พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) เป็นกฎหมายที่จากัด สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง
และเสรี ภ าพในการเลื อ กถิ่ น ที่ อ ยู่ ภ ายในราชอาณาจั ก ร แต่ ก็ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ ประกอบมาตรา ๒๙ กล่าวคือ เป็นกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน เพราะในปัจจุบันนี้
มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเ ร็ว
สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง มีความสลับซับซ้อน จนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพ
แห่ ง อาณาเขต ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยในประเทศ และเป็ น ภยั น ตรายต่ อ ความสงบสุ ข
ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้ นได้อย่างทันท่วงทีต ามกฎหมายนี้
จึงกาหนดให้มีหน่วยปฏิบัตงิ านหลักเพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจน
บูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และรักษาความมั่นคง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้อ งถิ่นของตนเพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้น
ทั้ ง ในยามปกติ แ ละในยามที่ เ กิ ด สถานการณ์ อั น เป็ น ภยั น ตรายต่ อ ความมั่ น คงในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง
และก าหนดให้ มี ม าตรการและกลไกควบคุ ม การใช้ อ านาจเป็ น การเฉพาะ ตามระดั บ ความรุ น แรง
ของสถานการณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ อนึ่ง บทบัญญัติ
ของกฎหมายดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไป และไม่ มุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
หรื อ แก่ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป็ น การเจาะจง นอกจากนั้ น เป็ น การจ ากั ด เสรี ภ าพเท่ า ที่ จ าเป็ น และ
ไม่กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่ งเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่ อยู่ภ ายใน
ราชอาณาจักร
จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๔
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

