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รัฐธรรมนูญกินได:้ รัฐธรรมนูญกบัธุรกิจ 

• นางสาวมตุาท าหนงัสือสญัญากู้ ยืมเงินธนาคาร ก. ลงช่ือนางสาวมตุา จ านวน 
๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลา ๑๐ ปี ดอกเบีย้ร้อยละ ๒๐ ตอ่ปี หนีถ้งึก าหนดช าระ 
นางสาวมตุา ไมมี่เงินเพียง ๑,๐๐๐ ล้านบาท พอที่จะช าระหนีเ้งินต้น แตไ่มมี่เงิน
ช าระดอกเบีย้จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ธนาคารฟ้องนางสาวมตุาตอ่ศาลแพง่
เรียกให้ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ 

• นางสาวมตุามาปรึกษาทา่นซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายประจ าบริษัท Bakery 
จ ากดั วา่จะมีข้อตอ่สู้ทางกฎหมายประการใดบ้างท่ีจะท าให้ไมต้่องช าระดอกเบีย้ 
โดยหากมีช่องทางยินดีจ่ายคา่ท่ีปรึกษาในร้อยละ ๒๐ ของดอกเบีย้ท่ีต้องช าระ 
ทัง้นีต้้องรีบยืนค าให้การภายใน ๓ วนั เพราะจะครบก าหนดระยะเวลา 
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รัฐธรรมนูญกินได:้ รัฐธรรมนูญกบัธุรกิจ (ต่อ) 
• ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

(๑) ปพพ. มาตรา ๖๕๔ ก าหนดวา่ การกู้ ยืมเงินให้คิดอตัราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
ตอ่ปี 

(๒) พรบ. ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของสถาบนัการเงิน มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีสถาบนัการเงินอาจคิดจากผู้กู้ ยืมให้สงูกวา่ร้อยละ ๑๕ ตอ่ปีได้ และมาตรา 
๖ ก าหนดตอ่ไปวา่ เม่ือมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามมาตรา ๔  แล้ว ไม่ให้น า 
ปพพ. มาตรา ๖๕๔ มาใช้บงัคบัการการคิดดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 

(๓) รัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๓๐ ก าหนดคุ้มครองหลกัความเสมอภาค และห้ามเลือกปฏิบตัิ 

(๔) รัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๖ รับรองความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู กฎหมาย
อ่ืนใดจะขดัหรือแย้งมิได้ 
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รัฐธรรมนูญกินได:้ รัฐธรรมนูญกบัธุรกิจ (ต่อ) 

• รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๑๑ในการท่ีศาลจะใช้บทบญัญตัิแห่งกฎหมายบงัคบัแก่คดีใด ถ้าศาล
เห็นเอง หรือคูค่วามโต้แย้งพร้อมด้วยเหตผุลวา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายนัน้ต้องด้วยบทบญัญตัิ
มาตรา ๖ และยงั ไม่มีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในสว่นท่ีเก่ียวกบับทบญัญตัินัน้ ให้ศาลสง่
ความเห็นเช่นวา่นัน้ ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนญูจะได้พิจารณาวินิจฉยั ในระหวา่งนัน้ให้
ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชัว่คราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉยั
ของศาลรัฐธรรมนญู 

• ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนญูเห็นวา่ค าโต้แย้งของคูค่วามตามวรรคหนึง่ไม่เป็นสาระอนัควร ได้รับ
การวินิจฉยั ศาลรัฐธรรมนญูจะไม่รับเร่ืองดงักลา่วไว้พิจารณาก็ได้ 

• ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้ในคดีทัง้ปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึง ค าพิพากษาของ
ศาลอนัถึงที่สดุแล้ว 
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รัฐธรรมนูญกินได:้ รัฐธรรมนูญกบัธุรกิจ (ต่อ) 

• ท่านจะยกข้อตอ่สู้ในคดีนีอ้ยา่งไร ในเมื่อมีเวลาคิดเหลือ ๓ วนั 

• (เทียบเคียงจากค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๕/๒๕๔๒ หนงัสือ เลม่ ๑ 
หน้า ๑๕๗) 
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รัฐธรรมนูญกินได:้ สิทธิในการสอบผูช่้วยพิพากษา 

• นายใต้ส าเร็จปริญญาตรีนิตศิาสตรบณัฑิต สอบผ่านได้เป็นเนติบณัฑิต
ไทย ท างานเป็นทนายความมีใบอนญุาตมา ๒ ปี เก็บคดีได้ ๒๐ คดี 
อายคุรบ ๒๕ ปี บริบรูณ์ จงึสมคัรสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 

• กต. พิจารณาแล้ว เห็นวา่ นายใต้เป็นโปลโิอ กล้ามเนือ้ขาลีบ เดินขา
กะเผลก จึงเข้าขา่ยเป็น ผู้ มี “กายไมเ่หมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุา
การ” จงึมีมตไิม่ให้นายใต้สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา 

• นายใต้จะมีช่องทางในการตอ่สู้กบั กต. อยา่งไร 
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รัฐธรรมนูญกินได:้ สิทธิในการสอบผูช่้วยพิพากษา (ต่อ) 
• ประเด็นในการพิจารณา 

• (๑) นายใต้จะฟ้อง ก.ต. ท่ีตดัสิทธินีท่ี้ศาลใด หรือองค์กรใด 

• (๒) จะยกประเดน็ใดขึน้ตอ่สู้ 

• โปรดดคู าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๑๖/๒๕๔๕, ๔๔/๒๕๔๕ (หนงัสือ 
เลม่ ๑ หน้า ๑๖๐-๑๖๑) ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๔๒/
๒๕๔๗ (หนงัสือเลม่ ๑ หน้า ๑๘๗) และค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี 
๑๕/๒๕๕๕ ในเว็บไซด์ศาลรัฐธรรมนญู 
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1. กฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างของ
ประเทศ และ 

2. รับรองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
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*กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายทัง้หลายทัง้ปวงที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศ 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ช่ือใดก็ตาม เช่น เยอรมันเรียกว่า กฎหมายพืน้ฐาน Basic  
Law หรือบางประเทศ เรียกว่า Fundamental Law เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่  
ก็ตาม เช่น ธรรมเนียมปฏิบัตทิางรัฐธรรมนูญ ไม่มีบัญญัตไิว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
*รัฐธรรมนูญ  เป็นชื่อกฎหมายเฉพาะเจาะจงฉบับหน่ึงที่ใช้ปกครองประเทศ 
 “ประเทศใดมีรัฐธรรมนูญ ประเทศนัน้ย่อมมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ 
ประเทศใดมีกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่แน่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญเสมอไป” 
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รัฐธรรมนูญ 
ลายลักษณ์อักษร 

รัฐธรรมนูญ 
ไม่เป็นลายลักษณ์ฯ 

        กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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- ไม่มีบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญในรูป convention 
 

- มีบทบัญญัตรัิฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีกฎหมายรัฐธรรมนูญในรูป convention ด้วย 
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*คือ สิ่งที่เคยเกิดขึน้และปฏบิัตสืิบต่อกันมาจนเป็นกฎหมาย และไม่มี
คนคิดที่จะปฏิบัตต่ิางไปจากนี ้
 ตัวอย่างเช่น  กฎกระทรวง รัฐมนตรีจะลงนามประกาศใช้ได้ ไม่ 
มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัตใิห้ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะ 
รัฐมนตรีก่อน  แต่ปฏิบัตสืิบกันมาว่าต้องขอความเหน็ชอบต่อ ค.ร.ม. 
*รัฐธรรมนูญ 2540, 2550, 2557 ก าหนดให้ใช้ Convention  คือ ประเพณี
การปกครองในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการอุดช่องว่าง  ด ูมาตรา 7 เทยีบ
ด ูป.พ.พ. มาตรา 4 
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*มีเนือ้หาในเร่ืองการก าหนดบุคคลที่จะสืบราชสันตตวิงศ์ขึน้เป็นกษัตริย์ 
ได้ โดยก าหนดเฉพาะชายเท่านัน้ที่จะสืบราชสันตตวิงศ์ได้ 
*สถานะของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตตวิงศ์ เม่ือพิจารณา 
ในเชิงเนือ้หาแล้วเหน็ว่ามีเนือ้หาเก่ียวกับการเข้าสู่ต าแหน่งของประมุข 
แห่งรัฐ จงึมีเนือ้หาเก่ียวกับการปกครอง ถือว่า เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ฉบับหน่ึงของประเทศไทย 
*กฎมณเฑียรบาลอ่ืนไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีเนือ้หาเก่ียว 
กับการปกครองประเทศ เช่น กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการปฏิบัตขิองข้า 
ราชบริพาร ฯลฯ  



ตวัอยา่งเช่น 

• กรณีปัญหาการถอนถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีได้พ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้ว สภาจะมีอ านาจในการถอดถอนอีกหรือไม่ 

• สภาพบงัคบัของการถกูถอนถอนออกจากต าแหนง่ 
(impeachment) คือ พ้นจากต าแหน่ง และห้ามด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี 

• ในคดีแรกท่ีวฒุิสภาพิจารณาถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีสมชาย ท่าน
ได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว แตว่ฒุิสภามีมติวา่ สามารถถอดถอนได้ 
เพราะยงัมีสภาพบงัคบัเร่ือง ๕ ปี ตอ่มาก็เดินตามแนวนี ้
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1.  ช่ือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”ไม่มีค าว่า “พ.ศ.” 
 เพราะมีฉบับเดียว  เว้นแต่ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ 
2. ไม่มีค าว่า “กฎหมาย” น าหน้า “รัฐธรรมนูญ”   ถ้าเขียนเช่นนี ้
ผิด คือ “กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ..” 
3. รัฐธรรมนูญฉบบัช่ัวคราวมักใช้ค าว่า “ธรรมนูญ”  แทนค าว่า 
“รัฐธรรมนูญ” 



ลกัษณะส าคญัของรัฐธรรมนูญ 

1. สถานะ รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ 

2. ลกัษณะ รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรมี
ช่ือหรือศพัท์ใช้เรียกให้เห็นตา่งจากกฎหมายธรรมดาอ่ืน 
ๆ 

3. สาระ รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายท่ีก าหนดกฎเกณฑ์วา่
ด้วยการปกครองประเทศ 
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เหตุท่ีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 

1. รัฐธรรมนญูเป็นสญัญาประชาคม (social contract) 

2. กระบวนการในการจดัท ารัฐธรรมนญูตา่งไปจากกฎหมายทัว่ไปท่ีตรา
โดยรัฐสภา  

3. อ านาจในการก่อตัง้องค์กรทางการเมือง (constituent 
power) ท่ีจดัให้มีรัฐธรรมนญูนัน้สงูสดุ มีอยูก่่อนมีรัฐธรรมนญู 

4. รัฐธรรมนญูจดัตัง้องค์กรทางการเมืองขึน้ และจดัแบง่แยกการใช้
อ านาจอธิปไตยและคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของบคุคล ก าหนดขอบเขต
ในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบคุคล 
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รัฐสภา                          คณะรัฐมนตรี                              ศาล 
 
อ านาจนิตบิัญญัต ิ        อ านาจบริหาร                         อ านาจตุลาการ 



ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ส่งผลท่ีส าคญั ๒ 
ประการในระบบกฎหมาย  

1.กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมายจะขดัหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญูมิได้  

2.การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูกระท าได้ยาก 
และด้วยวิธีการท่ีพิเศษยิ่งกวา่การแก้ไข
กฎหมายอื่น ๆ 
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ประวติัความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ 
ประวติัความเป็นมาของรฐัธรรมนูญสากล 
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Magna Carta 



รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของโลกของแท ้
รัฐธรรมนูญของ ๑๓ อาณานิคม (The Articles of 

Confederation)  
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“รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ” (The Constitution of 
the United States) 
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ประวติัความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย 

• พระราชบญัญตัิธรรมนญูการปกครองแผน่ดิน
สยามชัว่คราว พทุธศกัราช ๒๔๗๕  

• ฯลฯ 
• อนาคต ฉบบัท่ี ๒๐ 
• โปรดดตูารางแสดงรัฐธรรมนญูไทย หนงัสือหน้า 
๑๒-๑๔ 
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ตวัอยา่งรัฐธรรมนูญไทย ตวัจริง 
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1.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. รัฐธรรมนูญแก้ไขง่ายกับรัฐธรรมนูญแก้ไขยาก 

3. รัฐธรรมนูญถาวรและรัฐธรรมนูญช่ัวคราว 



รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)  

• คือ แนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญท่ียึด
หลักเร่ืองการจ ากัดอ านาจของรัฐ โดย
จ ากดัอ านาจรัฐให้มีเท่าท่ีกฎหมายให้ไว้ 
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ความเป็นมาของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 

• รัฐธรรมนญูสหรัฐอเมริกา เป็นอนสุาวรีย์กฎหมายมหาชน 

• รัฐธรรมนญูสหรัฐอเมริกา เน้นท่ีหลกัการแบง่แยกอ านาจ
รัฐ จ ากดัอ านาจรัฐ 
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สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญนิยม 

1. รับรองและคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

2.สร้างเสถียรภาพของรัฐบาล 

3.ควบคมุการใช้อ านาจของรัฐ  
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หลกัรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมอีก ๔ ประการ คือ 

• (๑) ความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู 

• (๒) หลกัการแบง่แยกอ านาจ 

• (๓) หลกันิติรัฐ 

• (๔) ทฤษฎีสญัญาประชาคม 
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รัฐธรรมนูญนิยมกบัรัฐธรรมนูญไทย 

• มีความพยายามเขียนรัฐธรรมนญูตาม
แนวรัฐธรรมนญูนิยม 

• แตฉ่บบัท่ีปรากฏชดัสดุ คือ ๒๕๔๐ 
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รัฐธรรมนูญนิยมในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 

ค าปรารภรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐเพิ่มขึน้ 

3. ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
การเมืองให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ค าปรารภรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 

1. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

2. ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ก าหนดกลไกสถาบนัทางการเมืองทัง้ฝ่าย
นิติบญัญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดลุยภาพ
และประสิทธิภาพตามวิถีทางการปกครอง
แบบรัฐสภา รวมทัง้ให้สถาบันศาลและ
องค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยสจุริตและเท่ียงธรรม 
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การจัดท ารัฐธรรมนูญ 
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 หรืออ านาจสูง สุดในการ ก่อตั ้งอง ค์กรทางการเ มือง 
(constituent power) หมายถึง อ านาจทางการเมืองของคณะบุคคลที่
อยู่ในฐานะบันดาลให้มีรัฐธรรมนูญขึน้ได้ส าเร็จ อ านาจนีสู้งสุด ล้น
พ้น ไม่มีข้อจ ากัด อ านาจนีเ้ป็นส่ิงที่ ให้มีรัฐธรรมนูญ แล้วตัว
รัฐธรรมนูญจะไปสถาปนาองค์กรและกลไกขึน้มาอีกชัน้หน่ึง โดยนัย
นี ้ผู้มีอ านาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง รัฏฐาธิปัตย์ (คือ ผู้มี
อ านาจสูงสุดในรัฐ) 



ลกัษณะส าคญัของอ านาจจดัใหมี้รัฐธรรมนูญมีอยู ่๓ 
ประการ 

1. อ านาจขององค์กรท่ีได้รับการก่อตัง้มาโดยรัฐธรรมนูญ
ถกูจ ากดั  

2. การใช้และการตีความรัฐธรรมนูญจะต้องค านึงถึง
เจตนารมณ์ของอ านาจก่อตัง้องค์กรทางการเมือง 

3. อ านาจจดัให้มีรัฐธรรมนญูมีความสมัพนัธ์กบัอ านาจใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู  
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1.หลังการปฏิวัตโิดยประชาชน  เช่น ฝร่ังเศส ได้แก่  ประชาชน 
2.หลังการประกาศเอกราชด้วยตนเอง เช่น สหรัฐอเมริกา  ได้แก่ 
ประชาชน 
3. การปลดปล่อยเมืองขึน้โดยเจ้าอาณานิคม เช่น กรณีญ่ีปุ่นกับ 
สหรัฐอเมริกา  ได้แก่ สหรัฐ 
4. การปฏวัิตหิรือรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญเดมิ ได้แก่ ผู้ปฏิวัต ิ
5. คณะรัฐประหารร่วมกับประมุขของรัฐ 
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1. โดยบุคคลคนเดียว 
2. โดยคณะบุคคล 
3. โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 



Constitutional Convention 1….. U.S.A. 
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘ 
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ปัญหาชวนคิด 

• รัฐสภาไทยในรัฐธรรมนญูถาวร ดงัเช่น 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จะมีอ านาจใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ฉบบั
หรือไม่? 
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คือ อ านาจซึ่งแสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ความไม่
ขึน้แก่ใครหรือต้องเช่ือฟังใคร ค าบัญชาของผู้ใดที่เหนือตน
โดยปราศจากความยนิยอมของตน 
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1. ทฤษฎีว่าด้วยความมีอ านาจสูงสุดของพระเจ้า 
2. ทฤษฎีว่าด้วยความมีอ านาจสูงสุดของพระสันตะปาปา 
3. ทฤษฎีว่าด้วยความมีอ านาจสูงสุดของกษัตริย์ 
4. ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
5. ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ 
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รุซโซ  เสนอแนวคดิเร่ือง สัญญาประชาคม (Social Contract) คน
มาอยู่รวมกัน  ยอมจ ากัดสิทธิของตน  เพื่อให้รัฐเป็นผู้ปกครอง  
ผู้เป็นเจ้าของอ านาจจึงได้แก่ประชาชน 
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1. การออกเสียงเลือกตัง้เป็นสิทธิที่จะใช้หรือไม่ก็ได้ 
2. ประชาชนถอดถอนผู้แทนออกจากต าแหน่งได้โดยตรง 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองมาก  ร่วมเสนอกฎหมาย 
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คือ อ านาจอธิปไตยไม่ใช่ของประชาชน  แต่เป็นของ 
“ชาต”ิซึ่งเป็นสิ่งที่สมมตขิึน้มา  ผู้เสนอความคดินีคื้อ ซี
เอเยส์ 
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1. อ านาจอธิปไตยเป็นของชาตไิม่ใช่ของประชาชน 
ประชาชนเสนอร่างกฎหมายไม่ได้ 
2. การเลือกตัง้เป็นหน้าที่ ไม่ใช่สิทธิ 
3. ประชาชนเลือกผู้แทน  แต่เม่ือเลือกแล้วเป็นผู้แทน 
ของชาตไิม่ใช่ของประชาชนที่เลือก 
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รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส มาตรา 3 
 
 “อ านาจอธิปไตยของชาตเิป็นของประชาชนชาวฝร่ังเศส” 



มานิตย์  จมปา  คณะนิติศาสตร์ จฬุาฯ ๒๕๕๐ 49 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนัน้ 
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัต ิ
แห่งรัฐธรรมนูญนี ้
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1. ประชาชนมีสิทธิเสนอกฎหมาย  เสนอเร่ืองถอดถอน 
ออกเสียงประชามต ิ(อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน) 
2. ผู้แทนเป็นผู้แทนของชาต ิ“ส.ส.และ ส.ว.ย่อม 
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและต้องปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาว
ไทย”(อ านาจอธิปไตยเป็นของชาต)ิ 
3. การเลือกตัง้เป็นหน้าที่ (อ านาจอธิปไตยเป็นของชาต)ิ 
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อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน  แต่อาจไม่ใช่ของปวงชนกไ็ด้ 
ปากกาแท่งนีม้าจากนายประเทอืง  แต่อาจไม่ใช่ของนาย
ประเทอืงกไ็ด้  หากนายประเทอืงยืมมาจากนายสมพงษ์ 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  ไม่มีวันเป็นของคนอื่น 
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๑. พ.ศ.2475 พระมหากษัตริย์สละอ านาจทัง้หมด  แต่ต่อมา
รัฐธรรมนูญถวายอ านาจบางส่วนคืน  ประมุขของรัฐลงพระ
ปรมาภไิธยในกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการตัง้นายก 
ศาลตัดสินคดีในพระปรมาภไิธย 
๒. รัฐประหารแต่ละครัง้  ยึดอ านาจอธิปไตยจากประชาชน  แต่
ไม่เคยยดึจากพระมหากษัตริย์ ยังยอมรับอยู่เสมอ    
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รัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริย์ 

ส.ว. และ ส.ส. คณะรัฐมนตรี ศาล 

ประชาชน 
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มงเตสกเิออ  รัฐแต่ละรัฐมีอ านาจอยู่  3 อ านาจ 
 1.นิตบิัญญัต ิ
 2.บริหาร 
 3.ตุลาการ 
แบ่งแยกอ านาจเพื่อไม่ให้อ านาจรวมอยู่ที่องค์กรเดยีว  เพราะอาจ 
มีการหลงอ านาจ  และใช้อ านาจโดยไม่ชอบได้  การแบ่งอ านาจ 
ก็เพื่อให้มีการดุลและคานซึ่งกันและกัน  อ านาจยับยัง้อ านาจ 
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อ านาจอธิปไตย 

อ านาจนิตบิัญญัต ิ อ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ 

รัฐสภา ค.ร.ม. ศาล 

ออกกฎหมาย วนิิจฉัยชีข้าดคดี 
การกระท า 
ทางรัฐบาล 

ในฐานะ 
ฝ่ายปกครอง 

ใช้อ านาจปกครอง 

ใช้อ านาจตุลาการ 

ใช้อ านาจตุลาการ 

ใช้อ านาจนิตบิัญญัต ิ

ใช้อ านาจปกครอง 

ใช้อ านาจนิตบิัญญัต ิ
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ปัญหาชวนคิด อ านาจอธิปไตยจ าตอ้งแบ่งแยกการใชอ้  านาจ
ออกเป็น ๓ ส่วนเท่านั้นหรือไม่ • ประเทศเวเนซเุอลา ค.ศ.๑๙๙๙ (Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela) ได้

แบ่งองค์กรท่ีใช้อ านาจอธิปไตยเป็น ๕ องค์กร ได้แก่ 

• (๑) อ านาจนิติบญัญตัิ ให้สภาแห่งชาติ (National Assembly) เป็นผู้ใช้ 
• (๒) อ านาจบริหาร ให้ประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้ 

• (๓) อ านาจตลุาการ ให้ศาลเป็นผู้ใช้ 

• (๔) อ านาจเลือกตัง้ (electoral power) ให้คณะกรรมการเลือกตัง้แห่งชาติ (National Electoral 
Council, CNE) เป็นผู้ใช้ มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคมุดแูลการเลือกตัง้ทกุระดบัของประเทศ 

• (๕) อ านาจพลเมือง (citizens’ power) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman or defender of 
the people) อยัการสงูสดุ (Chief Public Prosecutor) และผู้ตรวจสอบบญัชี (comptroller 
general) เป็นผู้ใช้ในการเป็นตวัแทนของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
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ประเทศไตห้วนั (Republic of China) กมี็การ
แบ่งองคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยเป็น ๕ อ านาจเช่นกนั 

ไดแ้ก่ • (๑) อ านาจนิติบญัญตัิ (Legislative Yuan) ให้ไว้แก่ สภานิติบญัญตัิซึง่ใช้ระบบสภา
เดียว 

• (๒) อ านาจบริหาร (Executive Yuan) ให้ไว้แก่ ประธานาธิบดี  
• (๓) อ านาจตลุการ (Judicial Yuan) ให้ไว้แก่ ศาลรัฐธรรมนญู และศาลยตุิธรรม 
• (๔) อ านาจในการควบคมุ (Control Yuan) ให้ไว้แต่ องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน (audit 

branch)  
• (๕) อ านาจในการสอบคดัเลือก (Examination Yuan) ให้ไว้แก่ องค์กรท่ีท าหน้าท่ีใน

การสอบคดัเลือกบคุคลเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ (civil service personnel 
management and human resources)  
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ประเภทของหลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
1. การแบ่งแยกอ านาจแบบไม่เคร่งครัด (limited separation of powers 

system) บางครัง้เรียกว่า การแบ่งแยกอ านาจแบบจ ากดั เกิดขึน้ในประเทศท่ีมีรูปแบบการ
ปกครองแบบรัฐสภา โดยองค์กรท่ีใช้อ านาจแต่ละองค์กรจะมีอ านาจใดอ านาจหนึง่เป็นหลกั 
แต่ก็สามารถมีอ านาจใช้อ านาจอ่ืนได้ บคุคลสามารถด ารงต าแหน่งซ้อนทบักนัในแต่ละองค์กร
ท่ีใช้อ านาจได้ และมีการถ่วงดลุซึง่กนัและกนัอย่างมาก  

2. การแบ่งแยกอ านาจแบบเคร่งครัด (complete or strict separation of 
power) บางครัง้เรียกว่า การแบ่งแยกอ านาจแบบเด็ดขาด ความเก่ียวข้องในการเข้าไปใช้
อ านาจขององค์กรท่ีใช้อ านาจอ่ืนมีน้อย แต่ละองค์กรท่ีใช้อ านาจมีความเป็นอิสระจากองค์กร
อ่ืนคอ่นข้างมาก และการดลุและคานกนัมีน้อย 
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ชวนคิด 

• การท่ีรัฐธรรมนญูไทยบญัญตัิเก่ียวกบัการปกครองสว่น
ท้องถ่ินไว้ในรัฐธรรมนญู และการมีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีมีฝ่ายนิติบญัญตัิและฝ่ายบริหารของตนเอง เป็น
การขดัตอ่หลกัการแบง่แยกอ านาจหรือไม ่และเป็นการ
ขดัตอ่การเป็นรัฐเด่ียวของประเทศไทยหรือไม่? 
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องค์กรทางการเมือง 



๑. รปูแบบการปกครอง 

รปูแบบการปกครอง (forms of government) คือ 
การจัดรูปแบบ โครงสร้าง และอ านาจหน้าท่ีขององค์กรทาง

การเมือง ท่ีเรียกวา่ รฐับาลในความหมายอยา่งกวา้ง อ านาจหน้าท่ีน้ี

รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประมุขแห่งรัฐ ความสัมพันธ์

ระหว่างประมุขแห่งรัฐของรัฐกับรัฐสภา ความสัมพันธ์ระหว่าง

รฐัสภากบัคณะรฐัมนตรี เป็นตน้ 

  รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีส าคัญ มีอยู่ ๓ ระบบ 

ไดแ้ก่ แบบรฐัสภา แบบประธานาธิบดี และแบบก่ึงประธานาธิบดี 
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Mapping Forms of Government in 
the 18th Century and Today 
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๑.๑ รปูแบบการปกครองแบบรฐัสภา 

รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา  (parliamentary 
system) ตามช่ือของการปกครองแบบรฐัสภาสะทอ้นใหเ้ห็น

ว่ามาจากรากฐานท่ีว่ารัฐสภาเป็นผูมี้อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจ

สงูสุดเป็นของรฐัสภา ดงัน้ันแลว้ รปูแบบการปกครองแบบรฐัสภาจึง

ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจอยา่งเคร่งครดัระหวา่งรฐัสภาซ่ึงเป็นองคก์ร

นิติบัญญัติกับรัฐบาลซ่ึงเป็นองค์กรบริหาร หากแต่รัฐบาลน้ันเป็น

องค์กรท่ีไดร้ับการแบ่งอ านาจมาจากรัฐสภานั่นเอง จึงกล่าวไดว้่า 

รัฐบาลอันเป็นองค์กรท่ีใช้อ านาจบริหารน้ันได้รับการแต่งตั้ ง 

สนับสนุน และใหอ้อกจากต าแหน่งโดยการลงมติของรฐัสภา 
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๑.๑.๑ ก าเนิดการปกครองแบบรฐัสภา 

ประเทศตน้แบบของรูปแบบการปกครองแบบรฐัสภาสมยั 

คือ ประเทศองักฤษซ่ึงเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี ๑๗ อนัเป็นผล

จากการช่วงชิงอ านาจระหว่างกษัตริยก์บัสภา สภาถูกจดัตั้ง

ข้ึนในขณะท่ีกษัตริย์ยังคงมีอ านาจเด็ดขาดอยู่ แต่การตั้ง

สภาข้ึนเป็นการเปิดโอกาสใหช้นชั้นต่าง ๆ ในสงัคมมีท่ีนัง่

เป็นปากเป็นเสียงแทนตน้ และสภาน้ีก็เป็นองคก์รท่ีเขา้ไป

ควบคุมการใชอ้ านาจของกษัตริย์ ตลอดจนควบคุมการ

ท างานของฝ่ายบริหาร คือ คณะรฐัมนตรี 
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UK Parliament 
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UK Parliament 
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๑.๑.๒ ลกัษณะของการปกครองแบบ
รฐัสภา  
 มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ คือ 

รฐัสภา กบัองคก์รฝ่ายบริหาร คือ รฐับาล ในลกัษณะท่ีเป็นการแบ่ง

หน้าท่ีแต่ไม่ไดแ้บ่งอย่างเด็ดขาด มีการท างานร่วมกนั โดยรัฐบาล

ตอ้งบริหารงานดว้ยความไวว้างใจของรัฐสภา รัฐสภามีอ านาจใน

การควบคุมตรวจสอบรัฐบาลดว้ยการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่

ไวว้างใจรฐับาล (vote of no confidence) โดย

สามารถเปิดอภิปรายไดท้ั้งกรณีอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลทั้งสุด 

หรือเฉพาะรฐัมนตรีบางคน ก็ได ้ในขณะเดียวกนัเพื่อดุลอ านาจของ

รัฐสภา รัฐบาลมีอ านาจในการยุบสภา (dissoulution) 
เพื่อคืนอ านาจใหป้ระชาชนเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาใหม่ 
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ลกัษณะส าคญัของการปกครองแบบรฐัสภา  

 (๑) รฐับาลท่ีเป็นฝ่ายบริหารมาจากการเลือกของสมาชิกรฐัสภาท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั 

 (๒) ฝ่ายบริหารแบ่งเป็นสองส่วน โดยนายกรฐัมนตรีเป็นหวัหน้ารฐับาล (head of 
the government) และพระมหากษัตริยห์รือประธานาธิบดีเป็นประมุขแหง่รฐั 
(head of state) 

 (๓) ประมุขแหง่รฐัเป็นผูแ้ต่งตั้งหวัหน้ารฐับาล 

 (๔) หวัหน้ารฐับาลเป็นผูแ้ต่งตั้งรฐัมนตรี 

 (๕) รฐัมนตรีหรือรฐับาลเป็นองคก์รท่ีใชอ้ านาจเป็นกลุ่ม และตอ้งรบัผิดชอบเป็นกลุ่ม 

(collective responsibility) ดงัจะเป็นวา่ในการบริหารประเทศจะตอ้งมีการ
ประชุมคณะรฐัมนตรี และในการตดัสินใจต่าง ๆ ก็ตอ้งกระท าโดยการลงมติของคณะรฐัมนตรี 
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ลกัษณะส าคญัของการปกครองแบบรฐัสภา  
(ตอ่) 

(๖) โดยทัว่ไปรฐัมนตรีเป็นสมาชิกรฐัสภา 

(๗) รฐับาลตอ้งรบัผิดชอบในทางการเมืองต่อรฐัสภา 

(๘) หวัหน้ารฐับาลอาจแนะน าใหป้ระมุขแหง่รฐัยุบสภาได ้

(๙) รฐัสภาเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจสงูสุด 

(๑๐) รฐับาลรบัผิดชอบโดยออ้มต่อประชาชนผูเ้ลือกตั้ง 

(๑๑) รฐัสภาเป็นจุดศนูยก์ลางของอ านาจในระบบการเมือง 
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๑.๑.๓ สองสภาหรอืสภาเดยีว 

1.ระบบสองสภา (bicameral system) ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ๒ สภา ไดแ้ก่ สภาล่าง และสภาสูงหรือ

วุฒิสภาซ่ึงสมาชิกของสภาสงูอาจมาจากการแต่งตั้งหรือการ

เลือกตั้ง ทั้งน้ีวิธีการไดม้าจะแตกต่างไปจากการไดม้าซ่ึง

สมาชิกของสภาล่าง 

2.ระบบสภาเดียว (unicameral system) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยสภาเพียงสภาเดียว  
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ตวัอยา่งประเทศทีใ่ช้รปูแบบการปกครอง
แบบรฐัสภาโดยใช้ระบบสองสภา  
 (๑) ประเทศออสเตรเลีย รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (House of 

Representatives) และสภาสงูเรียกวา่ วุฒิสภา (Senate) 

 (๒) ประเทศออสเตรีย รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาแหง่ชาติ (National 
Council) และสภาสงูเรียกวา่ สภาแหง่สหรฐั (Federal Council)  

 (๓) ประเทศเบลเยีย่ม รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (Chamber of 
Representatives) และสภาสงูเรียกวา่ วุฒิสภา (Senate)  

 (๔) ประเทศเยอรมนันี รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (Reichstag) และสภา
สงูเรียกวา่ สภาสหพนัธ ์(Bundesrat) 

 (๕) ประเทศแคนนาดา รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาสามญั (House of 
Commons) และสภาสงูเรียกวา่ วุฒิสภา (Senate)  

 (๖) ประเทศญ่ีปุ่น รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (House of 
Representatives) และสภาสงูเรียกวา่ วุฒิสภา (House of Councillors)  

 (๗) ประเทศสเปน รฐัสภาประกอบไปดว้ย สภาล่างเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (Congress of 
Deputies) และสภาสงูเรียกวา่ วุฒิสภา (Senate) 
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ตวัอยา่งประเทศทีใ่ช้รปูแบบการปกครอง
แบบรฐัสภาโดยใช้สภาเดยีว  

 (๑) ประเทศบงักาเลีย สภาเรียกวา่ สภาแหง่ชาติ (National Assembly) 

 (๒) ประเทศคูเวต สภาเรียกวา่ สภาแหง่ชาติคูเวต (National Assembly of 
Kuwait) 

 (๓) ประเทศเลบานอน สภาเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (Assembly of Deputies) 

 (๔) ประเทศลกัเซมเบอร ์สภาเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (Chamber of 
Deputies) 

 (๕) ประเทศนิวซีแลนด ์สภาเรียกวา่ รฐัสภา (Parliament)  

 (๖) ประเทศเซอรเ์บีย (Serbia) สภาเรียกวา่ รฐัสภา (Parliament) 

 (๗) ประเทศมอรต์า้ (Malta) สภาเรียกวา่ สภาผูแ้ทน (House of 
Representatives) 
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๑.๑.๔ ประเภทของการปกครองแบบ
รฐัสภา  
 ประเภทแรก ระบบรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์ (Westminster 

system) ใชอ้ยูใ่นประเทศเครือจกัรภพองักฤษ รฐัสภาในระบบน้ีจะเป็น

รปูแบบท่ีมีการอภิปรายถกเถียงกนัในท่ีประชุมรฐัสภาเพื่อตดัสินปัญหาท่ีมีการ

น าเขา้สู่ท่ีประชุม ก่อนท่ีจะมีการลงมติในเรื่องดังกล่าว ท่ีประชุมรัฐสภาจึงมี

ความส าคญัมากยิง่กวา่คณะกรรมาธิการของสภา 

 ปร ะ เ ภท ท่ี ส อ ง  ร ะ บบ รั ฐ สภ า แ บบ ยุ โ ร ป ต ะ วัน ต ก  (Western 
European parliamentary system) ใชอ้ยูใ่นประเทศ
ยุโรปตะวนัส่วนใหญ่ เช่น สเปน และเยอรมนั เป็นตน้ ยกเวน้ประเทศฝรัง่เศสท่ี

ใชร้ะบบกึ่งประธานาธิบดี รฐัสภาในระบบน้ีจะเน้นไปท่ีการโตเ้ถียงอภิปรายใน

สภาเพื่อมีความเห็นร่วมกันโดยสมัครใจ คณะกรรมาธิการของสภาจะมี

ความส าคญัในระบบรฐัสภาแบบน้ีมากไปเสียกวา่ท่ีประชุมของสภา  
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๑.๑.๕ ลกัษณะเดน่และลกัษณะดอ้ยของ
การปกครองแบบรฐัสภา 
การปกครองแบบรฐัสภามีลกัษณะเด่นท่ีส าคญั คือ การบริหารงาน

ของรัฐบาลเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่เกิดสภาพติดขัด เพราะโดย

ลกัษณะของการปกครองแบบรฐัสภาท่ีฝ่ายบริหารมาจากการเลือก

ของฝ่ายนิติบญัญติั ท าใหผู้ท่ี้จะเขา้ไปเป็นฝ่ายบริหารได ้จะตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีเสียงขา้งมากในฝ่ายนิติบญัญติั กล่าวอีกนัยหน่ึง ผูท่ี้จะเป็นฝ่าย

บริหารได ้จะตอ้งคุมเสียงขา้งมากในสภาได ้ดังน้ัน หากรัฐบาล

ตอ้งการเสนอร่างกฎหมายใดหรือเสนอเร่ืองใดใหส้ภาพิจารณาเพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารงานของรัฐสภา สภาจะใหค้วามร่วมมือใน

การใหค้วามเห็นชอบ เพราะเสียงขา้งมากในสภาเป็นฝ่ายเดียวกนั

รฐับาล 
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(ตอ่) 
 การปกครองแบบรัฐสภามีลักษณะด้อยท่ีส าคัญ คือ หากเกิดกรณีท่ีพรรค

การเมืองไม่มีความเขม้แข็ง และมีพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกในสภาหลายพรรค

การเมือง โดยไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงมีเสียงขา้งมากในสภา 

จะท าใหก้ารจดัตั้งรฐับาลเป็นรฐับาลผสมหลายพรรคการเมือง ส่งผลใหร้ฐับาล

ไม่มีเสถียรภาพ เพราะรัฐบาลไม่อาจคุมเสียงขา้งมากในสภาไดอ้ย่างแทจ้ริง 

เกิดการต่อรองระหวา่งพรรคการเมืองร่วมรฐับาล จนท าใหม้ีการเปล่ียนรฐับาล

บ่อยครั้ง หรือเกิดการยุบสภาไดโ้ดยง่าย จนกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของประเทศได ้นอกจากน้ัน ระบบการควบคุมการท่ีใหร้ัฐสภา

ควบคุมการท างานของรัฐบาลได้น้ัน ไม่อาจเกิดขึ้ นจริงได้ในระบบรัฐสภา 

เพราะผูท่ี้จะเขา้ไปเป็นรัฐบาลได ้จะตอ้งเป็นผูท่ี้กุมเสียงขา้งมากในสภา โดย

ปกติไดแ้ก่หวัหน้าพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขา้งมากในสภาและแกนน าคนส าคญั

ของพรรคการเมือง ซ่ึงบรรดาหวัหน้าพรรคการเมืองและแกนน าพรรคการเมือง 

สามารถใชก้ลไลผ่านพรรคการเมืองเพื่อควบคุมสมาชิกสภาได ้สภาพการเช่นน้ี

อาจน าไปสู่การเป็นเผด็จการรฐัสภาได ้Manit Jumpa, Faculty of Law, CU 
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โครงสร้างของรปูแบบการปกครองแบบ
รฐัสภา กรณปีระเทศองักฤษ 
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๑.๒ รปูแบบการปกครองแบบ
ประธานาธบิด ี

รูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี (presidential 
system) เป็นรูปแบบท่ียึดหลกัการแบ่งแยกอ านาจอย่าง

เคร่งครดั ระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติักบัฝ่ายบริหาร โดยสภามาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน และประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งรฐัมนตรีร่วมเป็นฝ่ายบริหาร 

สภาไม่มีอ านาจลงมติไม่ไวว้างใจประธานาธิบดี และประธานาธิบดี

ไม่มีอ านาจยุบสภา ดังน้ัน ในรูปแบบประธานาธิบดี ฝ่ายบริหาร

ไม่ไดร้บัการเลือกโดยฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายนิติบญัญติัไม่มีอ านาจ

ในการเอาฝ่ายบริหารออกจากต าแหน่ง 
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๑.๒.๑ ก าเนิดการปกครองแบบ
ประธานาธบิด ี

 การปกครองแบบประธานาธิบดี เกิดขึ้ นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรฐัอเมริกา

ในรฐัธรรมนูญ โดยการเกิดขึ้ นของระบบประธานาธิบดีน้ี เป็นผลโดยตรงจาก

การท่ีประเทศหรัฐอเมริกาไดร้ับความเจ็บช ้าจากการปกครองของประเทศ

อังกฤษ ดังน้ัน สหรัฐอเมริกาจึงพยายามท่ีจะสรา้งรูปแบบการปกครองท่ี

แตกต่างไปจากประเทศองักฤษ รฐัธรรมนูญสหรฐัอเมริกาจึงรบัเอาแนวคิดของ

หลักการแบ่งแยกอ านาจมาสร้างสรรค์เ ป็นรูปแบบการปกครองแบบ

ประธานาธิบดี โดยแยกองคก์รท่ีใชอ้ านาอธิปไตยไวอ้ยา่งชดัเจนในรฐัธรรมนูญ 

ใหส้ภาคองเกรสเป็นองคก์รท่ีใชอ้ านาจนิติบญัญติั ประธานาธิบดีเป็นองคท่ี์ใช้

อ านาจบริหาร และศาลเป็นองคก์รท่ีอ านาจตุลาการ เพื่อไม่ใหอ้งคก์รใดองคก์ร

หน่ึงมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
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First President of the Unisted 
States, George Washington 
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๑.๒.๒ ลกัษณะของการปกครองแบบ
ประธานาธบิด ี

(๑) สภาเป็นเพียงสภาท่ีใชอ้ านาจนิติบัญญัติ กล่าวอีกนัยหน่ึง มี

การแบ่งแยกองคก์รใชอ้ านาจอธิปไตยท่ีชดัเจน 

(๒) ฝ่ า ยบ ริหา ร ไม่ ใ ช่ ก า รแบ่ ง ส่ วนมาจากสภา  หากแ ต่

ประธานาธิบดีไดร้บัเลือกจากประชาชนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 

(๓) หวัหน้ารฐับาลเป็นประมุขแหง่รฐั 

(๔) ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งรัฐมนตรีซ่ึงถือว่าอยู่ใตก้ารบังคับ

บญัชาของประธานาธิบดี 

(๕) ประธานาธิบดีเป็นผูใ้ชอ้ านาจบริหารทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 
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(ตอ่) 

 (๖) สมาชิกสภาไม่อาจด ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหารไดแ้ละผูด้ ารงต าแหน่งใน

ฝ่ายบริหารก็จะเป็นสมาชิกสภาไม่ได ้

 (๗) ฝ่ายบริหารรบัผิดชอบต่อรฐัธรรมนูญ ไม่ไดร้บัผิดชอบต่อสภา โดยหาก

ฝ่ายบริหารท าการอนัขดัต่อรฐัธรรมนูญหรือกฎหมายตามท่ีรฐัธรรมนูญก าหนด 

สภาจึงจะใชม้าตราการถอดถอนออกจากต าแหน่ง (impeachment)  

 (๘) ประธานาธิบดีไมส่ามารถยุบสภาได ้

 (๙) สภามีอ านาจเหนือฝ่ายบริหารในบางกรณี โดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดี

กระท าการขดัรฐัธรรมนูญ อาจถกูสภาถอดถอนออกจากต าแหน่งได ้  

 (๑๐) ฝ่ายบริหารรบัผิดชอบโดยตรงต่อผูเ้ลือกตั้ง 

 (๑๑) ไมม่ีจุดศนูยก์ลางแหง่อ านาจในระบบการเมือง 
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US Congress 
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๑.๒.๓ ลกัษณะเดน่และลกัษณะดอ้ยของ
การปกครองแบบประธานาธบิด ี
 การปกครองแบบประธานาธิบดีมีลักษณะเด่นท่ีส าคัญ คือ ประธานาธิบดีมีอ านาจในการ

บริหารงานของประเทศอยา่งเต็มท่ี โดยมิตอ้งกงัวลใจเก่ียวกบัการถูกยืน่อภิปรายไมไ่วว้างใจจาก

สภา หากไดป้ระธานาธิบดีท่ีมีฝีมือ จะช่วยขบัเคล่ือนประเทศใหพ้ฒันาอยา่งรวดเร็ว 

 การปกครองแบบประธานาธิบดีมีลักษณะด้อยท่ีเห็นชัด คือ อาจเกิดสภาพการชะงัก 

(deadlock) ในการบริหารประเทศได ้หากพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขา้งมากในสภา กบั

พรรคการเมืองของประธานาธิบดีเป็นคนละพรรคการเมือง  และมีแนวนโยบายท่ีแตกต่างกนั 

จนไม่อาจประนีประนอมได ้เพราะการบริหารประเทศใดท่ีประธานาธิบดีจ าตอ้งกระท าผ่าน

สภา เช่น การเสนอร่างกฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการบริหารประเทศ เป็นตน้ อาจไม่ไดร้ับความ

เห็นชอบจากสภาได ้แต่อยา่งไรก็ตาม สภาพการณ์เช่นน้ีจะไม่เกิดความรุนแรง หากพฒันาการ

ทางการเมืองของประเทศไดพ้ฒันามาอย่างยาวนาน ดังเช่นกรณีของรูปแบบการปกครองแบบ

ประธานาธิบดีท่ีแมบ้างครั้งพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขา้งมากในสภา กับพรรคการเมืองของ

ประธานาธิบดีเป็นคนละพรรคกนั แต่ก็ยงัสามารถขบัเคล่ือนประเทศชาติได ้นอกจากน้ัน หาก

การเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ีไม่มีฝีมือ บริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ก็ยากท่ีจะเอา

ประธานาธิบดีออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระได ้
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โครงสร้างของรปูแบบการปกครองแบบ
ประธานาธบิด ี กรณปีระเทศสหรฐัอเมรกิา 
(ชวนคดิ จุดใดผดิ) 
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๑.๓ รปูแบบการปกครองแบบกึง่
ประธานาธบิด ี 
 รูปแบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี (semi-presidential 

system) บางครั้งเรียกวา่รปูแบบการปกครองกึ่งรฐัสภากึ่งประธานาธิบดี 
(semi-parliamentary and semi-presidential 
system) เป็นรปูแบบท่ีผสมผสานระหวา่งรปูแบบการครองแบบรฐัสภา

กบัแบบประธานาธิบดี  โดยการปกครองแบบกึ่งประธนาธิบดีน้ีประธานาธิบดี

ไดร้บัการเลือกตั้งมาจากประชาชน เช่นเดียวกบัสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน แต่ประธานาธิบดีเป็นผู ้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหท้ าหน้าท่ีเป็น

หัวหน้ารัฐบาล สภามีอ านาจควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารผ่านการ

อภิปรายไมไ่วว้างใจรฐับาลได ้ขณะเดียวกนัรฐัสภาก็สามารถควบคุมการท างาน

ของฝ่ายบริหารได้ แต่ประธานาธิบดีก็มีอ านาจในการยุบสภาได้ ทั้ ง

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีจะมีอ านาจในการบริหารงานของประเทศ

รว่มกนั ประธานาธิบดีไมไ่ดเ้ป็นเพียงประมุขในทางพิธีการเท่าน้ัน 
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๑.๓.๑ ก าเนิดการปกครองแบบกึง่
ประธานาธบิด ี 

 รูปแบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี เกิดขึ้ นในประเทศฝรัง่เศส ในราว พ .ศ.

๒๕๐๐-๒๕๐๑ ซ่ึงอยู่ในสมัยสาธารณรัฐท่ี ๕ เพราะเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมือง อย่างหนัก มีการจดัท ารฐัธรรมนูญใหม่โดยนายพลเดอโกลล์ ซ่ึง

นับไดว้่าเป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการจัดท ารฐัธรรมนูญ โดยเห็นว่า ทั้งระบบรัฐสภา

และระบบประธานาธิบดี ต่างก็มีขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย จึงไดน้ าเอาลกัษณะเด่นของทั้งสอง

ระบบมาผสมกนัเพื่อก าหนดโครงสรา้งการเมืองการปกครองของประเทศฝรัง่เศส จึง

เกิดรูปแบบกึ่งประธานาธิบดีขึ้ น ท่ีประธานาธิบดีมีอ านาจมาก แต่รัฐสภาก็มีอ านาจ

ควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร 

 ประเทศอ่ืนท่ีใชรู้ปแบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี เช่น แอลจีเรีย อารมิ์เนีย 

โปรตุเกส โรมาเนีย เซเนกลั ศรีลงักา ซีเรีย ไตห้วนั ตนิูเซีย ยเูครน  เป็นตน้ 
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French Parliament 
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นายพลเดอโกลล ์(De Gaulle) ผู้เป็น
รฐับุรุษของฝรัง่เศสในครสิตศ์ตวรรษที ่
๒๐ 
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๑.๓.๒ ลกัษณะส าคญัของการปกครอง
แบบกึง่ประธานาธบิด ี

 (๑) ประมุขของรฐั เรียกวา่ “ประธานาธิบดี” มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยออ้มจาก

ประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่งท่ีชดัเจน เช่น ฝรัง่เศส ก าหนดไว ้๗ ปี เป็นตน้ 

 (๒) หัวหน้ า รั ฐบาล เ ป็นคนละคนกับประ มุ ขแห่ ง รั ฐ  หั วหน้ า รั ฐบาล  เ รี ยกว่ า 

“นายกรัฐมนตรี” ซ่ึงประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง โดยประธานาธิบดีมี

อ านาจทั้งแต่งตั้งและถอดถอนนายกรฐัมนตรีไดโ้ดยล าพงั  

 (๓) ประธานาธิบดีเป็นอิสระจากรัฐสภา แต่ประธานาธิบดีไม่สามารถใชอ้ านาจบริหาร

โดยตรงเพียงล าพงั หากแต่ตอ้งใชผ่้านคณะรฐัมนตรีท่ีตนเองตั้งข้ึน 

 (๔) นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ซ่ึงคณะรัฐมนตรีประกอบไปดว้ยรัฐมนตรีท่ีดูแล

กิจการในดา้นต่าง ๆ ตามท่ีนายกรฐัมนตรีมอบหมายแต่งตั้ง โดยการท างานของคณะรฐัมนตรี

เหมือนกบัคณะรฐัมนตรีในระบบรฐับาลแบบรฐัสภา 
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(ตอ่) 

 (๕) คณะรัฐมนตรีเป็นผู ้ก าหนดนโยบายการบริหารประเทศ และคณะรัฐมนตรีต้อง

รบัผิดชอบต่อรฐัสภา เช่น สมาชิกสภาตั้งกระทูถ้ามได ้หรือสภาอาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่

ไวว้างใจรฐัมนตรีได ้

 (๖) ประธานาธิบดีมีอ านาจในการยุบสภา 

 (๗) ประธานาธิบดีมีอ านาจบางอย่างสูงกว่าประมุขในรัฐบาลในระบบรัฐสภา เช่น 

ประธานาธิบดีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี ประธานาธิบดีมีอ านาจพิเศษท่ีจ าเป็นใน

สถานการณส์ าคญัของบา้นเมืองได ้อ านาจท่ีสูงกวา่น้ีเองท่ีท าใหป้ระธานาธิบดีมีอ านาจค่อนไป

ขา้งรฐับาลในระบบประธานาธิบดี 

 (๘) ไม่ยึดหลักการแบ่งแยกอ านาจอย่างเคร่งครัดเหมือนดังเช่นในรัฐบาลระบบ

ประธานาธิบดี โดยยอมใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัเก่ียวขอ้งกนัได ้เช่น รฐัสภามีอ านาจ

ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลได ้รฐับาลตอ้งบริหารบนพื้ นฐานความไวว้างใจของรฐัสภา 

เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดี มีขอ้หา้มไมใ่หส้มาชิกรฐัสภาด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีในเวลาเดียวกนั 
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๑.๓.๓ ลกัษณะเดน่และลกัษณะดอ้ยของ
การปกครองแบบกึง่ประธานาธบิด ี

 การปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีมีลกัษณะเด่นท่ีส าคญั คือ ประธานาธิบดีท่ีมี

อ านาจมาก ท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ เหมาะส าหรับประเทศหลังเกิด

วิกฤตการณ์ท่ีรัฐบาลขาดเสถียรภาพดังเช่นประเทศฝรัง่เศสในช่วงท่ีเกิดการ

สถาปนารปูแบบกึ่งประธานาธิบดีขึ้ น 

  การปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีมีลกัษณะดอ้ยท่ีเห็นชดั คือ คณะรฐัมนตรี

ปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยล าบากกว่ารูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา เพราะ

คณะรฐัมนตรีตอ้งรบัผิดชอบต่อทั้งประธานาธิบดีท่ีแต่งตั้งตนและรบัผิดชอบต่อ

รัฐสภาด้วย นอกจากน้ัน หากประธานาธิบดีไม่มีบารมีเพียงพอ ก็ไม่อาจ

ควบคุมทั้งคณะรฐัมนตรีและรฐัสภาได ้ท าใหเ้กิดการบริหารงานท่ีชะงกัได ้
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โครงสร้างของรปูแบบการปกครองแบบกึง่
รฐัสภากึง่ประธานาธบิด ี กรณปีระเทศ
ฝรัง่เศส 
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๒. ประมุขแห่งรฐั   

๒.๑ ความหมายและลกัษณะของประมุข
แห่งรฐั  
ประมุขแห่งรฐั (head of state) เป็นองคก์รทาง

การเมืองท่ีส าคญั โดยมีสถานะสูงสุดในรฐั เป็นผูใ้ชอ้ านาจ

สูงสุดแห่งรัฐท่ีเรียกว่าอ านาจอธิปไตย โดยประเทศส่วน

ใหญ่ใหบุ้คคลคนเดียวเป็นผูด้ ารงต าแหน่งประมุขของรฐั แต่

บ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ค ณ ะ บุ ค ค ล เ ป็ น ป ร ะ มุ ข ข อ ง รั ฐ 

(collective head of state) ในประเทศท่ี
ใชร้ะบบกษัตริย ์จะก าหนดใหพ้ระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข

แห่งรัฐ แต่ในประเทศท่ีไม่ไดใ้ชร้ะบบกษัตริย ์ส่วนใหญ่จะ

ก าหนดใหป้ระธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรฐั 
Manit Jumpa, Faculty of Law, CU 

105 



๒.๒ ประมุขแห่งรฐักบัหวัหน้ารฐับาล 

 ประมุขของรัฐจะแตกต่างจากหัวหน้ารัฐบาล (head of 
government) แต่บางครั้งประมุขของรฐั ก็เป็นบุคคลเดียวกนักบั

หวัหน้ารฐับาล ขึ้ นอยูก่บัรปูแบบการปกครอง เช่น ในรปูแบบการปกครองแบบ

ประธานาธิบดีน้ันประมุขแหง่รฐั คือ ประธานาธิบดี และในขณะเดียวกนัประมุข

แห่งรัฐก็ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าของรัฐบาลดว้ย ในขณะท่ีในรูปแบบการ

ปกครองแบบรฐัสภา ประมุขแห่งรฐัเป็นคนละคนกบัหวัหน้าของรฐับาล เช่น ใน

ประเทศองักฤษ ประมุขแห่งรฐัคือกษัตริย ์แต่หวัหน้ารฐับาลคือนายกรฐัมนตรี 

เป็นตน้ ส่วนประเทศท่ีใชร้ปูแบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีประมุขของ

รัฐคือประธานาธิบดี จะเป็นคนละคนกับหัวหน้าของรัฐบาล ซ่ึงได้แก ่

นายกรฐัมนตรี 
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๒.๓ อ านาจหน้าทีแ่ละบทบาทของประมุข
แห่งรฐั  

  ๒.๓.๑ การส่งทตูและรบัทตู และการลงนามในสนธิสญัญา     

  ๒.๓.๒ การใชอ้ านาจบริหารประเทศ       

  ๒.๓.๓ อ านาจในการแต่งตั้งบุคคลเขา้สู่ต าแหน่ง      

  ๒.๓.๔ การเป็นผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด       

  ๒.๓.๕ อ านาจเกี่ยวกบัการนิติบญัญติั       

  ๒.๓.๖ การเป็นศนูยร์วมทางจิตใจของคนในชาติ  
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องคก์รทางการเมอืง 
รฐัสภา คณะรฐัมนตร ี และศาล 

รศ.มานิตย ์จุมปา 



๓. รฐัสภา  
๓.๑ โครงสร้างของรฐัสภา 

โครงสรา้งของรัฐสภาน้ันอาจประกอบดว้ยสภาเพียงสภาเดียวหรือ

สองสภาก็ได้แลว้แต่รัฐธรรมนูญแต่ละประเทศจะก าหนด ค าว่า 

“สภาเดียว” (unicameral system) หมายความวา่ 

สมาชิกสภามีฝ่ายเดียวหรือประเภทเดียว ประชุมพรอ้มกนัในเวลา

และสถานท่ีเดียวกัน มีอ านาจหน้าท่ีอย่างเดียวกัน มีท่ีมาอย่าง

เดียวกนั ส่วนค าวา่ “สองสภา” (bicameral system) 
น้ันหมายความว่า สมาชิกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหรือสองประเภท 

ประชุมแยกกันคนละเวลาและสถานท่ี มีอ านาจหน้าท่ีมากน้อย

ต่างกนั แต่อาจมีบางกรณีท่ีสภาทั้งสองประชุมร่วมกนัได ้ 



๓.๒ วธิกีารไดม้าซึง่สมาชกิสภา: ระบบ
การเลอืกตัง้ 

1.ระบบการเลือกตั้งเสียงขา้งมาก 

(majoritarian system)  

2.ระบบการเลือกตั้งแบบสดัส่วน 

(proportional system or PR) 



majoritarian system 

winner takes all 
 



รปูแบบการเลอืกตัง้เสียงข้างมาก 

(๑) ระบบเสียงขา้งมากสมัพนัธ ์

(relative majority)  

(๒) ระบบเสียงขา้งมากเด็ดขาด 

(absolute majority)  



alternative vote or ATV 

การเลือกตั้งแบบทางเลือก  

มีการก าหนดว่าในการเลือกตั้งรอบแรกท่ีเป็นการเลือกตั้ง

เสียงขา้งมากเด็ดขาดน้ัน จะใหผู้ล้งคะแนนเสียงเลือกไว ้

ล่วงหน้าวา่ หากผูท่ี้ตนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ไดค้ะแนน

มากท่ีสุดในสองอนัดบัแรก จะโอนคะแนนน้ันไปใหผู้ส้มคัร

รบัเลือกตั้งคนได ้ท าใหก้ารเลือกตั้งจดัขึ้ นเพียงครั้งเดียว 



proportional system  

เป็นระบบการเลือกตั้ ง ท่ีน าคะแนนเสียงของผู้

ลงคะแนนเสียงถูกเสียงมาค านวณเพื่ดค านวณ

สดัส่วนของท่ีนัง่ของผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง โดยจะมีการ

ก าหนดคะแนนมาตรฐานส าหรับตัดสินผลการ

เลือกตั้งในแต่ละท่ีนั่งในเขตเลือกตั้ง ซ่ึงปกติใชก้ับ

การเลือกตั้งท่ีมีผูแ้ทนไดม้ากกวา่หน่ึงคน (muti-
member districts) 



๓.๓ อ านาจหน้าที่
ของรฐัสภา 
1.อ านาจหน้าท่ีหลักในการตรากฎหมายขึ้ นใช้

บงัคบัในรฐั  

2.อ านาจในการควบคุมการท างานของฝ่าย
บริหาร 

3.รฐัสภาอาจมีอ านาจอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนด  



๓.๔ เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา 

ก าเนิดมาจากประเทศองักฤษ  

คดีประวัติศาสตร์ คือ คดีฮัก ซ่ีส์ (Haxey) 
พระมหากษัตริย์อา้งว่า “เสรีภาพในการพูดซ่ึงได้

ใหแ้ก่พวกท่าน ไม่ได้หมายความว่าจะใหท่้านพูด

ตามท่ีท่านประสงค ์ท่านมีสิทธิแต่เพียงจะกล่าวค าวา่

เห็นดว้ย หรือไมเ่ห็นดว้ยเท่าน้ัน”  



“พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสิทธ”ิ (The Bill 
of Right 1689)  

มาตรา ๙ ก าหนดไวว้า่  “ ใ น ก า ร พู ด แ ล ะ ก า ร

อภิปราย หรือด าเนินการใด ๆ ในรัฐสภาน้ัน เป็น

เสรีภาพซึ่งไมอ่าจน าไปฟ้องรอ้งเป็นคดีในศาลใดศาล

หน่ึง” 

 



เอกสิทธิ ์ (Privilege)  

สิทธิเด็ดขาดของสมาชิกรัฐสภาท่ีจะแสดงความ

คิดเห็นหรือการกระท าอย่างอ่ืน โดยมิใหบุ้คคลอ่ืน

สอดมาเกี่ยวขอ้ง โดยเก็บไปฟ้องรอ้งว่ากล่าวในทาง

ใด 



ความคุ้มกนั (Immunity)  

ความคุ้มกันท่ีรัฐธรรมนูญให้แก่สมาชิกรัฐสภาท่ีจะมา

ประชุมรัฐสภาตามหน้าท่ี โดยไม่อาจถูกจับคุมขังหรือ

ด าเนินคดีใด ๆ ในลักษณะท่ีจะขัดขวางต่อการมาประชุม

ดังกล่าวในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงได ้เมื่อพน้เวลาดังกล่าว

แลว้ ความคุม้กนัจะหมดไป และอาจด าเนินคดีได ้



๔. คณะรัฐมนตรี 
๔.๑ โครงสร้างของคณะรัฐมนตรี 
(๑) ประเทศท่ีใชรู้ปแบบการปกครองแบบรัฐสภา จะมีการจดัตั้ง

คณะรฐัมนตรี (Council of Ministers) 

(๒) ประเทศท่ีใช้รูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี  

ประธานาธิบดีจะแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นรฐัมนตรีร่วมรฐับาล  

(๓) ประเทศท่ีใช้รูปแบบการปกครองแบบก่ึงประธานาธิบดี 

ประธานาธิบดีไดร้บัการเลือกตั้งจากประชาชน แลว้ประธานาธิบดี

เป็นผูแ้ต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามค าเสนอแนะ

ของนายกรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีจะเป็นประธานในท่ีประชุม

คณะรฐัมนตรี  



๔.๒ อ านาจหน้าทีข่อง
คณะรฐัมนตร ี
 โดยทัว่ไปคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรท่ีใชอ้ านาจบริหาร แต่อาจมีอ านาจมากหรือน้อยแลว้แต่

รูปแบบการปกครองของประเทศ โดยหากเป็นรูปแบบการปกครองแบบรฐัสภา คณะรฐัมนตรี

จะมีอ านาจมาก และการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีเป็นการใช้อ านาจของกลุ่มคณะ 

(collective power) โดยในการพิจารณาด าเนินการเร่ืองตอ้งตอ้งอาศยัการลงมติ
ของคณะรฐัมนตรี ไม่ใช่ล าพงัแต่เพียงนายกรฐัมนตรี ในขณะท่ีหากเป็นคณะรฐัมนตรีในระบบ

ประธานาธิบดีน้ัน การใชอ้ านาจบริหารจะเป็นการใชอ้ านาจของประธานาธิบดีซ่ึงเป็นองคก์รท่ี

มีอ านาจบริหาร 

 นอกเหนือจากคณะรฐัมนตรีจะมีอ านาจในการบริหารประเทศแลว้ ในบางกรณีหากรฐัธรรมนูญ

ใหอ้ านาจอ่ืนน้ัน คณะรัฐมนตรีก็ใชอ้ านาจน้ันได ้เช่น ในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา 

รฐัธรรมนูญอาจใหอ้ านาจแก่คณะรฐัมนตรีมีอ านาจในการตรากฎหมายในภาวะฉุกเฉินจ าเป็น

เร่งด่วนได ้(emergency law) เพราะหากรอใหก้ฎหมายผ่านการพิจารณาของ

รฐัสภาอาจล่าชา้ไมท่นัการณ ์เป็นตน้ 



ชวนคดิ คณะรฐัมนตรจีะมมีตใิห้มกีาร
ด าเนินการทีข่ดัตอ่กฎหมายไดห้รอืไม ่

ตวัอยา่งคดีหวยเลขทา้ยสองตวัสามตวั 

ค าพิพากษาศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมืองท่ี อม.๑๐/๒๕๕๒ 



ระบบศาล 

ศาลเป็นองคก์รท่ีใชอ้ านาจตุลาการ อ านาจตุลาการ

เป็นอ านาจท่ีโดยหลักไดร้บัหลักประกนัท่ีส าคญั คือ 

ความเป็นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงจากทั้ง

องค์กรภายนอกและภายในศาลเอง ระบบศาลท่ีใช้

อยู่ในประเทศต่าง ๆ อาจจ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

ระบบศาลเด่ียวกบัระบบศาลคู่ ระบบศาลน้ีจะมีการ

ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

มานิตย ์ จมปา  คณะนิติศาสตร ์จุฬาฯ ๒๕๕๘ 
123 



ระบบศาลเดีย่ว 

ระบบศาลเด่ียว (single court system) คือ 
ระบบท่ีให้ศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียวมีอ านาจในการ

พิจารณาคดีทุกประเภท ทั้งคดีในระบบกฎหมายเอกชนและ

กฎหมายมหาชน ทั้งน้ีเพราะมีพื้ นฐานแนวคิดมาจากหลกัท่ีวา่

บุคคลมีความเสมอภาคกัน เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความเสมอภาค 

บุคคลทุกคนจะไดร้ับการพิจารณาโดยศาลเดียวกนั นัน่ก็คือ 

ศาลยุติธรรม ระบบกฎหมายน้ีใชอ้ยู่ในประเทศท่ีใชร้ะบบ

กฎหมายคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศ

สหรฐัอเมริกา เป็นตน้ 

มานิตย ์ จมปา  คณะนิติศาสตร ์จุฬาฯ ๒๕๕๘ 
124 



The U.S. Supreme Court 
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Supreme Court of the United 
Kingdom 
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ระบบศาลคู ่

 ระบบศาลคู่ (dual court system)  คือ ระบบท่ีมีการ

จดัแบ่งประเภทคดีใหข้ึ้ นสู่การพิจารณาของศาลแต่ละประเภทท่ีจดัตั้งขึ้ น

เป็นเอกเทศ โดยคดีประเภทใดอยู่ในเขตอ านาจของศาลใด ก็จะขึ้ นสู่การ

พิจารณาของศาลประเภทน้ัน ทั้งน้ีค าวา่ศาลคู่มิไดห้มายความวา่จะมีศาล

เพียงแต่สองศาลเท่าน้ัน หากแต่หมายความวา่มีศาลหลายศาลคู่ขนานกนั

ไป โดยมีศาลยุติธรรมเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจทัว่ไป หมายความว่า หาก

คดีน้ันไม่อยู่ในอ านาจของศาลเฉพาะประเภทต่าง ๆ ท่ีตั้งขึ้ น คดีดงักล่าว

จะไดร้บัการพิจารณาโดยศาลยุติธรรม ตวัอย่างศาลประเภทต่าง ๆ ท่ีมี

การจดัตั้งขึ้ นในระบบศาลคู่ เช่น ศาลยุติธรรม ศาลรฐัธรรมนูญ และศาล

ปกครอง เป็นตน้ 
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The Federal Supreme Court of 
Justice of Germany 
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The Federal Constituitonal Court of 
Germany 
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The Federal Administrative Court of 
Germany 
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มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ศาล........? 
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ศาล......? 
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 ประเทศไทยใชร้ะบบศาลคู่ ไม่ใช่ศาลเด่ียวเหมือนเช่นประเทศท่ีใชร้ะบบ Common Law (the United 
States, the United Kingdom) ท่ีคดีทุกคดีมีศาลสูงสุดเพียงศาลเดียวท่ีตดัสิน คือ ศาลฎีกา องักฤษเองก็
เพ่ิงมีการปฏิรูปศาลฎีกา (ค.ศ.๒๐๐๕) โดยแยกศาลฎีกาออกมาเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีแต่เพียงตดัสินคดี จากแต่เดิมท่ีศาลฎีกามี

บทบาทซอ้นทับเป็นสภาขุนนางอยู่ดว้ย ของอเมริกา ๕๐ มลรัฐมีศาลของตนเองทั้งชั้นตน้ อุทธรณ์ ฎีกา แต่หากมีประเด็นท่ี

เก่ียวกับกฎหมายในระดับสหรัฐหรือรัฐธรรมนูญก็สามารถน าคดีท่ีจบในมลรัฐขึ้ นไปสูต่้อท่ีศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาได ้

นอกจากน้ัน ในระดบัสหรฐั ก็มีศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ และฎีกา มีเขตอ านาจรบัตดัสินคดีพิพาทเก่ียวกบักฎหมายในระดบัสหรฐัและ

รฐัธรรมนูญแหง่สหรฐัอเมริกา 
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ค าว่าระบบศาลคู่ ไม่ได้หมายความว่ามีศาลเพียงสองระบบใน

ประเทศท่ีตดัสินคดี ค าวา่ “คู่” คือ “คู่ขนาน” กนัไป ประเทศไทย
ก่อน พ.ศ.๒๕๔๐ เราก็อยูใ่นระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรม คู่กบัศาล

ทหาร แต่พอใชร้ฐัธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.๒๕๔๐ เราสถาปนาศาลใหม่

ขึ้ นอีก ๒ ศาล ท าใหป้ระเทศไทยเราเป็นระบบศาลคู่ ท่ีมีศาล ๔ 

ระบบ ขนานกนัไป ค าว่า ขนานกันไปสะทอ้นใหเ้ห็นว่า คดีท่ีจบท่ี

ศาลสูงสุดของแต่ละระบบ ไม่อาจยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาล

ระบบอ่ืนได ้เช่น คดีท่ีศาลฎกีาในระบบศาลยุติธรรมตดัสินเป็นท่ีสุด

แลว้ว่า จ าคุกตลอดชีวิตนักการเมืองท่ีโกงกิน เช่นน้ีจะโตแ้ยง้ว่าค า

ตัดสินของศาลฎีกาขัดรัฐธรรมนูญ โดยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

เช่นน้ี ท าไม่ได ้แมย้ื่นไป ศาลรฐัธรรมนูญก็ไม่มีอ านาจในการรบัคดี

ไวพ้ิจารณา 

ดงัน้ัน โดยหลกัการแลว้คดีท่ีศาลสงูสุดของแต่ละระบบตดัสินแลว้ 

ถือวา่เป็นอนัส้ินสุด อุทธรณห์รือฎกีาอีกต่อไปไม่ได ้ 
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องคก์รตามรฐัธรรมนูญและ 

การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

รศ.มานิตย ์จมุปา 



1. องคก์รนัน้ไดร้บัการจดัตัง้หรอืสถาปนาโดยบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ และ 

2. อ านาจหนา้ทีมี่ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

 

ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแมจ้ะมีชื่อปรากฏอยู่ในรฐัธรรมนูญ แต่อ านาจ

หนา้ทีก่ าหนดไวใ้น พ.ร.บ. แตล่ะเรือ่ง จงึไมใ่ชอ่งคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

ความหมายของ “องคก์รตามรฐัธรรมนูญ” 

Manit Jumpa, Faculty of Law, CU 139 



1. องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

1. คณะกรรมการการเลือกตัง้ 

2. ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

3. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 

4. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

2. องคก์รอืน่ตามรฐัธรรมนูญ 

1. องคก์รอยัการ 

2. คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ

3. สภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
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องคก์รตามรฐัธรรมนูญ (รธน.พ.ศ.๒๕๕๐) 



1. การตรวจสอบทรพัยส์ิน 

2.การถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

3.การด าเนินคดอีาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั (รธน.พ.ศ.๒๕๕๐) 
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เดมิการเลือกตัง้อยูใ่นการควบคมุของกระทรวงมหาดไทยซึง่ถูกตัง้ขอ้สงัเกตวา่ 

ไมเ่ป็นกลาง  เพราะรฐับาลรกัษาการอาจใชอ้ านาจครอบง าท าใหก้ารเลือกตัง้เป็น 

ไปอยา่งไมบ่รสุิทธ์ิ 

 

ปัจจบุนั  การเลือกตัง้อยูใ่นการควบคมุและด าเนินการของคณะกรรมการการ 

เลือกตัง้ซึง่เป็นองคก์รอสิระ 
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ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอืน่อกี 4 คน  

ซึง่วุฒสิภาเป็นผูค้ดัเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี 

 และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดยีว 

*วาระการด ารงต าแหน่งขององคก์รอสิระมกั 

ก าหนดไวย้าว  แตใ่หเ้พียงวาระเดยีว เพ่ือใหเ้ป็น 

หลกัประกนัความเป็นอสิระไมต่อ้งท าอะไรเพ่ือเอา 

ใจผูท้ีแ่ตง่ต ัง้ตน เพ่ือหวงักลบัมาอกีครัง้ 
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(๑) ออกประกาศหรอืวางระเบียบก าหนดการทัง้หลายอนัจ าเป็นแก่การปฏิบตัิตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕  

วรรคสอง รวมทัง้วางระเบียบเก่ียวกบัการหาเสยีงเลือกตัง้และการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูส้มคัรรบั 

เลือกตัง้ และผูมี้สทิธิเลือกตัง้ เพ่ือใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม และก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินการของรฐั 

ในการสนบัสนุนใหก้ารเลือกตัง้มีความเสมอภาค และมีโอกาสทดัเทยีมกนัในการหาเสยีงเลือกตัง้ 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกบัขอ้หา้มในการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตรขีณะอยูใ่นต าแหน่งเพ่ือปฏิบตัหินา้ที ่

ตามมาตรา ๑๘๑ โดยค านึงถึงการรกัษาประโยชนข์องรฐั และค านึงถึงความสุจรติ เทีย่งธรรม ความเสมอภาค 

และโอกาสทดัเทยีมกนัในการเลือกตัง้ 

(๓) ก าหนดมาตรการและการควบคมุการบรจิาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมือง การสนบัสนุนทางการเงินโดยรฐั  

การใชจ้า่ยเงินของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ รวมทัง้การตรวจสอบบญัชทีางการเงินของพรรคการเมือง 

โดยเปิดเผย และการควบคมุการจา่ยเงินหรอืรบัเงินเพ่ือประโยชนใ์นการลงคะแนนเลือกตัง้ 

(๔) มีค าส ัง่ใหข้า้ราชการ พนกังาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการ 

สว่นทอ้งถ่ิน หรอืเจา้หนา้ทีอ่ืน่ของรฐั ปฏิบตักิารทัง้หลายอนัจ าเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 



(๕) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงและวนิิจฉยัชี้ขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ที่เกิดข้ึนตามกฎหมาย

ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๖) สัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตัง้ใดหน่วยเลือกตัง้หน่ึงหรือ

ทุกหน่วยเลือกตัง้ เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การเลือกตัง้หรือการออกเสียงประชามติในหน่วย

เลือกตัง้นัน้ ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

(๗) ประกาศผลการเลือกตัง้ ผลการสรรหา และผลการออกเสยีงประชามติ 

(๘) ส่งเสริมและสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือสนบัสนุนองคก์ารเอกชน ในการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน 

(๙) ด าเนินการอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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1. Free Vote หลกัอสิระในการเลือกตัง้ 

2. Periodical Election หลกัการเลือกตัง้ตามระยะเวลา 

3. Genuin Election หลกัการเลือกตัง้อยา่งแทจ้ริง 

4. Universal Suffrage หลกัการออกเสยีงโดยทัว่ไป 

5. Equale Suffrage หลกัการเลือกตัง้อยา่งเสมอภาค 

6. Secret Vote หลกัการลงคะแนนเสยีงลบั 
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คณะกรรมการการเลือกตัง้ 5 คน 

กกต. เขต  

คณะกรรมการ 

นบัคะแนน 

คณะกรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตัง้ 

ผูอ้  านวยการเขต 

เลือกตัง้ 1 คน 
          ก.ก.ต. จงัหวดั 



การจดัการเลือกตัง้ท ัว่ไปเม่ือวนัที ่๒ เมษายน ๒๕๔๙ ที่มี

การจดัคหูาเลือกตัง้ทีใ่หผู้มี้สทิธิเลือกตัง้หนัหนา้เขา้หาคหูา

ลงคะแนนและหันหลังใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วย

เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ผู ้ม า ใ ช ้สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง กับ

บุคคลภายนอกทีม่าสงัเกตการณห์นา้หน่วย 
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ค าวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที ่๙/๒๕๔๙ 
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การจดัคหูาเลือกตัง้ (ปกตทิ ัว่ไป) มุมมองจากนอกหน่วยเลือกตัง้ 
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การจดัคหูาเลือกตัง้ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ (มุมมองจากนอกหน่วย

เลือกตัง้) 
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๑. คดเีลอืกต ัง้ 

๑.๑ การควบคุมและด าเนนิการจดัหรอืจดัใหมี้การเลอืกต ัง้หรือการสรรหา 

 คณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัใหม้ีการเลือกตัง้หรือการสรร

หาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แลว้แต่

กรณี รวมทัง้การออกเสียงประชามติ ใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม (มาตรา ๒๓๕ วรรค

หน่ึง) ประธานกรรมการการเลือกตัง้เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ

และกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเป็นนายทะเบียน

พรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง) ใหม้ีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้เป็น

หน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบุคคลการงบประมาณ และการด าเนินการอืน่ ท ัง้น้ี ตามที่

กฎหมายบญัญตั ิ(มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม)  
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ตวัอยา่งกรณีทีมี่การจดัการเลือกตัง้แลว้มีปัญหาวา่ไมเ่ป็นไปโดย

สุจรติและเทีย่งธรรม เชน่  

 ค าวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๙/๒๕๔๙ ประเด็นตามค ารอ้งที่ศาลรฐัธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉยัมีวา่ การด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่เก่ียวกบัการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป เม่ือวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึง

ปัจจบุนั มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญหรอืไม ่ 
  เหตุตามค ารอ้งขอ้ ๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้ใหค้วามเห็นในเรื่องการ

ก าหนดระยะเวลาส าหรบัการเตรียมการจดัการเลือกตัง้ อนัน าไปสูก่ารประกาศก าหนด

วนัเลือกตัง้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎรโดยไม่เหมาะสมและไม่เที่ยงธรรม 

ขดักบัหลกัการเรื่องความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตัง้ตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓๖ และขดักบัหลกัการเรือ่งการควบคมุและด าเนินการจดัใหมี้การเลือกตัง้ให ้

เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรมตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ 
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 ศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาแลว้ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.
๒๕๔๙ ประกอบดว้ยบทบญัญตัิที่เป็นสาระส าคญัสองส่วน คือ ส่วนที่หน่ึง 

มาตรา  ๓  บัญญัติ ใ ห ้ยุ บ สภาผู ้แทนราษฎร เ พ่ื อ ให ้มี ก า ร เ ลื อ กตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ ส่วนที่สอง มาตรา ๔ ก าหนดใหม้ีการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในว ันที่  ๒ เมษายน ๒๕๔๙ 

บทบญัญตัิในส่วนที่หน่ึงที่ใหยุ้บสภาผูแ้ทนราษฎร นัน้ การยุบสภาเป็นการ

กระท าของรฐับาล โดยนายกรฐัมนตรีซึง่เป็นหวัหนา้ของฝ่ายบริหารเป็นผูถ้วาย

ค าแนะน าพระมหากษตัริยเ์พ่ือทรงยุบสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นการใชอ้  านาจของ

ฝ่ายบริหารโดยแทท้ี่ก าหนดไวใ้นระบบรฐัสภา เพ่ือใหฝ่้ายบริหารถ่วงดุลหรือ

คานอ านาจกบัฝ่ายนิติบญัญตัิ เป็นเรื่องของความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัสภาซึ่ง

เป็นฝ่ายนิติบญัญตัิกบัรฐับาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร จึงเป็นดุลพินิจของฝ่าย

บริหารอย่างแทจ้ริง ไม่อยู่ภายใตก้ารตรวจสอบการใชอ้ านาจโดยศาลซึ่งเป็น

องคก์รฝ่ายตุลาการ 
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 สว่นบทบญัญตัิในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดวนัเลือกตัง้นัน้ แมเ้ป็นการก าหนด

โดยรฐับาลเน่ืองจากเป็นผูร้บัสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว แต่การ

ก าหนดวนัเลือกตัง้มีความสมัพนัธก์บัการจดัการเลือกตัง้ซึง่เป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมาร

การเลือกตัง้ตามที่รฐัธรรมนูญไดใ้หอ้ านาจไว ้และมีก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการการ

เลือกตัง้ตอ้งด าเนินการในกระบวนการจดัการเลือกตัง้หลายประการ การที่รฐับาลจะตอ้ง

ก าหนดวนัเลือกตัง้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร จึงจ าเป็นตอ้งประสานงานกบั

คณะกรรมการการเลือกตัง้กอ่น ทัง้น้ี เม่ือก าหนดวนัเลือกตัง้แลว้ การด าเนินการเก่ียวกบัการ

ควบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัใหมี้การเลือกตัง้ ก็จะเป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

การเลือกตัง้ตามทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตัิไว ้หากมีปัญหาเกิดข้ึนจากการด าเนินการเก่ียวกบัการ

เลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ในฐานะผูใ้ชอ้  านาจควบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัใหม้ี

การเลือกตัง้ย่อมมีอ านาจพิจารณาด าเนินการสัง่การปัญหาดงักล่าว และหากมีปัญหาเกิดข้ึน

จากการใชอ้ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการเลือกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ย่อม

อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบขององคก์รฝ่ายตุลาการ 
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การที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๔ 
ก าหนดใหม้ีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตัง้ท ัว่ไป

ในวนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลงัจากพระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแ้ทนราษฎรฯ ใชบ้งัคบัจ านวน ๓๗ วนั นัน้ การก าหนดวนั

เลือกตัง้ดงักล่าวเป็นไปตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ซึ่ง

บัญญัติให ้ก าหนดว ันเลือกตั้งภายใน ๖๐ วนั ดังนั้น ร ัฐบาลและ

คณะกรรมการการเลือกตัง้จึงไดด้ าเนินการในส่วนของพระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๔ ใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๑๑๖ วรรคสองแลว้  
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 ส่วนผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้เพ่ือใหก้ารเลือกตัง้

เป็นไปตามรฐัธรรมนูญและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

หรือไม่ นัน้ เม่ือพิจารณาขอ้มูลการใชส้ิทธิเลือกตัง้ที่ปรากฎจ านวนบตัรที่ไม่ประสงค์

ลงคะแนนประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนบตัรท่ีมีผูม้าใชส้ิทธิเลือกต ัง้ท่ีเป็นบตัรดี และ

หากรวมจ านวนบตัรที่ไม่ประสงคล์งคะแนนเขา้กบับตัรเสียแลว้ ก็จะเกินครึ่งหน่ึงของ

จ านวนบตัรทีมี่ผูม้าใชส้ิทธิเลือกตัง้ทีเ่ป็นบตัรดี รวมทัง้ขอ้มูลการด าเนินการเลือกตัง้ใน

วนัที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏชดัเจนว่ามีเขตเลือกต ัง้หลายเขตท่ีมีผูส้มคัรรบั

เลือกต ัง้เพียงคนเดียวจากพรรคการเมืองพรรคเดียวซึ่งเป็นพรรคที่ส่งผูส้มคัรรบั

เลือกตัง้ทุกเขตเลือกตัง้ คอื พรรคไทยรกัไทย และผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ไม่ไดค้ะแนนเสียง

ตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

และสมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ บญัญตัิไว ้ประกอบกบัความผิดปกติของ
ผลการเลือกตัง้ขา้งตน้  
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 ส่งผลใหก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนเลือกผูแ้ทนเขา้ไปปกครองประเทศ นัน้ ไม่อาจ

เป็นไปดงัเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญทีต่อ้งการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบอ านาจรฐัเพ่ิมขึ้น ตลอดทัง้ปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเมืองใหมี้

เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น โดยค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคญั การเลือกต ัง้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกต ัง้ท ัว่ไปท่ีไดด้ าเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ.๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนมาตรา ๔ ท่ีก าหนดวนัเลือกต ัง้ท ัว่ไป นี้  จงึเป็นการเลอืกต ัง้ท่ีไม่เท่ียงธรรม และ
ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแทจ้รงิ เนือ่งจากผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ไม่ไดร้บัเลอืกต ัง้จากประชาชนอย่างแทจ้รงิตาม

ระบอบประชาธิปไตย  
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ดงันัน้ แมพ้ระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๙ 
จะตราขึ้นตามบทบญัญตัิรฐัธรรมนูญ และคณะกรรมการการ

เลือกตัง้ซึ่งเป็นองคก์รที่รฐัธรรมนูญบญัญตัิใหมี้อ านาจหนา้ที่

ในการจดัการการเลือกตัง้จะไดด้ าเนินการเลือกตัง้เป็นไปตาม

รฐัธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง แต่ขอ้เท็จจรงิท่ีเกดิขึ้นใน

การเลือกต ัง้ตามพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ก็ท าใหเ้กิดผลของ

การเลือกต ัง้ท่ีไม่เท่ียงธรรม ไม่ไดผู้แ้ทนของปวงชนอย่าง

แทจ้ริงตามระบอบประชาธิปไตย อนัน าไปสู่การเลือกต ัง้ท่ีไม่

ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ ตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญ มาตรา 

๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๔๔ 
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เหตุแห่งค ารอ้งขอ้ ๒ การจดัคูหาเลือกตัง้ที่ใหผู้มี้สิทธิ

เลือกตั้งห ันหน้า เข ้าคูหาลงคะแนนและหันหลัง ให ้

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้และประชาชนผูม้าใช ้

สิทธิเลือกตัง้กบับุคคลภายนอกที่มาสงัเกตการณ์การ

เลือกตัง้หนา้หน่วย เป็นการละเมิดหลกัการเรื่องการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ซึ่งจะตอ้งด าเนินการโดยใชว้ธีิการ

ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบัตามบทบญัญตัิแห่ง

รฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม 
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 ศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาแลว้ เห็นว่า เม่ือพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ 

มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง ประกอบกบัขอ้ก าหนดคณะกรรมการการเลือกตัง้วา่ดว้ย

การแต่งตัง้และวิธีปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ในการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ขอ้ ๔ และค าชี้ แจงของคณะกรรมการการ

เลือกตัง้ที่วา่ การจดัคหูาแบบใหม่น้ี ก็เพ่ือใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้

สามารถสงัเกตพฤติกรรมของผูใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ขณะลงคะแนนไดแ้ลว้ เห็นว่า 

รูปแบบการจดัคูหาเลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๔๙ นัน้ ท าใหก้ารลงคะแนนของผูมี้สทิธิเลือกตัง้อยูใ่นระยะหา่งทีก่รร

มาการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ อนัมีผูแ้ทนพรรคการเมืองที่สง่ผูส้มคัรรบั

เลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้นัน้หรือทีส่ง่สมคัรแบบบญัชรีายชือ่ ซึง่ถือวา่เป็นผูมี้สว่นได ้

เสยีในการเลือกตัง้รว่มเป็นกรรมการอยูด่ว้ย และอยูใ่นวสิยัทีส่ามารถมองเห็นการ

ลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ได ้การจดัคูหารูปแบบใหม่น้ีจึงมีผลท าใหก้าร

ลงคะแนนเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรดงักล่าวไม่เป็นการลงคะแนนโดยลบั

ตามทีร่ฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม บญัญตัไิว ้
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 เม่ือพิจารณาเหตุผลในการด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้เก่ียวกบัพระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๔ ตามเหตุแห่งค ารอ้งขอ้ ๑ และเหตุผลในการ
ด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้เก่ียวกบัมติในการจดัคูหาเลือกตัง้ตามเหตุแหง่ค ารอ้ง

ขอ้ ๒ น้ี ประกอบกนัแลว้ เห็นวา่ การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปตามที่พระ

ราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๔ ก าหนดไวใ้หมี้ข้ึนในวนัที่ ๒ เมษายน 
๒๕๔๙ ประกอบกบัการจดัคูหาเลือกตัง้ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ นัน้ เป็นการ

เลือกต ัง้ท่ีท าใหเ้กดิผลของการเลอืกต ัง้ท่ีไม่เท่ียงธรรม ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง จงึเป็น

การเลือกต ัง้ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศ

รบัรองผลดงักล่าวตอ้งเสียไปดว้ย และเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้ที่จะมีข้ึนตอ่ไป มีความเที่ยงธรรมและ

เป็นไปตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ จึงใหอ้งคก์รที่มีอ านาจหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ก าหนดวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเ น่ืองมาจากการยุบสภา

ผูแ้ทนราษฎรด าเนินการใหมี้พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขเพ่ิมเติมก าหนดวนัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรเป็นการเลือกตัง้ท ัว่ไป โดยก าหนดวนัเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป

ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีพ่ระราชกฤษฎีกาดงักลา่วมีผลใชบ้งัคบั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ตอ่ไป 
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ขอ้สงัเกต ค าวนิิจฉยัน้ีไดร้บัรองเรือ่ง การกระท าของรฐับาล (Act of 
Government) วา่ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของศาล 

การกระท าทางรฐับาล คือ การใชอ้ านาจของรฐับาลที่เก่ียวขอ้ง

กบัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกบัฝ่ายนิติบญัญตัิ เช่น การ

เสนอร่างกฎหมายเขา้สู่สภา การยุบสภา เป็นตน้ นอกจากนัน้ 

ยงัหมายรวมไปถึงเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เชน่ การ

ลงนามสนธิสญัญาตา่ง ๆ หรอืการเจรจาเรือ่งระหวา่งประเทศ 
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เหตุทีก่ารกระท าทางรฐับาลไมอ่ยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของระบบศาล 

 โดยหลกัการทางกฎหมายมหาชน การกระท าใดเป็นการกระท าทางรฐับาล จะไม่อยู่ในเขต

อ านาจตรวจสอบของศาลภายใตห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจ เพราะตอ้งใหร้ฐับาลมีอิสระในการ

ตดัสินใจท างาน แต่รฐับาลที่กระท าการใดอนัเป็นการกระท าทางรฐับาล ตอ้งรบัผิดชอบต่อ

ประชาชน หรอืรบัผิดชอบในทางการเมือง เชน่ หากรฐับาลไปเจรจาระหวา่งประเทศ หรือจะท า

สนธิสญัญาทีท่  าใหป้ระเทศสญูเสยีผลประโยชน ์เชน่น้ี ฝ่ายคา้นก็ยื่นญตัติไม่ไวว้างใจรฐับาลได ้

หรือประชาชนในการเลือกตัง้คร ัง้ถดัไปก็ไม่เลือกพรรครฐับาลเขา้มาบริหารประเทศ เหตุผลที่

ไม่ใหศ้าลตรวจสอบการกระท าทางรฐับาล เพ่ือไม่ใหศ้าลกา้วล่วงกลายเป็นผูบ้งัคบับญัชาของ

รฐับาลเสียเอง หลกัการแบ่งแยกอ านาจ จึงใหอ้ านาจแต่ละองคก์รอย่างเหมาะสม ไม่ใหม้าก

หรอืนอ้ยจนเกินไป อกีทัง้การใหอ้ านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุล ก็ไม่ใหม้ีการตรวจสอบแก่

องคก์รใดองคก์รหน่ึงมากจนเกินไป เพราะจะท าใหอ้งคก์รนัน้มีสถานะสูงสุดครอบง าองคก์รอื่น

ได ้
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ศาลปกครองกบัการตรวจสอบการกระท าทางรฐับาล 

ค าส ัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี ๑๗๘/๒๕๕๐  

 คดีน้ีมูลนิธิขา้วขวญั และพวกเป็นผูฟ้้องคดี โดยมีกระทรวงต่างประเทศ และพวก เป็นผูถู้ก

ฟ้องคดี ไดฟ้้องคดีเก่ียวกบัการที่รฐับาลไดเ้จรจาลงนามความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย-

ญี่ปุ่น (JTEPA) และผูฟ้้องคดีไดร้อ้งขอใหศ้าลมีค าส ัง่ก าหนดมาตรการหรือวิธีการ

คุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกขช์ ัว่คราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองช ัน้ตน้วนิิจฉยัวา่ ค าฟ้องของ

ผูฟ้้องคดที ัง้หา้มีวตัถุประสงคใ์หศ้าลเพิกถอนกระบวนการเขา้ท าความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกิจ

ไทย-ญีปุ่่น ซึง่เป็นการใชอ้ านาจอธิปไตยในทางกิจการระหวา่งประเทศของผูถู้กฟ้องคดีในฐานะ

ฝ่ายบรหิาร อนัมิใชเ่ป็นการใชอ้ านาจทางปกครองทีจ่ะอยูใ่นเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมี

ค าส ัง่ของศาลปกครอง ศาลปกครองช ัน้ตน้จงึมีค าส ัง่ไม่รบัค าฟ้องน้ีไวพิ้จารณาและใหจ้  าหน่าย

คดีออกจากสารบบความ เม่ือศาลไม่อาจรบัค าฟ้องคดีน้ีไวพิ้จารณาแลว้ก็ไม่จ  าตอ้งพิจารณา

ค าขอของผูฟ้้องคดที ัง้หา้ที่ขอใหศ้าลมีค าสัง่ก าหนดมาตรการหรือวธีิการคุม้ครองเพ่ือบรรเทา

ทุกขช์ ัว่คราวก่อนการพิพากษาอกีตอ่ไป 
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 ผูฟ้้องคดียื่นอุทธรณต์่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉยัวา่ กรณีที่ผูถู้กฟ้องคดีใชอ้ านาจ

ทางบริหารของรฐัตามรฐัธรรมนูญกระท าการใด ๆ ไม่วา่จะเป็นการกระท าในความสมัพนัธก์บัรฐัสภา

หรือการกระท าในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศก็ตาม ผูถู้กฟ้องคดีหาไดก้ระท าในฐานะที่เป็นเจา้หนา้ที่

ของรฐัตามนยัมาตรา ๓ แหง่ พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ไม่ แต่

กระท าในฐานะที่เป็น “องคก์รตามรฐัธรรมนูญ” และคดีพิพาทอนัเน่ืองมาจากการที่ผูถู้กฟ้องคดีใช ้

อ านาจทางบริหารของรฐัตามรฐัธรรมนูญกระท าการในความสมัพนัธก์บัรฐัสภาหรือในความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศหรือคดีพิพาทอนัเน่ืองมาจากการที่ผูถู้กฟ้องคดีละเลยต่อหนา้ที่ที่จะตอ้งใชอ้ านาจทาง

บรหิารของรฐัตามรฐัธรรมูญกระท าการดงักลา่ว หรอืใชอ้ านาจทางบริหารของรฐัตามรฐัธรรมนูญกระท า

การดงักลา่วลา่ชา้เกินสมควรไมอ่ยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
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แตค่ดแีถลงการณร์ว่มรฐับาลไทยกบัรฐับาลกมัพูชา กรณีการขอขึ้น

ทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก 

 ศาลปกครองมีค าส ัง่คุม้ครองช ัว่คราวหา้มคณะรฐัมนตรี (ครม.) น าแถลงการณ์ร่วมไทย-กมัพูชา 

รวมทัง้ระงบัการกระท าใดๆ ที่จะด าเนินการร่วมกบักมัพูชาจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด (ศาล

ปกครองกลาง มีค าส ัง่ในคดีหมายเลขด าที่ ๖๕๓/๒๕๕๑ ก าหนดมาตรการหรือวธิีการคุม้ครองเพ่ือ

บรรเทาทุกขช์ ัว่คราวก่อนการพิพากษา ระหวา่ง นายสุวตัร อภยัภกัดิ์ ผูฟ้้องคดีที่ ๑ และพวกรวม ๙ 

คน กบั รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ ผูถู้กฟ้องคดีที่ ๑ คณะรฐัมนตรี ผูถู้กฟ้องคดีที่ ๒ 

กรณีผูถู้กฟ้องคดีที่ ๒ ไดมี้มติเม่ือวนัที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรฐับาล

ไทยและรฐับาลกมัพูชา กรณีการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก (สามารถอ่านค าส ัง่

ศาลฉบบัเต็มไดท้ี www.admincourt.go.th) และศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ ๕๔๗/

๒๕๕๑ ถือวา่การลงนามในแถลงการณร์ว่มไทย-กมัพูชาอยูใ่นอ านาจศาลปครอง 

 ขอ้สงัเกต เป็นคดีเดียวที่ศาลปกครองสูงสุดรบัไวพิ้จารณา ในคดีอื่น ๆ ที่มีการฟ้องเก่ียวกับ

สนธิสญัญา ศาลปกครองสูงสุด เห็นวา่ ไม่อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

http://www.admincourt.go.th/
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๑.๒ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 

 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มีอ านาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปน้ี (มาตรา ๒๓๖ วรรคหน่ึง)  

 (๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทัง้หลายอนัจ าเป็นแก่การปฏิบตัิตาม

กฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทัง้วางระเบียบเก่ียวกบัการหาเสยีงเลือกตัง้

และการด าเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ และผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินการของรฐัใน

การสนบัสนุนใหก้ารเลือกตัง้มีความเสมอภาค และมีโอกาสทดัเทียมกนัในการหาเสยีง

เลอืกตัง้ 

 (๒) วางระเบียบเก่ียวกบัขอ้หา้มในการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีขณะ

อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา ๑๘๑ โดยค านึงถึงการรกัษาประโยชนข์อง

รฐั และค านึงถึงความสุจรติ เทีย่งธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการ

เลอืกตัง้ 
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 (๓) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมือง การสนบัสนุนทางการเงินโดย

รฐั การใชจ้า่ยเงินของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ รวมทัง้การตรวจสอบบญัชีทางการเงินของ

พรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคมุการจา่ยเงินหรอืรบัเงินเพ่ือประโยชนใ์นการลงคะแนนเลือกตัง้ 

 (๔) มีค าส ัง่ใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัรฐัวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หนา้ที่อื่นของรฐั ปฏิบตัิการทัง้หลายอนัจ าเป็นตามกฎหมายตามมาตรา 

๒๓๕ วรรคสอง 

 (๕) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงและวนิิจฉยัชี้ขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตาม

มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

 (๖) สัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตัง้ใดหน่วยเลือกตัง้หน่ึงหรือทุก

หน่วยเลือกตัง้ เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การเลือกตัง้หรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตัง้

นัน้ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

 (๗) ประกาศผลการเลือกตัง้ ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 

 (๘) ส่งเสริมและสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรือราชการ

สว่นทอ้งถ่ิน หรือสนบัสนุนองคก์ารเอกชน ในการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และสง่เสรมิการมีสว่นรว่มทางการเมืองของประชาชน 

 (๙) ด าเนินการอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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 ในการปฏิบตัหินา้ที ่คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค า ตลอดจนขอใหพ้นักงานอยัการ พนักงาน

สอบสวนหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการสว่นทอ้งถ่ิน ด าเนินการเพ่ือ

ประโยชนแ์หง่การปฏิบตัิหนา้ที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวนิิจฉยัชี้ขาด (มาตรา ๒๓๖ วรรค

สอง) คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจแตง่ตัง้บุคคล คณะบุคคล หรอืผูแ้ทนองคก์ารเอกชน

เพ่ือปฏิบตัหินา้ทีต่ามทีม่อบหมาย (มาตรา ๒๓๖ วรรคสาม)  
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 รฐัธรรมนูญปัจจบุนัไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ในการควบคุม

การเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหมี้อ านาจวางระเบียบเก่ียวกบัการหา

เสียงเลือกตัง้และการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ และผูม้ี

สิทธิเลือกตัง้ ใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการใหก้ารสนบัสนุนการเลือกตัง้ใหมี้ความเสมอภาคและมีโอกาสทดัเทียมกนัใน

การหาเสียงเลือกตัง้ นอกจากนัน้ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจวาง

ระเบียบเก่ียวกบัขอ้หา้ม การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะรฐัมนตรีและรฐัมนตีในขณะที่อยู่ใน

ต าแหน่ง เพ่ือใหป้้องกนัการใชอ้ านาจหรือปฏิบตัิหนา้ที่โดยไม่สุจริตหรือการใชอ้ทิธิพลที่ไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย อนัมีผลใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและ

เทีย่งธรรม ทัง้น้ี เพ่ือเพ่ิมอ านาจใหก้บัคณะกรรมการการเลือกตัง้สามารถก าหนดระเบียบ

ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะสามารถครอบคลุมการด าเนินการที่เก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้ให ้

เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรมยิ่งข้ึน  



ขอ้สงัเกต 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ใชอ้ านาจออกประกาศเก่ียวกบัการแบง่เขตเลือกตัง้ ซึง่เป็นการใช ้

อ านาจตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๖ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ (๙) และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

วา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ นัน้ 

หากผูม้ีสว่นไดเ้สียเห็นวา่การแบง่เขตดงักลา่วไมช่อบดว้ยกฎหมาย ก็อาจน าคดฟ้ีองยงัศาลปกครองได ้

และคดเีชน่น้ีจดัวา่อยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง เพราะไมใ่ชก่รณีการวนิิจฉยัชี้ขาดขององคก์รตาม

รฐัธรรมนูญซึง่เป็นการใชอ้ านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนูญขององคก์รนัน้ ซึง่จะไมอ่ยูใ่นอ านาจของศาล

ปกครอง ตามรฐัธรรมนูญมาตรา ๒๒๓ (ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุดที ่ฟ.๓๑/๒๕๕๐) 
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๑.๓ การเพกิถอนสทิธิเลอืกต ัง้ และยุบพรรคการเมือง 

 ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ผูใ้ดกระท าการ ก่อ หรือสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ

ไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา หรอืระเบียบหรอืประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่มีผลท าให ้

การเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของบุคคลดงักล่าว

ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการ

ไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา (มาตรา ๒๓๗ วรรคหน่ึง)  
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ยุบพรรคการเมือง 

 ถา้การกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว่้าหวัหนา้พรรค

การเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ้ด มีส่วนรูเ้ห็น หรือปล่อยปละ

ละเลย หรือทราบถึงการกระท าน ัน้แลว้ มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพือ่ใหก้ารเลอืกต ัง้เป็นไป

โดยสจุริตและเท่ียงธรรม ใหถ้ือว่าพรรคการเมืองน ัน้กระท าการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่อ านาจ

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึง่มิไดเ้ป็นไปตามวิถทีางท่ีบญัญติัไวใ้นรฐัธรรมนูญ

นี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีท่ีศาลรฐัธรรมนูญมีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมืองน ัน้ ให ้

เพกิถอนสทิธิเลอืกต ัง้ของหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ดงักล่าวมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗ 

วรรคสอง)  
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ขอ้สงัเกต ส าหรบัคดยุีบพรรคทีจ่ะไดพิ้จารณาตอ่ไป 

 จะพบวา่ คดที ัง้หมดทีมี่การยุบพรรคภายใตร้ฐัธรรมนูญ ๒๕๕๐ นัน้ 

กรรมการบริหารพรรคเป็นผูก้ระท าผิดกฎหมายเลือกตัง้ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๗ วรรคแรก ศาลจึงเห็นว่า เ ม่ือตัว

กรรมการบริหารพรรคเป็นผูก้ระท าผิดเสียเองแลว้ ไม่ตอ้งพิจารณา

ว่าหวัหนา้พรรค กรรมการบริหารพรรคอื่นจะรู ้หรือปล่อยปละ

ละเลยหรอืไม ่เพราะกรณีน้ีชดัเจนยิ่งเสียกวา่บุคคลอืน่กระท าผิดแลว้

กรรมการบรหิารพรรครูห้รือปลอ่ยปละละเลยเสยีอกี 
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 รฐัธรรมนูญปัจจบุนัไดเ้พ่ิมบทบญัญตัิขา้งตน้ข้ึนใหม่ โดยแกไ้ขหลกัการเดิมใน

การใชอ้ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่จะส ัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหม่และ

การเพิกถอนสทิธิการเลือกตัง้ โดยจ ากดัอ านาจของคณะกรรมการการเลอืกต ัง้

ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกรณีท่ีก่อนประกาศผลการเลือกต ัง้ เพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไป

โดยรวดเร็ว โดยหากเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ประกาศผลการ

เลอืกต ัง้แลว้ คณะกรรมการการเลอืกต ัง้มีอ านาจเพยีงท าส านวนการสอบสวน

ขอ้เท็จจริงเพื่อส่งส านวนใหศ้าลฎีกาวินิจฉยัส ัง่การต่อไป ส าหรบัในกรณีของ

การเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการ

เลือกตัง้มีอ านาจเชน่เดียวกนั แตก่ารสง่เรื่องตอ่ศาลเพ่ือพิจารณาใหส้ง่ต่อศาล

อุทธรณ์ เพ่ือใหก้ระบวนการเลือกตัง้เกิดความรวดเร็ว ส าหรบัการแกไ้ข

หลกัการน้ี เพ่ือใหก้ารใชอ้  านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ซึ่งมีผลกระทบ

ตอ่บุคคลไดมี้การตรวจสอบและกลัน่กรองความถูกตอ้งโดยศาลเสยีก่อน  
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แผนผงัการตรวจสอบการเลือกตัง้ 

ระหว่างการเลอืกต ัง้ แต่ก่อนประกาศผลการเลอืกต ัง้ 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ 

วนิิจฉยัใหม้ีการเลือกตัง้ใหม ่

และหรือเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ 

ภายหลงัประกาศผลการเลือกตัง้ 

ศาลฏีกา ศาลอุทธรณ ์

คณะกรรมการการเลือกตัง้ท าส านวนสอบสวนขอ้เท็จจริง 

การเลือกตัง้และสรรหาระดบัชาต ิ การเลือกตัง้ระดบัทอ้งถ่ิน 
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ตวัอยา่งคดยีุบพรรคตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เชน่ 

 ค าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๑๘/๒๕๕๑ เรือ่ง ยุบพรรคมชัฌิมาธิปไตย 

 อยัการสงูสุด ผูร้อ้ง ยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญมีค าสัง่ยุบพรรคมชัฌิมาธิปไตย ผูถู้กรอ้ง 

เน่ืองจากปรากฏว่า ผูถู้กรอ้งกระท าการฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) 

และมาตรา ๙๕ และพร ะราชบัญญัติปร ะกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการ เลื อกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓  
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กอ่นทีศ่าลรฐัธรรมนูญจะพิจารณาวนิิจฉยัตามประเด็นแหง่คด ีมี

ประเด็นทีผู่ถู้กรอ้งโตแ้ยง้เก่ียวกบัความมีผลบงัคบัใชข้องขอ้ก าหนด

ศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาและการท าค าวนิิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ 

ทีว่า่ศาลรฐัธรรมนูญไมม่ีอ านาจน าขอ้ก าหนดศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย

วธิีพิจารณาและการท าค าวนิิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ มาใชใ้นการสัง่รบัค า

รอ้งของผูร้อ้งทีข่อใหยุ้บพรรคไวพิ้จารณาวนิิจฉยัและด าเนินกระบวน

พิจารณาตอ่ไปได ้เพราะพน้ระยะเวลาการบงัคบัใชต้ามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๓๐๐ วรรคหนา้ และการทีศ่าลรฐัธรรมนูญรบัค ารอ้งไว ้

พิจารณาไม่ตอ้งดว้ยขอ้ก าหนดศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณา

และการท าค าวนิิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ้ ๑๗ (๑๗) นัน้ 



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 179 

 พิจารณาแลว้เห็นวา่ รฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหา้ บญัญตัิใหศ้าลรฐัธรรมนูญมี

อ านาจออกขอ้ก าหนดเก่ียวกับวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉยัไดใ้นระหว่างที่ยงัไม่ไดมี้การตรา

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ โดยใหต้ราพระราชบญับตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญน้ี และศาล

รฐัธรรมนูญก็ไดอ้อกขอ้ก าหนดศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาและการท าค าวนิิจฉยัคดีมาโดยตลอด 

และขอ้ก าหนดดงักล่าวในหมวด ๒ อ านาจศาล ขอ้ ๑๗ (๑๗) ก็เป็นไปตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ

เก่ียวกบัอ านาจศาลรฐัธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง ส่วนพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญนัน้ ขณะทีท่  าการ  
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 วนิิจฉยัค ารอ้งน้ี อยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาในกระบวนการนิตบิญัญตั ิ

และระยะเวลาตามที่รฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๐๐ วรรคหา้ ที่ก าหนดให ้

ตอ้งตราพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ ก็เป็นเพียงระยะเวลา

เร่งรดัใหฝ่้ายนิติบญัญตัิด าเนินการเท่านัน้ โดยไม่ไดม้ีบทบญัญตัิวา่

หากตราไม่เสร็จภายในก าหนด ใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัวธิีพิจารณาและ

การท าค าวนิิจฉยัที่ศาลออกใชบ้งัคบัเป็นอนัสิ้นผลไปแต่อย่างไร ศาล

รฐัธรรมนูญจงึยงัใชข้อ้ก าหนดศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาและ

การท าค าวนิิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ในการพิจารณาและวนิิจฉยัคดตีอ่ไปได ้
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ประเด็นแหง่คดทีีจ่ะพิจารณาวนิิจฉยั มีดงัน้ี 

ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วิลาวลัย ์รองหวัหนา้พรรคมชัฌิมาธิปไตย

และกรรมการบริหารพรรคมชัฌิมาธิปไตย กระท าความผิดตาม

พร ะร าชบัญญัติ ป ร ะกอบรัฐธรรม นูญว่าด ้ว ยการ เลื อกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ 

หรือไม ่

ประเด็นที ่๒ มีเหตุสมควรใหยุ้บพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งหรอืไม่ 

ประเด็นที ่๓ หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค

การเมืองผูถู้กรอ้งตอ้งถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้หรือไม่ 
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 รฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มีเจตนารมณท์ี่จะใหก้ารเลือกตัง้ของประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีบทบญัญตัิป้องกนัการทุจริตการเลือกตัง้ดว้ยการใชเ้งินหรือทรพัยส์นิ

อืน่ใดซื้อสทิธิซื้อเสยีงของประชาชนเพ่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้ อนัเป็นวธิีการทีน่กัการเมืองสว่นหน่ึง

ใชก้นัมานานจนเป็นความเคยชินแลว้กลายเป็นจดุเปราะบางทางการเมืองที่นกัการเมืองผูก้ระท า

ไม่รูส้  านึกวา่เป็นการกระท าความผิดที่รา้ยแรง ท าใหก้ารเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทย

ไม่พฒันาไปสู่ประชาธิปไตยที่แทจ้ริง และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากนกัการเมืองเหลา่น้ีเขา้สูอ่  านาจแลว้ ยอ่มใชอ้ านาจหนา้ทีแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบดว้ย

การทุจริตฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงโดยไม่มีความละอาย เพ่ือเตรียมไวส้ าหรบัใชใ้นการเลือกตัง้คร ัง้

ตอ่ไปเพ่ือใหไ้ดอ้ านาจส าหรบัแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบตอ่ไป เป็นวฏัจกัรที่เลวรา้ยอยา่งไม่มีที่

สิ้นสุด รฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ จงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัและก าหนดวธิีการลงโทษไวอ้ยา่ง

ชดัเจนและเขม้งวดเพ่ือป้องกนันกัการเมืองที่ไม่สุจริตเหล่าน้ีไม่ใหมี้โอกาสเขา้มาก่อใหเ้กิดความ

เสื่อมเสียทางการเมือง และเพ่ือส่งเสริมนกัการเมืองที่ต ัง้ม ัน่อยู่ในสุจริตธรรมใหไ้ดมี้โอกาสท า

ภารกิจอนัเป็นประโยชนแ์กป่ระเทศชาตแิละประชาชนมากยิง่ข้ึน 
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 ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วลิาวลัย ์รองหวัหนา้พรรคมชัฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรค

มชัฌิมาธิปไตย กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ หรอืไม ่

 พิจารณาแลว้เห็นวา่ ประเด็นปัญหาการกระท าความผิดของนายสุนทรฯ รองหวัหนา้พรรคและ

กรรมการบริหารพรรคผูถู้กรอ้ง นัน้ ผ่านกระบวนการสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้

มาแลว้ อนัเป็นการด าเนินการตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.

๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ อนัเป็นกระบวนการขององคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ ตามอ านาจหนา้ที่ที่

กฎหมายก าหนดไวโ้ดยรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง บัญญัติใหค้ าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นที่สุด ศาลรฐัธรรมนูญจึงไม่มีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงค าวนิิจฉยั

ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในกรณีดงักลา่วได ้ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดมี้ค าวนิิจฉยัไว ้

แลว้วา่ นายสุนทรฯ รองหวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถู้กรอ้งก่อใหผู้อ้ื่นกระท า 

สนับสนุน หรือรู ้เห็นเป็นใจให ้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว อ ันเป็นการกระท าที่ ฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่

สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓  
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 ประเด็นทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดว้นิิจฉยัไวแ้ลว้นัน้ เป็นประเด็นขอ้เท็จจริงเดียวกนักบัคดีน้ี 

และเป็นประเด็นที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่จะเป็นผูว้ินิจฉยั

ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่ งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง ประกอบกับ

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ บญัญตัิใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นผูว้นิิจฉยัชี้

ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตัง้ ประเด็นขอ้เท็จจริงเรื่องการกระท าของนายสุนทรฯ เป็นการ

ฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ

ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พงศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม่ จึงถือเป็นยุติตามค าวินิจฉยัของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้แลว้ ทัง้ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินการใดท่ีมิไดเ้ป็นไปตามข ัน้ตอน

วิธีการตามทีกฎหมายบญัญตัิ [แสดงว่าหากปรากฏว่ามีการด าเนินการใดมิไดเ้ป็นไปตาม
ขัน้ตอนวธิีการที่กฎหมายก าหนด ศาลรฐัธรรมนูญตรจสอบได]้ ศาลรฐัธรรมนูญย่อมไม่มี

อ านาจเขา้ไปตรวจสอบหรอืเปลีย่นแปลงในเน้ือหาและดุลพินิจในค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ดงักลา่วได ้



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 185 

 ประเด็นที ่๒ มีเหตุสมควรใหยุ้บพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งหรอืไม่ 

 พิจารณาแลว้เห็นวา่ บทบญัญตัิรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บญัญตัิไวเ้ป็นการเด็ดขาดวา่ ถา้มีการกระท า

ผิดของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ และปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่ หวัหนา้พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรค

การเมืองผูใ้ด มีสว่นรูเ้ห็น หรอืปลอ่ยปละละเลย หรอืทราบถึงการกระท าผิดของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นัน้แลว้ มิไดย้บัยัง้

หรือแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถื้อวา่พรรคการเมืองนัน้กระท าการเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

อ านาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางที่บญัญตัิไวใ้นรฐัธรรมนูญ แมต้ามค าชี้แจงของผู ้

ถูกรอ้งและค าแถลงการณข์องหวัหนา้พรรคผูถู้กรอ้งจะยืนยนัวา่ พรรคการเมือง หวัหนา้พรรค หรือกรรมการบริหาร

พรรค จะไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าก็ตาม กฎหมายยงัใหถื้อวา่เป็นผูก้ระท า จึงเป็นขอ้เท็จจริงที่ไม่อาจโตแ้ยง้ได ้แมศ้าล

รฐัธรรมนูญเองก็ไม่อาจวนิิจฉยัเป็นอื่นได ้ทัง้น้ีเน่ืองจากความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตัง้ เป็น

ความผิดที่มีลกัษณะพิเศษที่ผูก้ระท าจะใชว้ิธีการอนัแยบยลยากที่จะจบัได ้กฎหมายจึงบญัญตัิใหเ้ป็นหนา้ที่ของ

ผูบ้รหิารพรรคทีจ่ะตอ้งคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเขา้รว่มท างานกบัพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดสอ่งไม่ใหค้นของพรรค

กระท าความผิด โดยมีบทบญัญตัิใหพ้รรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคจะตอ้งรบัผิดในการกระท าของ

กรรมการบรหิารพรรคคนทีไ่ปกระท าความผิดดว้ย ในท านองเดยีวกนักบัหลกัความรบัผิดของนิตบุิคคลทัว่ไปที่วา่ ถา้

ผูแ้ทนของนิติบุคคลหรือผูมี้อ านาจท าการแทนนิติบุคคลไปกระท าการใดที่อยู่ในขอบวตัถุประสงคข์องนิติบุคคลนัน้

แลว้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลจกัตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระท าของผูแ้ทนหรือผูมี้อ านาจกระท า

การแทนนิตบุิคคลนัน้ดว้ย จะปฏิเสธความรบัผิดชอบมิได ้คดน้ีีจงึถือไดว้า่ มีเหตุตามกฎหมายที่ศาลจะตอ้งวนิิจฉยัวา่

สมควรยุบพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งหรอืไม่ 
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 โดยที่ผูถู้กรอ้งเป็นพรรคการเมืองอนัเป็นองคก์รที่มีความส าคญัยิ่งของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ถูกตอ้ง ชอบธรรม และ

สุจริต การไดม้าซึ่ง ส.ส. ของผูถู้กรอ้ง ควรไดม้าดว้ยความบริสุทธ์ิ ดว้ยความ

นิยมในตวัผูส้มคัรรบัเลือกตัง้และพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งเป็นหลกั มิใช่ไดม้า

เพราะผลประโยชน์หรืออามิสสินจา้งที่เป็นเหตุจูงใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งให ้

ลงคะแนนเลือกตัง้ให ้กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตอ้งชว่ยกนัท าหนา้ที่

ควบคุมดูแลผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ที่พรรคส่ง ตลอดจนกรรมการบริหารพรรค

ดว้ยกนัเอง มิใหก้ระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดฝ่าฝืนกฎหมาย แต่นายสุนทรฯ 

รองหวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถู้กรอ้งกลบัใชว้ิธีการอนัผิด

กฎหมายเพ่ือใหต้นเองไดร้บัเลือกตัง้ ท าใหผู้ถู้กรอ้งได ้ส.ส. เพ่ิมข้ึน ซึง่ตอ้งถือ

วา่ผูถู้กรอ้งไดร้บัประโยชนแ์ลว้ กรณีจงึเป็นเรือ่งรา้ยแรง 
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 ประเด็นทีผู่ถู้กรอ้งอา้งวา่ ผูก้ระท าผดิตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตอ้งเป็นบุคคลคนละคนกบั

บุคคลผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึง และยืนยนัวา่หวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคคน

อื่น ไม่มีส่วนรูเ้ห็นหรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท านัน้แลว้มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ข

เพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นัน้ เห็นวา่ หากผูก้ระท าผิดตามวรรคหน่ึง

เป็นกรรมการบริหารพรรคเสยีเองยอ่มเป็นที่ประจกัษช์ดัอยูใ่นตวัแลว้วา่ กรรมการบริหารพรรค

คนนัน้มีท ัง้เจตนาและการกระท าผิด ยิ่งกวา่เพียงรูเ้ห็นเป็นใจกบัผูอ้ื่นเสียอีก จึงย่อมไม่มีความ

จ าเป็นที่จะตอ้งใหห้วัหนา้พรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่นเป็นผูมี้สว่นรูเ้ห็น หรือปล่อย

ปละละเลย หรือทราบถึงการกระท านัน้แลว้ มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรมอีกต่อไป เพราะกรรมการบริหารพรรคท่ีกระท าผดิตามวรรคหนึ่งก็มีฐานะ

เป็นกรรมการบริหารพรรคในขณะกระท าความผดิดว้ย จงึเป็นกรณท่ีีรา้ยแรงกว่ากรณบีุคคลอืน่

ท่ีมิใช่หวัหนา้พรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเป็นผูก้ระท า อนัเป็นไปตามหลกักฎหมายท่ีว่า 

เม่ือกฎหมายหา้มกระท าสิ่งช ัว่รา้ยใดไว ้สิ่งท่ีช ัว่รา้ยมากกว่าน ัน้ย่อมถูกหา้มไปดว้ย ซึ่งตรงกบั

สามญัส านกึของสจุรติชนทัว่ไป และตรงกบัตรรกะท่ีว่า “ยิง่ตอ้งเป็นเช่นน ัน้” ขอ้อา้งของพรรคผู ้
ถูกรอ้งจงึฟังไม่ขึ้น 
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 การที่นายสุนทรฯ รองหวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถู้กรอ้ง มีบทบาทส าคญัในพรรค จึง

เป็นผูมี้หนา้ที่ตอ้งควบคุมและสอดส่องดูแลใหส้มาชิกของพรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู่ กระท าการ

เลือกตัง้โดยสุจรติและเทีย่งธรรม แตก่ลบัเป็นผูม้ากระท าความผิดเสียเอง อนัเป็นความผิดที่รา้ยแรงและ

เป็นภยัคุกคามต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอนัสมควรที่จะตอ้งถูกยุบ

พรรคผูถู้กรอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นบรรทดัฐานทางการเมืองทีด่งีาม และเพ่ือใหเ้กิดผลในทางยบัยัง้ป้องปรามมิให ้

เกิดการกระท าผิดซ า้ขึ้นอกี 
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 ประเด็นที่พรรคผูถู้กรอ้งอา้งว่า พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ขดัหรือ

แยง้ต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ นัน้ เห็นวา่ มาตรา ๑๐๓ ของพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญดงักล่าวมิไดข้ดัหรือแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ แต่เป็นบทบญัญตัิที่

สอดคลอ้งกัน พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งตัง้ขึ้ นตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ การสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลของพรรค

การเมืองจึงเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การยุบพรรคเป็นการสิ้นสุดสภาพของพรรค

การเมืองประเภทหน่ึงที่เป็นไปตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญได ้

มิใชจ่  ากดัเฉพาะกรณีทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญเทา่นัน้ 
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 ประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ ศาลรฐัธรรมนูญไม่มีอ านาจสัง่ใหยุ้บพรรค แต่มีอ านาจสัง่ใหเ้ลิก

กระท าการตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสามเทา่นัน้ เห็นวา่ การรอ้งขอใหยุ้บพรรคตาม

ค ารอ้งในคดน้ีี เป็นการรอ้งขอใหยุ้บพรรคตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบ

มาตรา ๖๘ มิใชก่ารรอ้งขอใหยุ้บพรรคตามมาตรา ๖๘ เพียงล าพงั ศาลจงึมีอ านาจที่จะวนิิจฉยั

ใหยุ้บพรรคไดโ้ดยไม่จ าตอ้งสัง่ใหเ้ลิกกระท าการตามมาตรา ๖๘ วรรคสาม ส าหรบัการยื่นค า

รอ้งของผูร้อ้ง นัน้ เป็นการยื่นค ารอ้งตอ่ศาลตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และไดด้ าเนินการมาโดยถูกตอ้งตามครรลองแห่ง

ขอ้ก าหนดศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาและการท าค าวนิิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกประการ

แลว้ จงึเป็นการด าเนินการตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
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 ส าหรบัประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ นายประชยั เล่ียวไพรตัน ์หวัหนา้พรรคไดล้าออกตัง้แตว่นัที ่

๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐ แลว้ จงึถือวา่กรรมการบริหารพรรคพน้จากต าแหน่งแลว้ นัน้ เห็นวา่ แม้

หวัหนา้พรรคจะลาออกท าใหก้รรมการบริหารทัง้คณะตอ้งพน้จากต าแหน่ง แต่ตามขอ้บงัคบั

ของพรรคมชัฌิมาธิปไตย พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ้ ๓๐ วรรคหา้ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร

พรรคทัง้หมดยงัคงตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกวา่นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรบัการ

เปล่ียนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เชน่น้ี จงึตอ้งถือวา่นายสุนทรฯ ยงัคงมีฐานะเป็น

กรรมการบริหารพรรคมชัฌิมาธิปไตยอยู่ในขณะเกิดเหตุแมเ้ป็นเพียงผูร้กัษาการก็ไม่ท าให ้

ฐานะเปล่ียนแปลงไป 



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 192 

 ประเด็นที ่๓ หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งตอ้งถกูเพิก

ถอนสทิธิเลอืกตัง้หรือไม่ 

 พิจารณาแลว้เห็นว่า ร ัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญตัิไวว้่า ในกรณีที่ศาล

รฐัธรรมนูญมีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมืองนัน้ ใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคและ

กรรมการบรหิารพรรคดงักลา่วมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแตว่นัทีมี่ค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมือง ซึง่เป็น

การเนน้ย า้ตรงกบัรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี ่ที่บญัญตัิไวเ้ชน่เดียวกนั บทบญัญตัิดงักลา่ว

เป็นบทบงัคบัตามกฎหมายวา่ เม่ือศาลมีค าส ัง่ยุบพรรคแลว้จะตอ้งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของ

หวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งรกัษาการในต าแหน่งดงักล่าวอยูใ่นขณะที่มี

การกระท าความผิดเป็นเวลาหา้ปี ซึ่งศาลไม่อาจใชดุ้ลพินิจส ัง่เป็นอย่างอื่นได ้การเพิกถอนสิทธิ

เลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีน้ีเป็นการเพิกถอน

ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี ่มิใชต่ามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ .ศ.๒๕๕๐ และไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตาม

บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวก็มิอาจลบลา้งบทบญัญตัิแห่ง

รฐัธรรมนูญได ้
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 ศาลรฐัธรรมนูญโดยมติเอกฉนัท ์จึงวนิิจฉยัใหยุ้บพรรคมชัฌิมาธิปไตย ผูถู้กรอ้ง และใหเ้พิก

ถอนสทิธิเลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคมชัฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมชัฌิมาธิปไตย 

ซึง่รกัษาการในต าแหน่งดงักลา่วอยูใ่นขณะทีก่ระท าความผิด เป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแตว่นัที่ศาล

รฐัธรรมนูญมีค าสัง่ใหยุ้บพรรคการเมือง ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบ

มาตรา ๖๘ วรรคสี ่
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ค าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๑๙/๒๕๕๑ เรือ่ง ยุบพรรคชาตไิทย 

 อยัการสูงสุด ผูร้อ้ง ยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญมีค าสัง่ยุบพรรคชาติไทย ผูถู้กรอ้ง 

เน่ืองจากปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองวา่ ผูถู้กรอ้งกระท าการฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยนพรรคการเมือง พ.ศ.

๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ

เลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓  

 ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร

พรรคชาติไทย กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ หรอืไม ่
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 พิจารณาแลว้ เห็นวา่ ประเด็นปัญหาการกระท าความผิดของนายมณเฑียร สงฆป์ระชา นัน้ผ่าน

กระบวนการสบืสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้มาแลว้ ซึง่รฐัธรรมนูญก าหนดใหค้ า

วนิิจฉยัของคณะกรมการกรเลือกตัง้เป็นที่สุด ซึ่งไดว้นิิจฉยัไวว้า่นายมณเฑียรฯ รองเลขาธิการ

พรรคและกรรมการบรหิารพรรคผูถู้กรอ้ง กอ่ใหผู้อ้ืน่กระท า สนบัสนุน หรือรูเ้ห็นเป็นใจใหบุ้คคล

อืน่กระท าการดงักลา่ว อนัเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ 

ประเด็นทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดว้นิิจฉยัไวแ้ลว้นัน้ เป็นประเด็นขอ้เท็จจริงเดียวกนักบัคดีน้ี 

และเป็นประเด็นที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่จะเป็นผูว้ินิจฉยั

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิจงึถือเป็นทียุ่ตติามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการเลือกตัง้ ท ัง้ไม่ปรากฏวา่

มีการด าเนินการใดที่มิไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนและวธิีการตามที่กฎหมายบญัญตัิ ศาลรฐัธรรมนูญ

ย่อมไม่มีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงในเน้ือหาและดุลพินิจในค าวินิจฉยัของ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ดงักลา่วได ้
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 ประเด็นที ่๒ มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมอืงผูถู้กรอ้งหรอืไม ่

 พิจารณาแลว้เห็นวา่ บทบญัญตัริฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บญัญตัไิวเ้ป็นการเด็ดขาด

วา่ ถา้มีการกระท าผดิของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่ หวัหนา้พรรค

การเมือง หรอืกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใ้ด มีสว่นรูเ้ห็น หรอืปลอ่ยปละละเลย หรือทราบ

ถึงการกระท าผิดของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นัน้แลว้ มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถื้อวา่พรรคการเมืองนัน้กระท าการเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการ

ปกครองประเทศโดยวธิีการซึง่มิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ีตามมาตรา ๖๘ 

และในกรณีที่ศาลรฐัธรรมนูญมีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมืองนัน้ ก็ใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของ

หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคการเมืองดงักลา่วมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแตว่นัที่

มีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมือง บทบญัญตัิรฐัธรรมนูญดงักล่าว เป็นขอ้สนันิษฐานเด็ดขาดของ

กฎหมาย ที่บญัญตัิไวเ้ด็ดขาดแลว้ แมศ้าลรฐัธรรมนูญเองก็ไม่อาจวนิิจฉยัเป็นอื่นได ้คดีน้ีจงึถือ

ไดว้า่มีเหตุตามกฎหมายทีศ่าลจะตอ้งวนิิจฉยัวา่สมควรยุบพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งหรอืไม่ 



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 197 

 ประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ ผูก้ระท าผิดตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรค

สอง จะตอ้งเป็นบุคคลคนละคนกบับุคคลผูก้ระท าผิดตามวรรคหน่ึง และยืนยนั

วา่หวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรคคนอืน่ไม่มีสว่นรูเ้ห็น หรือปล่อยปละ

ละเลย หรอืทราบถึงการกระท านัน้แลว้ มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้

เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม นัน้ เห็นวา่ ขอ้อา้งของผูถู้กรอ้งฟังไมข้ึ่น 

 ประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ ผูถู้กรอ้งไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัมิใหผู้ส้มคัรรบั

เลือกตัง้ของผูถู้กรอ้งกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายแลว้ นัน้ เห็นวา่ แมต้ามค า

แถลงการณข์องหวัหนา้พรรคผูถู้กรอ้งจะเป็นเรือ่งท่ีน่าเห็นใจอยู่มากกต็าม แต่

เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ มีการกระท าความผิดโดยผูท้ี่เป็นกรรมการบริหาร

พรรคผูร้อ้งแลว้ ผูถู้กรอ้งยอ่มตอ้งรบัผดิตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
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ประเด็นที่ ๓ หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองผูถู้กรอ้งตอ้งถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ หรือไม่ 

 พิจารณาแลว้เห็นวา่ รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บญัญตัไิว ้
วา่ ในกรณีที่ศาลรฐัธรรมนูญมีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคการเมืองนัน้ ใหเ้พิก

ถอนสิทธิเลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองดงักล่าวมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที่มีค าส ัง่ใหยุ้บ

พรรคการเมือง บทบญัญตัิดงักล่าวเป็นบทบงัคบัตามกฎหมายว่า 

เมื่อศาลมีค าส ัง่ใหยุ้บพรรคแลว้จะตอ้งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของ

หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งด ารง

ต าแหน่งอยูใ่นขณะทีม่ีการกระท าความผิดเป็นเวลาหา้ปี ซึง่ศาลไม่อาจ

ใชดุ้ลพินิจสัง่เป็นอยา่งอืน่ได ้
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ศาลรฐัธรรมนูญจึงวินิจฉยัใหยุ้บพรรคชาติไทย ผูถู้กรอ้ง เน่ืองจากนาย

มณเฑียร สงฆป์ระชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย กระท าความผิด

ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีผลท าใหก้ารเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอนัเป็นการ

กระท าเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางที่บญัญตัิไวใ้น

รฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของหวัหนา้

พรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะที่กระท าความผิดเป็น

ระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที่ศาลรฐัธรรมนูญมีค าสัง่ใหยุ้บพรรคการเมืองตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ 

วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี ่
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ค าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๒๐/๒๕๕๑ เรือ่ง ยุบพรรคพลงั

ประชาชน (ขออนุญาตไปเร็วเพราะเน้ือหาคลา้ยกนั) 

 อยัการสูงสุด ผูร้อ้ง ยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญยุบพรรคพลงั

ประชาชน ผูถู้กรอ้ง ประเด็นแหง่คดทีีจ่ะพิจารณาวนิิจฉยัมีดงัน้ี 

 ประเด็นที ่๑ นายยงยุทธ ติยะไพรชั รองหวัหนา้พรรคพลงัประชาชน

และกรรมการบรหิารพรรคพลงัประชาชน กระท าความผิดตาม

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่วุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ 

หรอืไม่ 
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 พิจารณาแลว้เห็นวา่ ศาลฎีกาไดม้ีค าวนิิจฉยัไวแ้ลว้วา่ นายยงยุทธฯ รองหวัหนา้พรรค ผูถู้กรอ้ง 

กระท าการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมีผลท าใหก้ารเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัเชยีงราย มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ตามค าส ัง่ศาลฎีกา

ที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ซึ่งประเด็นที่ศาลฎีกาไดว้นิิจฉยัไวแ้ลว้นัน้ เป็นประเด็นขอ้เท็จจริงเดียวกนักบั

คดีน้ี และเป็นประเด็นที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลฎีกาจะเป็นผูว้ินิจฉัย ซึ่งตาม

รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบกบัพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชิกวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ 

บญัญตัิใหศ้าลฎีกาเป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาไวโ้ดยเฉพาะ จึงถือเป็นที่ยุติตามค าส ัง่ของศาลฎีกาดงักล่าวแลว้ ศาล

รฐัธรรมนูญย่อมไม่มีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบค าวินิจฉยัในปัญหาที่เป็นอ านาจของศาลฎีกา

ดงักล่าวได ้ทัง้ศาลรฐัธรรมนูญก็มิใช่ศาลท่ีมีอ านาจรบัวินิจฉยัอุทธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาหรือ

ค าส ัง่ของศาลฎกีาดว้ย 
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 ประเด็นตามค าคดัคา้นของผูถู้กรอ้งที่อา้งวา่ ค าส ัง่ของศาลฎีกาไม่มีผลผูกพนัผูถู้กรอ้ง หวัหนา้

พรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอืน่ เพราะเป็นบุคคลภายนอกคดี นัน้ เห็นวา่ ประเด็นที่ศาล

รฐัธรรมนูญจะตอ้งวนิิจฉยัในคดีน้ี มิใชป่ระเด็นที่วา่ ผูถู้กรอ้ง หวัหนา้พรรคและกรรมการบริหาร

พรรคคนอื่นกระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการเลือกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรอืไม ่แตเ่ป็น

การพิจารณาวนิิจฉยัวา่ เม่ือนายงยุทธฯ ในฐานะรองหวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคผู ้

ถูกร ้อง กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ แลว้ ศาล

รฐัธรรมนูญจะมีค าส ัง่ใหมี้การยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของหัวหน้าพรรคและ

กรรมการบริหารพรรค ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสีห่รือไม่ โดย

ไม่จ าเป็นที่จะตอ้งวินิจฉยัวา่ ผูถู้กรอ้ง หวัหนา้พรรค หรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น เป็น

ผูก้ระท าผิดดว้ยหรือไม่ ค าคดัคา้นของผูถู้กรอ้งจึงไม่อยู่ในอ านาจของศาลรฐัธรรมนูญที่จะรบั

วนิิจฉยัใหเ้ป็นอยา่งอืน่ใหต้า่งไปจากศาลฎีกาได ้



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 203 

ประเด็นที่ผูถู้กรอ้งคดัคา้นว่า การกระท าที่มีการกล่าวหาว่า 

นายยงยุทธฯ กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเกิดข้ึนก่อนทีผู่ถู้กรอ้ง

จะมีมติสง่นายยงยุทธฯ เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ นายยงยุทธฯ 

จึงมิไดเ้ป็น “ผูส้มคัร” ในขณะกระท าความผิด นัน้ เห็นว่า 
ศาลฎีกาไดว้นิิจฉยัประเด็นน้ีไวแ้ลว้วา่ แมข้ณะกระท าผิดจะยงั

มิไดเ้ป็น “ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้” ก็ตาม แต่ภายหลงัไดส้มคัร
รบัเลือกตัง้ ย่อมถือเป็นการกระท าในฐานะผูส้มคัรรบัเลือกตัง้

ดว้ย ดงันัน้ จึงไม่อยูใ่นอ านาจของศาลรฐัธรรมนูญที่จะวนิิจฉยั

เป็นอยา่งอืน่ไดเ้ชน่กนั 
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 ประเด็นที ่๒ มีเหตุสมควรใหยุ้บพรรคการเมืองผูถู้กรอ้ง หรือไม่ 

 พิจารณาแลว้เห็นวา่ บทบญัญตัริฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บญัญตัิ

ไวเ้ป็นการเด็ดขาดวา่ ถา้มีการกระท าผิดของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ และปรากฏ

หลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ หวัหนา้พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรค

การเมืองผูใ้ด มีส่วนรูเ้ห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท าผิด

ของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นัน้แลว้ มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถื้อวา่พรรคการเมืองนัน้กระท าการเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

อ านาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึง่มิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางทีบ่ญัญตัิไว ้

ในรฐัธรรมนูญ แมข้อ้เท็จจริง พรรคการเมือง หวัหนา้พรรคการเมือง หรือ

กรรมการบริหารพรรคจะไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท าก็ตาม กฎหมายยงัใหถ้ือว่าเป็น

ผูก้ระท า จึงเป็นขอ้เท็จจริงที่ไม่อาจโตแ้ยง้ได ้แมศ้าลรฐัธรรมนูญเองก็ไม่อาจ

วนิิจฉยัเป็นอย่างอืน่ได ้ท ัง้น้ี เน่ืองจากความผิดในการทุจริตซื้อสทิธิซื้อเสียงใน

การเลือกตัง้  
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 เป็นความผิดที่มีลกัษณะพิเศษที่ผูก้ระท าจะใชว้ธีิการอนัแยบยลยากที่จะจบัได ้

กฎหมายจงึบญัญตัิใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารพรรคจะตอ้งคดัเลือกบุคคลที่จะ

เขา้ร่วมท างานกบัพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดส่องไม่ใหค้นของพรรค

กระท าความผิด โดยมีบทบญัญตัิใหพ้รรคกาเรมืองและผูบ้ริหารพรรคจะตอ้ง

รบัผิดในการกระท าของกรรมการบริหารพรรคคนที่ไปกระท าผิดดว้ย ใน

ท านองเดียวกนักบัหลกัความรบัผิดของนิติบุคคลทัว่ไปที่วา่ ถา้ผูแ้ทนของนิติ

บุคคลหรือผูมี้อ านาจท าการแทนนิติบุคคลไปกระท าการใดที่อยู่ในขอบ

วตัถุประสงคข์องนิติบุคคลนัน้ แลว้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติ

บุคคลจกัตอ้งรบัผดิชอบตอ่การกระท าของผูแ้ทนหรือผูม้ีอ านาจกระท าการแทน

นิติบุคคลนัน้ดว้ย จะปฏิเสธความรบัผิดชอบมิได ้คดีน้ี จงึถือไดว้า่ มีเหตุตาม

กฎหมายทีศ่าลจะตอ้งวนิิจฉยัวา่ สมควรยุบพรรคการเมืองผูถู้กรอ้งหรอืไม ่
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 ประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ ผูก้ระท าผิดตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรค

สอง จะตอ้งเป็นบุคคลคนละคนกบับุคคลผูก้ระท าผิดตามวรรคหน่ึง และยืนยนั

วา่หวัหนา้พรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไม่มีส่วนรูเ้ห็น หรือปล่อย

ปละละเลย หรือทราบถึงการนัน้แลว้มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพือ่ใหก้ารเลือกตัง้

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นัน้ เห็นวา่ หากผูก้ระท าผิดตามวรรคหน่ึง

เป็นกรรมการบริหารพรรคเสียเองย่อมเป็นที่ประจกัษ์ชดัอยู่ในตวัแลว้ว่า 

กรรมการบริหารพรรคคนนัน้มีท ัง้เจตนาและการกระท าผิดยิ่งกวา่เพียงรูเ้ห็น

เป็นใจกบัผูอ้ื่นเสียอีก จึงย่อมไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งใหห้วัหนา้พรรคหรือ

กรรมการบริหารพรรคคนอื่น เป็นผูมี้ส่วนรูเ้ห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือ

ทราบถึงการกระท านัน้แลว้ มิไดย้บัย ัง้หรือแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดย

สุจรติและเทีย่งธรรมอกีตอ่ไป 
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ประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ พรรคการเมืองเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานที่

ส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงควรมีความเขม้แข็ง 

ไม่สามารถถูกยุบไดโ้ดยง่าย นัน้ เห็นว่า การเป็นองคก์รที่เข็มแข็ง

จะตอ้งเป็นการเข็มแข็งที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยด าเนินกิจกรรมทาง

การเมืองดว้ยความสุจริต แมพ้รรคที่หย่อนคุณภาพมาตรฐานจะถูก

ยุบ แต่บุคคลที่มีอุดมการณ์อนับริสุทธิ์ทางการเมืองตรงกนัย่อมมี

สทิธิข ัน้พ้ืนฐานทีจ่ะต ัง้พรรคการเมืองข้ึนใหม่เมื่อใดก็ได ้การยุบพรรค

การเมืองที่กระท าผิด จึงเป็นการปลูกฝังการด าเนินกิจกรรมทาง

การเมืองใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม อนัจะเป็นคุณประโยชนแ์ก่

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้รงิ 
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ประเด็นที่ผูร้อ้งอา้งว่า ผูถู้กรอ้งไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัมิให ้
ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ของผูถู้กรอ้งกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 

และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ก่อนที่จะประกาศพระราช

กฤษฎีกาก าหนดใหม้ีการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอนัเป็นการ

เลือกตัง้ท ัว่ไป ในวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โดยจดัประชุมชี้แจงให ้

ผูส้มคัรของผูถู้กรอ้งทราบแลว้ นัน้ เห็นว่า การด าเนินการดงักล่าว 

แมห้ากจะไดก้ระท าจริง ก็มิไดเ้ป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผิดตามกฎหมาย

ในกรณีทีห่วัหนา้พรรค รองหวัหนา้พรรค หรือกรรมการบริหารพรรค

ผูถู้กรอ้งไปท าผิดเสียเอง ดงันัน้ เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงว่า มีการ

กระท าความผิดโดยผูท้ี่เป็นกรรมการบริหารพรรคผูถู้กรอ้งแลว้ ผูถู้ก

รอ้งยอ่มตอ้งรบัผิดตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
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 ประเด็นทีผู่ถู้กรอ้งอา้งวา่ ผูถู้กรอ้งมิไดร้บัประโยชนใ์ด ๆ จากการกระท าของนายยงยุทธฯ 

ตามที่มีการกล่าวหา นัน้ เห็นวา่ ประเด็นน้ี ศาลฎีกาไดว้นิิจฉยัไวแ้ลว้วา่ การกระท าของ

นายยงยุทธฯ ท าใหก้ารเลือกตัง้จงัหวดัเชียงรายไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งยงัผลใหผู้ถู้ก

รอ้งมีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนมากข้ึน อนัเป็นประโยชนส์ าคญัประการหน่ึง 

 ส าหรบัประเด็นที่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้และ

การยื่นค ารอ้งในคดีน้ีเป็นการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มิไดเ้ป็นไปตามหลกันิติ

ธรรม นัน้ เห็นวา่ ประเด็นการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้ นัน้ ศาล

ฎีกาไดว้นิิจฉยัไวแ้ลว้วา่ เป็นการด าเนินการโดยชอบดว้ยกฎหมาย สว่นการยื่นค ารอ้งคดีน้ี 

ผูร้อ้งเป็นผูมี้หนา้ที่ยื่นค ารอ้งต่อศาลตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และไดด้ าเนินการมาโดยถูกตอ้งตามครรลอง

แหง่ขอ้ก าหนดศาลรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาและการท าค าวนิิจฉยั พ .ศ.๒๕๕๐ ทุก

ประการแลว้ จงึเป็นการด าเนินการตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 
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การที่นายยงยุทธฯ ในฐานะรองหวัหนา้พรรคซึง่เป็นกรรมการบริหาร

พรรคผูถู้กรอง เป็น ส.ส. มาหลายสมยั มีบทบาทส าคญัในพรรคจน

ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นรองหวัหนา้พรรคและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

จึงเป็นผูม้ีหนา้ที่ตอ้งควบคุมและสอดส่อง ดูแลใหส้มาชิกของพรรค

การเมืองที่ตนบริหารอยู่กระท าการเลือกตัง้โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

แต่กลบัเป็นผูม้ากระท าความผิดเสียเอง อนัเป็นความผิดที่รา้ยแรง

และเป็นภยัคุกคามต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 

กรณีจงึมีเหตุอนัสมควรทีจ่ะตอ้งยุบพรรคผูถู้กรอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นบรรทดั

ฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงามและเพ่ือใหเ้กิดผลในทางยบัยัง้

ป้องปรามมิใหเ้กิดการกระท าผิดซ า้ขึ้นอกี 
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 ประเด็นที ่๓ หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถู้ก

รอ้งตอ้งถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ หรือไม่ 

 พิจารณาแลว้เห็นว่า รฐัธรรมนูญ พ .ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง 

บัญญัติไวเ้น้นย า้ตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บ ัญญัติไว ้

เช่นเดียวกนั บทบญัญตัิดงักล่าวเป็นบทบงัคบัตามกฎหมายว่า เม่ือศาลมี

ค าส ัง่ใหยุ้บพรรคแลว้ จะตอ้งเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคการเมือง

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะที่มีการกระท า

ความผิด เป็นเวลาหา้ปี ซึ่งศาลไม่อาจใชดุ้ลพินิจสัง่เป็นอื่นได ้ส่วนขอ้โตแ้ยง้

ของผูถู้กรอ้งและผูเ้ก่ียวขอ้งที่อา้งว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของหวัหนา้

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จะตอ้งเป็นกรณีที่หวัหนา้

พรรคการเมืองหรือกรรมการบรหิารพรรคการเมืองแตล่ะคนมีสว่นรูเ้ห็น  
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หรือปล่อยปละเลยฯ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตราร ๙๘ นัน้ เห็นวา่ การเพิกถอน

สิทธิเลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค

การเมืองในคดีน้ี เป็นการเพิกถอนตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ 

วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใช่ตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พงศ .๒๕๕๐ และไม่ว่า

กรณีจะเป็นเช่นใดก็ตาม บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญดงักล่าว ก็มิอาจลบลา้งบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญได ้

ขอ้โตแ้ยง้ของผูถู้กรอ้งและผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นน้ีท ัง้หมดจงึฟังไมข้ึ่น 
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ศาลรฐัธรรมนูญดว้ยมติเอกฉนัท ์จงึวนิิจฉยัวา่ ใหยุ้บพรรคพลงัประชาชน ผู ้

ถูกรอ้ง เน่ืองจากนายยงยุทธฯ รองหวัหนา้พรรคพลงัประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลงัประชาชน 

กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีผลท าใหก้ารเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

อนัเป็นการกระท าเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศดว้ยวธีิการซึ่งมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางที่

บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของ

หวัหนา้พรรคพลงัประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลงัประชาชน ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะที่กระท า

ความผิด เป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที่ศาลรฐัธรรมนูญมีค าสัง่ใหยุ้บพรรคการเมือง ตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี ่



การยุบพรรคตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญฯ 
 นอกจากหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคอาจถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง แลว้ ยงัอาจมีการก าหนดไวใ้นกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญใหม้ีการเพิกถอน

สทิธิเลือกตัง้ของหวัหนา้พรรคและกรรมการบรหิารพรรคการเมืองได ้ 

 ตวัอย่างค าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญกรณท่ีีมีการยืน่ค ารอ้งขอใหมี้การยุบพรรคการเมืองและเพกิถอนสทิธิ

เลอืกต ัง้หวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคการเมือง ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 

(ซึง่ไม่ใช่กรณตีามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง) แต่ปรากฏว่าศาลมีค าวินจิฉยัไม่ยุบพรรค

การเมือง เชน่  
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ค าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๑๕/๒๕๕๓ เรือ่ง นายทะเบยีนพรรคการเมืองขอให้

ศาลรฐัธรรมนูญมีค าส ัง่ยุบพรรคประชาธิปัตย ์

 

 นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูร้อ้ง ยืน่ค ารอ้ง ขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญมีค าส ัง่ยุบพรรคประชาธิปัตย ผู ้

ถูกรอ้ง ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ หรือ

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เน่ืองจากปรากฏ

ตอ่ผูร้อ้งวา่ ผูถู้กรอ้งกระท าการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.

๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ หรอืพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๒ กลา่วคอื ประการแรก ผูร้อ้งไมไ่ดใ้ชจ้า่ยเงินสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการ

เลือกตัง้ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย และประการทีส่อง จดัท ารายงานการใชจ้า่ยเงิน

สนบัสนุนของพรรคการเมืองไม่ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจรงิยืน่ตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้  

ประเด็นทีศ่าลพิจารณา คอื กระบวนการยืน่ค ารอ้งขอใหยุ้บพรรคผูถู้กรอ้ง ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม ่

การรอ้งขอใหยุ้บพรรคการเมืองตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.

๒๕๕๐ มี ๒ กรณี แยกตา่งหากจากกนั กลา่วคอื 
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 กรณีพรรคการเมืองกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา ๙๔ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจแจง้ตอ่อยัการสงูสุด ใหย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนูญ

เพ่ือมีค าส ัง่ยุบพรรคการเมืองได ้ตามมาตรา ๙๕ วรรคหน่ึง 

 กรณีพรรคการเมืองใชจ้า่ยเงินสนบัสนุนพรรคการเมืองไมเ่ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย หรอืไม่

จดัท ารายงานการใชจ้า่ยเงินใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิยื่นตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามมาตรา 

๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

มีอ านาจพิจารณายื่นค ารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือใหมี้ค าส ัง่ยุบพรรคการเมืองนัน้ได ้ตามมาตรา ๙๓ 

วรรคสอง 

  คดน้ีี ผูร้อ้งไดร้อ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญยุบพรรคประชาธิปัตยผ์ูถู้กรอ้งในกรณีทีส่องตาม

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ โดยอา้งวา่ผูถู้กรอ้ง

กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ทีบ่ญัญตัใิหพ้รรคการเมืองตอ้งใชจ้า่ยเงินสนบัสนุนพรรคการเมืองใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย และตอ้งจดัท ารายงานการใชจ้า่ยเงินนัน้ใหถู้กตอ้ง ยื่นตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ มิใช่

กรณีค ารอ้งของอยัการสงูสุดทีย่ื่นตามมาตรา ๙๕ วรรคหน่ึง 
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 การยื่นค ารอ้งเพ่ือขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์

ไวใ้นวรรคสองวา่ “เม่ือปรากฏตอ่นายทะเบียนวา่พรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหน่ึงใหน้ายทะเบียน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค ารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนูญภายในสบิหา้วนันบัแต่

วนัทีค่วามปรากฏตอ่นายทะเบียน” 

  จากบทบญัญตัดิงักลา่ว จะเห็นไดว้า่ เม่ือนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา่ มีพรรคการเมือง

ใดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ อนัเป็นเหตุใหพ้รรคการเมืองนัน้ตอ้งถูกยุบตามมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง 

เม่ือความปรากฏตอ่นายทะเบียนพรรคการเมือง ไมว่า่นายทะเบียนพรรคการเมืองจะทราบเองหรอืบุคคล

ใดแจง้ใหท้ราบ นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผูมี้อ านาจหนา้ทีใ่นการพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนวา่การ

กระท าตามทีท่ราบมานัน้ เป็นเหตุใหพ้รรคการเมืองตอ้งถูกยุบหรอืไม ่
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 อ านาจในการท่ีจะพจิารณาในเบื้องตน้ว่า พรรคการเมืองใดกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๘๒ หรอืไม่ น ัน้ เป็นอ านาจเฉพาะตวัของนายทะเบยีนพรรคการเมือง หากนายทะเบยีนพรรค

การเมืองพจิารณาแลว้เห็นว่า พรรคการเมทืองใดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ย่อมเป็นกรณี

ท่ีความปรากฏต่อนายทะเบยีนพรรคการเมืองแลว้ จงึเป็นหนา้ท่ีของนายทะเบยีนพรรค

การเมืองท่ีจะตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งต่อศาล

รฐัธรรมนูญใหยุ้บพรรคการเมืองน ัน้ต่อไป การท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ก่อน กเ็พือ่ใหก้ารด าเนนิการในเรือ่งส าคญัเช่นนี้ เป็นไปโดย

รอบคอบ 
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 มีประเด็นทีจ่ะตอ้งพิจารณาวา่ ความเห็นของประธานกรรมการการเลือกตัง้ทีล่งมตไิวเ้ป็น

ความเห็นสว่นตน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้เม่ือวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

นัน้ เป็นความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่ 

 เห็นวา่ ถึงแมว้า่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๖ วรรคหน่ึง จะบญัญตัใิหป้ระธานกรรมการการเลือกตัง้เป็นนายทะเบียนพรรค

การเมือง แตพ่ระราชบญัญตัดิงักลา่วก็บญัญตัแิยกอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการการ

เลือกตัง้และนายทะเบียนพรรคการเมืองไวต้า่งหากจากกนั และบางกรณีจะบญัญตัิให ้

คณะกรรมการการเลือกตัง้และนายทะเบียนพรรคการเมืองใชอ้ านาจหนา้ทีใ่นลกัษณะรว่ม

กนัมือหรอืถ่วงดุลกนั กรณีทีบ่ญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เชน่ ตามมาตรา ๗๔ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจหนา้ทีใ่นการจดัสรรเงิน

สนบัสนุนพรรคการเมือง ควบคมุดูแลการใชจ้า่ยเงินทุนหมุนเวยีน และพฒันาพรรค

การเมือง กรณีมาตรา ๘๑ คณะกรรมการการเลือกตัง้อาจก าหนดใหพ้รรคการเมืองไดร้บั

การสนบัสนุนในดา้นตา่ง ๆ เป็นตน้ 
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 สว่นกรณีทีบ่ญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจและหนา้ทีข่องนายทเบียนพรรคการเมืองผูเ้ดยีว เชน่ ตามมาตรา ๑๒ 

และมาตรา ๑๓ ใหน้ายทะบเยนพรรคการเมืองมีอ านาจหนา้ทีใ่นการรบัจดแจง้การจดัตัง้พรรคการเมือง 

หรอืมาตรา ๔๑ ใหน้ายทะเบียนพรรคการเมืองมีอ านาจหนา้ทีพิ่จารณาหนงัสอืแจง้เปล่ียนแปลงนโยบาย

พรรคการเมือง และขอ้บงัคบัพรรคการเมือง เป็นตน้ ส าหรบักรณีทีบ่ญัญตัใิหค้ณะกรรมการการ

เลือกตัง้และนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอ านาจหนา้ทีใ่นลกัษณะรว่มกนัหรอืถ่วงดุลกนั เชน่ ตามมาตรา 

๙๒ ใหน้ายทะเบียนพรรคการเมืองด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิกรณีพรรคการเมืองมีเหตุตอ้งเลิก ถา้

เห็นวา่มีเหตุดงักลา่วเกิดขึ้นกบัพรรคการเมืองจรงิ ใหน้ายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ส ัง่เลิกพรรคการเมืองนัน้ หรอืตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง กรณีการ

ด าเนินการยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญมีค าสัง่ยุบพรรคการเมืองเน่ืองจากพรรคการเมืองไม่

ด าเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรอืมาตรา ๘๒ เป็นตน้ 
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 พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ ไดแ้บ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีของนายทะเบียน

พรรคการเมืองไวต่้างหากจากประธานกรรมการการเลือกต ัง้ซึง่เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 

การด ารงต าแหน่งท่ีต่างกนั จงึมีภาระหนา้ท่ีแตกต่างกนัดว้ย ปัจจยัท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพารณาวินิจฉยั

ปัญหาใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กบัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีด ารงอยู่ในขณะน ัน้ว่า มีภาระหนา้ท่ีอย่างไร การท่ีกฎหมายบญัญติัใหน้าย

ทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผูวิ้นิจฉยัว่ามีการกระท าความผิดตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ หรอืไม่ ก็เนื่องมาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนา้ท่ีตอ้งดูแล

การปฏิบติัของพรรคการเมืองใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นผูท่ี้ราบรายละเอียดการปฏิบติัของพรรค

การเมืองเป็นอย่างด ีส่วนประธานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้และคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ มิไดมี้หนา้ท่ีควบคุมดูแล

การปฏบิติัหนา้ท่ีของพรรคการเมือง คงมีอ านาจเพยีงตรวจสอบว่าความเห็นของนายทะเบยีนพรรคการเมืองมีเหตุผล

สมควรหรอืไม่ ประเดน็การวินิจฉยัจงึต่างกนัในสาระส าคญั 
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 ถึงแมว้า่ในวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายอภิชาต สุขคัคานนท ์ไดท้ าความเห็นไว ้๒ ความเห็น คอื 

ความเห็นตามทีเ่กษียนสัง่ใหน้ าเรือ่งเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ โดยระบุไวช้ดัเจนวา่ เป็น

ความเห็นในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง สว่นความเห็นในการลงมตใินการประชุมคณะกรรมการ

การเลือกตัง้ นัน้ เป็นการออกความเห็นในฐานะประธานกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ความเห็นของนาย

อภิชาต สุขคัคานนท ์ในการลงมตดิงักลา่วเป็นสว่นหน่ึงของมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ การ

ลมตดิงักลา่วจงึแตกตา่งจากการเกษียนสัง่ทีใ่หน้ าเรือ่งเขา้สูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ในฐานะขอนายทะบเยนพรรคการเมืองทีไ่ดร้บัความเห็นชอบเชน่นัน้ก่อนแลว้ จงึเสนอความเห็นให ้

คณะกรรมการการเลือกตัง้พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ความเห็นของนายอภิชาต สุขคัคานนท ์ในการลง

มตใินฐานะประธานกรรมการการเลือกตัง้ เม่ือวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕ภ จงึไมอ่าจถือไดว้า่ เป็น

ความเห็นของนายทะเบียนพรรค 
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 การเมือง เพราะหากจะถือเชน่นัน้ก็ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่ นายอภิชาต สุขคัคานนท ์ไดเ้คยลงมตใินฐานะ

ปรานกรรมการการเลือกตัง้ไปก่อนหนา้นัน้แลว้ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ เม่ือวนัที ่๑๗ 

ธนัวาคม ๒๕๕๒ วา่ ผูถู้กรอ้งไดน้ าเงินสนบัสนุนพรรคการเมืองไปใชต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

โดยมีการขอปรบัโครงการและไดร้บัอนุมตัแิลว้ ซึง่ก็หาไดมี้การถือวา่เป็นความเห็นในฐานะประธาน

กรรมการการเลือกตัง้ดงักลา่ว เป็นความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตป่ระการใดไม่ 

 อน่ึง การทีก่ฎหมายบญัญตัใิหน้ายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผูย้ื่นค ารอ้งในคดน้ีีตอ่ศาลรฐัธรรมนูญ 

ยอ่มหมายความวา่ ประธานกรรมการการเลือกตัง้ไมมี่อ านาจยื่นค ารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนูญเป็นคดน้ีีฉนั

ใด การท าความเห็นสว่นตนของนางอภิชาต สุขคัคานนท ์ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ใน

ฐานะประธานกรรมการการเลือกตัง้ เม่ือวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ จงึมิใชก่ารท าความเห็นของนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองฉนันัน้ 
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 นอกจากน้ีการเกษียนสัง่ของนายอภิชาต สุขคัคานนท ์ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองตามทีป่รากฏในบนัทกึ

ขอ้ความนนั ก็มิไดเ้ป็นการวนิิจฉยัชี้ขาดหรอืเป็นความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองวา่ ผูถู้กรอ้งไดก้ระท าการ

อนัเป็นเหตุใหต้อ้งถูกยุบพรรคหรอืไม ่แตเ่ป็นเพียงการเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้พิจารณาวา่ อาจมีการ

กระท าตามมาตรา ๙๔ หรอืไมก็่ไดเ้ทา่นัน้ ทัง้การกระท าตามมาตรา ๙๔ ก็มิไดเ้ก่ียวกบัการใชเ้งินสนบัสนุนพรรค

การเมืองผิดกฎหมาย หรอืการรายงานการใชเ้งินไมต่รงตามความเป็นจรงิ อนัจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ทีจ่ะเป็น

เหตุใหยุ้บพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ แตอ่ยา่งใด เม่ือนายทะเบยีนพรรคการเมือยงัมิไดมี้ความเห็นใหยุ้บพรรค

ผูถู้กรอ้งตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ การใหค้วาม

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลอืกต ัง้เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ จงึเป็นการกรท าท่ีผดิข ัน้ตอนของกฎหมายใน

ส่วนสาระส าคญั จงึไม่มีผลทางกฎหมายท่ีจะใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมืองมีอ านาจยืน่ค ารอ้งต่อศาลรฐัธรรมนูญให้

ยุบพรรคผูถู้กรอ้งได ้ 
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๑.๔ การสบืสวนสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิโดยพลนั 

 คณะกรรมการการเลือกตัง้ตอ้งด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงโดยพลนัเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัตอ่ไปน้ี (มาตรา ๒๓๘ วรรคหน่ึง)  

 (๑) ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชกิสมคัรรบัเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ใดเขต

เลือกตัง้หน่ึง คดัคา้นวา่การเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้นัน้เป็นไปโดยไมถู่กตอ้งหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 (๒) ผูเ้ขา้รบัการสรรหา หรอืสมาชกิขององคก์รตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหน่ึง คดัคา้นวา่การสรรหาสมาชกิวุฒิสภา

นัน้ เป็นไปโดยไมถู่กตอ้งหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 (๓) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ ก่อนไดร้บัเลือกตัง้หรือสรรหา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชกิสภาทอ้งถ่ิน หรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน ผูใ้ดไดก้ระท าการใดๆ โดยไมสุ่จรติเพ่ือใหต้นเองไดร้บัเลือกตัง้หรือสรร

หา หรอืไดร้บัเลือกตัง้หรอืสรรหามาโดยไมสุ่จรติโดยผลของการทีบุ่คคลหรอืพรรคการเมืองใดไดก้ระท าลงไปโดย

ฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ

ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวา่ดว้ยการ

เลือกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถ่ินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

 (๔) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การออกเสียงประชามติมิไดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือผูมี้สิทธิ

เลือกตัง้คดัคา้นวา่การออกเสียงประชามตใินหน่วยเลือกตัง้ใดเป็นไปโดยไมถู่กตอ้งหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 เม่ือด าเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแลว้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ตอ้งพิจารณาวนิิจฉยัสัง่การโดยพลนั (มาตรา 

๒๓๗ วรรคสอง) 
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๑.๕ ผลเป็นท่ีสดุของค าวินจิฉยัใหมี้การเลอืกต ัง้ใหม่หรอืเพกิถอน

สทิธิเลอืกต ัง้ก่อนประกาศผลการเลอืกต ัง้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้วนิิจฉยัใหมี้การเลือกตัง้ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้

ก่อนการประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหค้ าวนิิจฉยั

ของคณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นทีสุ่ด (มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง)  

 ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตัง้แลว้ ถา้คณะกรรมการการเลือกตัง้เห็นว่าควรใหมี้การ

เลือกตัง้ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาผูใ้ด ใหย้ื่น

ค ารอ้งต่อศาลฎีกาเพ่ือวนิิจฉยั เม่ือศาลฎีกาไดร้บัค ารอ้งของคณะกรรมการการเลือกตัง้แลว้ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชกิวุฒิสภาผูน้ ัน้จะปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปไม่ได ้จนกวา่ศาลฎีกา

จะมีค าส ัง่ยกค ารอ้ง ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าส ัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหม่ในเขตเลือกตัง้ใดหรือเพิก

ถอนสิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด ใหส้มาชิกภาพของ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาในเขตเลือกตัง้นัน้สิ้นสุดลง (มาตรา ๒๓๙ วรรค

สอง)  
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปไม่ได ้มิ
ใหน้บับุคคลดงักล่าวเขา้ในจ านวนรวมของสมาชิกเทา่ที่มี

อยู่ของสภาผู ้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

(มาตรา ๒๓๙ วรรคสาม) ใหน้ าความในวรรคหน่ึง วรรค

สอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการเลือกตัง้สมาชิก

สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ยโดยอนุโลม โดยการ

ยื่นค ารอ้งต่อศาลตามวรรคสองใหย้ื่นต่อศาลอุทธรณ ์

และใหค้ าส ัง่ของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด (มาตรา ๒๓๙ 

วรรคสี)่  
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ขอ้สงัเกต 

 มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ก าหนดวา่ “ใหศ้าลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวนิิจฉยั
คดีที่เ ก่ียวกับการเลือกตัง้และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชิกวุฒิสภา และใหศ้าลอุทธรณมี์

อ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีที่เก่ียวกบัการเลือกตัง้และการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ทัง้น้ี วิธี

พิจารณาและวนิิจฉยัคดีใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด 

โดยตอ้งใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว” 

 รฐัธรรมนูญปัจจุบนัก าหนดหลกัการใหม่ใหศ้าลฎีกาหรือศาลอุทธรณเ์ป็นผูม้ี

อ านาจพิจารณาวนิิจฉยัคดเีก่ียวกบัการเลือกตัง้และเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ แทน

หลกัการเดมิทีใ่หเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้  



 เม่ือพิจารณาการทีร่ฐัธรรมนูญใหอ้ านาจแก่คณะกรรมการการเลือกตัง้ในการวนิิจฉยัเก่ียวกบัการ

เลือกตัง้ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ จะเห็นไดว้า่ มีความแตกตา่งในลกัษณะความเป็นทีสุ่ดของค า

วนิิจฉยัและการยื่นค ารอ้งตอ่ศาลฎีกา โดยสามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น ๒ กรณี 

 ก. ก่อนการประกาศผลการเลอืกต ัง้ 

 ก่อนการประกาศผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา หากคณะกรรมการการ

เลือกตัง้วนิิจฉยัใหม้ีการเลือกตัง้ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ รฐัธรรมนูญก าหนดใหค้ าวนิิจฉยัของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นทีสุ่ด (มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง) ซึง่หมายความวา่ ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การวนิิจฉยัใหม้ีการเลือกตัง้ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้จะน าคดไีปฟ้องรอ้งยงัศาลไมไ่ด ้เพราะ

รฐัธรรมนูญก าหนดใหค้ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นทีสุ่ดไปแลว้  
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ค าส ัง่ศาลฎกีาท่ี ๓๕/๒๕๕๑ (นายพรชยั ศรสุีรยิตโยธิน ผูร้อ้งที ่๑, นายรุง่โรจน ์ทองศร ี

ผูร้อ้งที ่๒ และนายประกิจ พลเดช ผูรู้ร้อ้งที ่๓)  

 ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้ เห็นวา่ รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง บญัญตัใิหค้ าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการ

เลือกตัง้เป็นทีสุ่ด แสดงวา่กฎหมายมิไดใ้หอ้ านาจศาลฎีกาพิจารณาในกรณีน้ี ซึง่ตา่งกบักรณีทีมี่การประกาศผล

การเลือกตัง้แลว้ กรณีของผูร้อ้งทัง้สามซึง่เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เขตเลือกตัง้ที ่๑ 

จงัหวดับุรรีมัย ์ปรากฏขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้งวา่ ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่

เขตเลือกตัง้ เขตเลือกตัง้ที ่๑ จงัหวดับุรรีมัย ์คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดม้ีมติใหเ้พิกถอนสทิธิเลือกตัง้ผูร้อ้งทัง้

สามเป็นเวลา ๑ ปี และใหม้ีการเลือกตัง้ใหม ่ดงันัน้ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้ดงักลา่วยอ่มเป็น

ทีสุ่ด ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง การทีผู่ร้อ้งทัง้สามอา้งวา่คณะกรรมการการเลือกตัง้กระท าผิด

กฎหมาย เลือกปฏิบตัโิดยมิชอบ ใชดุ้ลพินิจแตกตา่งกนั และคณะกรรมการสบืสวนสอบสวนไมม่ีอ านาจโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย เป็นการรอ้งขอใหศ้าลฎีกาตรวจสอบอ านาจการเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ผูร้อ้งทัง้สามก่อนประกาศผล

การเลือกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ซึง่ไมอ่ยูใ่นอ านาจการพิจารณาวนิิจฉยัของศาลฎีกา ผูร้อ้งทัง้สามจงึไมมี่

อ านาจยื่นค ารอ้งคดน้ีี จงึมีค าส ัง่ใหย้กค ารอ้งของผูร้อ้งทัง้สาม (โปรดดูค าส ัง่ศาลฎีกาที ่๗๘/๒๕๕๑ ซึง่วนิิจฉยัไว ้

ท านองเดยีวกนั)  
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 นอกจากนัน้ ในขัน้ตอนก่อนประกาศผลการเลือกตัง้น้ีเป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ทีจ่ะมีค า

วนิิจฉยัชี้ขาดในเรือ่งตา่ง ๆ เม่ือยงัไมมี่การประกาศผลการเลือกตัง้ ก็ยงัไมส่ามารถยื่นค ารอ้งตอ่ศาลฎีกา

ได ้หากแตต่อ้งมีการยื่นเรือ่งตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ใหพิ้จารณาวนิิจฉยั 

 ตวัอยา่งเชน่ 

 ค าส ัง่ศาลฎกีาท่ี ๙๙๓/๒๕๕๑ (พนัต ารวจเอกเจอื อมัรนนัทน ์ผูร้อ้ง กบัผูอ้  านวยการการเลือกตัง้

ประจ าเขตเลือกตัง้จงัหวดัอุทยัธานี ผูค้ดัคา้นที ่๑ และคณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูค้ดัคา้นที ่๒) ผูร้อ้ง

ยื่นค ารอ้งวา่ ผูร้อ้งเป็นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชกิวุฒสิภาจงัหวดัอุทยัธานี เม่ือวนัที ่๒๑ มกราคม 

๒๕๕๑ ประจ าเขตเลือกตัง้จงัหวดัอุทยัธานี ตอ่มาผูค้ดัคา้นที ่๑ ไดด้ าเนินการจบัฉลากชือ่ผูส้มคัรเพ่ือ

จดัล าดบัหมายเลขของผูส้มคัร ปรากฏวา่เจา้หนา้ทีข่องผูค้ดัคา้นที ่๑ ด าเนินการโดยไมสุ่จรติและเทีย่ง

ธรรม ตอ่มาเจา้หนา้ทีข่องผูค้ดัคา้นที ่๑ ไดท้ าการแจกเอกสารแนะน าตวัผูส้มคัร ปรากฏวา่ในเอกสาร 



 ดงักลา่วระบุอาชพีของผูร้อ้งเพียงวา่ รบัจา้ง ซึง่ไมถู่กตอ้ง ซึง่ถูกตอ้งแลว้ผูร้อ้งมีอาชพีรบัขา้ราชการประจ า

ฝ่ายต ารวจและเป็นอาจารยภ์าควชิาสมัคมศาสตรโ์รงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ การกระท าของผูค้ดัคา้นที ่ ๑ 

จงึมิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ผูร้อ้งไดย้ืน่หนงัสอืรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้แลว้แต่

ก็มิไดม้ีการแกไ้ขเหตุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึขอใหศ้าลฎีกามีค าส ัง่ใหผู้ค้ดัคา้นที ่ ๑ ด าเนินการจบัฉลาก

หมายเลขผูส้มคัรใหม ่ จดัพิมพเ์อกสารเก่ียวกบัขอ้มูลประวตัอิาชพีของผูใ้หมใ่หถู้กตอ้ง และเล่ือนการ

เลือกตัง้สมาชกิวุฒสิภาจงัหวดัอุทยัธานีออกไป พิเคราะหแ์ลว้ เห็นวา่ ตามค ารอ้งของผูร้อ้งเป็นกรณีทีผู่ ้

รองซึง่เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิววุฒสิภาในเขตเลือกตัง้จงัหวดัอุทยัธานี อา้งวา่ ก่อนวนัเลือกตัง้เจา้

พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตัง้ด าเนินการมิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ซึง่พระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๐๘ ประกอบมาตรา ๑๒๒ บญัญตัใิหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจประกาศงดการ

ลงคะแนนเลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้หรอืในเขตเลือกตัง้นัน้ และใหก้ าหนดวนัเลือกตัง้ใหม่ ในขัน้ตอนน้ี

บทบญัญตัแิหง่กฎหมายดงักลา่วใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นผูว้นิิจฉยั กฎหมายมิไดใ้ห ้

อ านาจศาลฎีกาเป็นผูว้นิิจฉยั เม่ือตามค ารอ้งของผูร้อ้งปรากฏวา่ผูร้อ้งไดย้ืน่คดัคา้นตอ่คณะกรรมการ

การเลือกตัง้ไวย้อ่มอยูใ่นกระบวนการทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ตอ้งด าเนินการตามบทบญัญตัิ

ดงักลา่วตอ่ไป ผูร้อ้งไมมี่อ านาจยื่นค ารอ้งตอ่ศาลฎีกา จงึมีค าส ัง่ใหย้กค ารอ้ง 
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ข.  หลงัประกาศผลการเลอืกต ัง้ 

 
 กรณีทีมี่การประกาศผลการเลือกตัง้ไปแลว้ หากคณะกรรมการการเลือกตัง้เห็นวา่จะตอ้งมีการเลือกตัง้

ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา จะตอ้งมีการยื่นค ารอ้งตอ่

ศาลฎีกา เพ่ือใหศ้าลฎีกาเป็นผูพิ้จารณามีค าส ัง่ (มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง) คณะกรรมการการเลือกตัง้จะ

สัง่เองเหมือนเชน่กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตัง้ไมไ่ด ้

 อน่ีง มีขอ้ควรพิจารณาวา่ กรณีหลงัการประกาศลผลการเลือกตัง้น้ี รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรค

สองใหอ้ านาจแตเ่พียงคณะกรรมการการเลือกตัง้เทา่นัน้ทีจ่ะเป็นผูย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลฎีกาเพ่ือใหพิ้จารณา

วนิิจฉยัสัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ ดงันัน้ บุคคลอืน่ใดจะยื่นค ารอ้งตามบญัญตัน้ีิ

ไมไ่ด ้หากแตเ่ม่ือประสงคจ์ะคดัคา้นการเลือกตัง้ก็ตอ้งด าเนินการยื่นเรือ่งใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้

เป็นผูพิ้จารณาด าเนินการสบืสวนสอบสวน 
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ค าส ัง่ศาลฎกีาท่ี ๖๒๑๒/๒๕๕๔ (พลตรจี าลอง ศรเีมือง ผูร้อ้ง 

กบัคณะกรรมการการเลือกตัง้ท ัง้หา้ ผูถู้กรอ้ง)  

 ผูร้อ้งยืน่ค ารอ้งและค ารอ้งเพ่ิมเตมิวา่ ผูร้อ้งเป็นผูมี้สทิธิเลือกตัง้เขตเลือกตัง้ที ่๕ กรุงเทพมหานคร ผู ้

ถกูกลา่วหาทัง้หา้มีหนา้ทีค่วบคมุและจดัใหมี้การเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนและวธิีการของกฎหมาย

เพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.

๒๕๕๔ ก าหนดใหมี้การเลือกตัง้สมาชกิสภาผุแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป ในวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ผูถ้กูกลา่วหาทัง้หา้ก าหนดใหมี้การสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่และ

ก าหนดใหม้ีการสมคัรรบัเลือกตัง้สมชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตัง้ กบัประกาศใหผู้ม้ีสทิธิ

เลือกตัง้ทีเ่ดนิทางออกนอกเขตจนไมส่ามารถไปใชส้ทิธิในวนัเลือกตัง้ใหไ้ปแสดงตนเพ่ือขอลงคะแนน

เสยีงเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรลว่งหนา้ ณ ทีเ่ลือกตัง้กลางในเขตเลือกตัง้ที่ตนมีสทิธิเลือกตัง้ 

และผูมี้สทิธิเลือกตัง้ทีท่  างานหรอือาศยัอยูค่นละจงัหวดักบัทีมี่ชือ่ในเขตเลือกตัง้ใหล้งทะเบียนใชส้ทิธิ

เลือกตัง้ลว่งหนา้ท ัง้ในเขตเลือกตัง้และนอกเขตเลือกตัง้ในวนัที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  
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 ผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้รว่มกนัวนิิจฉนัวา่ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป 

หากผูม้ีสทิธิเลือกตัง้ไดล้งทะเบียนขอใชส้ิทธิเลือกตัง้นอกเขตเลือกตัง้ของตนแลว้ไมร่อ้งขอ

ลงทะเบียนเปล่ียนแปลง จะตอ้งไปใชส้ทิธิเลือกตัง้ ณ ทีท่ีผู่มี้สทิธิเลือกตัง้ไดล้งทะเบียนขอ

ใชส้ทิธิเลือกตัง้นอกเขตในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปในครัง้ตอ่ไป

ทีผู่มี้สทิธิเลือกตัง้ลงทะเบียนไวต้ลอดไป และหากผูมิ้สทิธิเลือกตัง้ประสงคจ์ะกลบัไปใช ้

สทิธิเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ที่ตนมีภูมิล าเนาอยูต่อ้งแจง้ลงทะเบียนขอเปล่ียนแปลงกอ่นวนั

เลือกตัง้ไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ วนั และผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้รว่มกนัสัง่การใหส้ านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่เป็นหน่วยธุรการของผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้กระท าการประกาศ

ในสือ่ตา่ง ๆ รวมทัง้ในเวปไซตข์องส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้วา่ 

๑. ผูท้ีเ่คยลงทะเบียนขอใชส้ทิธิเลือกตัง้ลว่งหนา้นอกเขตฯ ไวแ้ลว้สามารถไปใชส้ทิธิเลือกตัง้

ลว่งหนา้ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งลงทะเบียนใหม่ 

๒. ผูท้ีเ่คยลงทะเบียนไวแ้ลว้หากตอ้งการกลบัไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ ณ เขตเลือกตัง้ที่ตนมีชือ่อยู่

ในทะเบียนบา้น จะตอ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตัง้ลว่งหนา้นอกเขตจงัหวดักอ่น 
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 การทีผู่ถู้กกลา่วหาทัง้หา้รว่มกนัวนิิจฉยับทบญัญตัมิาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๐๑ แหง่พระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.

๒๕๕๐ โดยใหผู้มี้สทิธิเลือกตัง้ทีล่งทะเบียนขอใชส้ทิธิเลือกตัง้นอกเขตเลือกตัง้และไมไ่ดข้อเปล่ียนแปลง 

ตอ้งใชส้ทิธิเลือกตัง้นอกเขตเลือกตัง้ทีต่นมีภูมิล าเนาอยูต่ลอดไป เป็นการวนิิจฉยัทีไ่มช่อบดว้ย

รฐัธรรมนูญและกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ ดว้ยเหตุผลดงัตอ่ไปน้ี 

๑. ตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๒ วรรคสาม ทีก่ าหนดหลกัการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนผูมี้หนา้ทีไ่ปใชส้ทิธิเลือกตัง้ประกอบรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ที่

แกไ้ขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่๑ พุทธศกัราช ๒๕๕ถ ทีใ่หมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

และทีม่า รวมทัง้ก าหนดเขตเลือกตัง้ใหม ่แตเ่ดมิในการเลือกตัง้เม่ือวนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

ก าหนดใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิจ านวน ๔๘๐ คน มาจากการเลือกตัง้แบบเขตเลือกตัง้ 

๔๐๐ คน และแบบสดัสว่น ๘๐ คน มีการแบง่เขตเลือกตัง้ไดไ้มเ่กินเขตละ ๓ คน สว่นแบบสดัสว่น

แบง่เป็น ๘ เขตเลือกตัง้ ตามกลุม่จงัหวดัออกเป็น ๘ กลุม่จงัหวดั ๆ ละ ๑๐ คน แตต่ามรฐัธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่๑ พุทธศกัราช ๒๕๕๔ ไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัการดงักลา่ว สง่ผล

ตอ่จ านวนสมาชกิของสภาผูแ้ทนราษฎรและจ านวนเขตเลือกตัง้โดยเปล่ียนใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร

ประกอบดว้ย 
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 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน ๕๐๐ คน มีทีม่าจากแบบเขตเลือกตัง้จ  านวน ๓๗๕ คน และแบบบญัชี

รายชือ่จ านวน ๑๒๕ คน มีการแบง่เขตเลือกตัง้ใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้สามารถลงคะแนนเลือกตัง้ได ้๑ คนตอ่

เขต และแบบบญัชรีายชือ่ใหใ้ชเ้ขตประเทศเป็นเขตเลือกตัง้ สง่ผลใหเ้ขตเลือกตัง้ในแบบใหมมี่จ านวนเขต

เลือกตัง้มากขึ้นและมีพ้ืนทีเ่ล็กลง และเขตเลือกตัง้ในแบบบญัชรีายชือ่ใหญข่ึ้นโดยเหลือเพียงเขตเดยีว 

เทา่กบัมีการเปล่ียนแปลงเขตเลือกตัง้ใหมท่ ัง้หมด ท าใหผู้มี้สทิธิเลือกตัง้ไมไ่ดใ้ชส้ทิธิในเขตเลือกตัง้เดมิ

อกีตอ่ไป จากผลของการแกไ้ขบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ การทีผู่ถู้กกลา่วหาทัง้หา้กลา่วอา้งวา่ 

บทบญัญตัมิาตร ๙๗ ก าหนดใหต้อ้งมีการเปล่ียนแปลงรายชือ่เสยีก่อนทัง้ทีไ่มมี่เขตเลือกตัง้เดมิอยูอ่กี

ตอ่ไปแลว้ จงึเป็นบทบญัญตัทิีไ่มช่อบและไมส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ 

๒. ตามมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

และการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าหน่วยเลือกตัง้

ประกาศและก าหนดหน่วยเลือกตัง้ใหมทุ่กครัง้ทีมี่การเลือกตัง้ โดยค านวณจ านวนประชากร ๘๐๐ คน 

เป็นประมาณตอ่หน่วยเลือกตัง้ เทา่กบัเม่ือมีการประกาศเขตเลือกตัง้ใหม ่ก็ตอ้งมีการประกาศหน่วย

เลือกตัง้ใหม ่ 



 โดยมีเจตนารมณใ์นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแกประชาชนผูม้ีสทิธิเลือกตัง้ ดงันัน้ 

หน่วยเลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ กบั

การเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในการเลือกตัง้ท ัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จงึไมใ่ชห่น่วย

เลือกตัง้เดยีวกนัทีจ่ะกลา่วอา้งได ้

 เม่ือการเลือกตัง้เป็นสทิธิทางการเมืองขัน้พ้ืนฐาน การตดัสทิธิเลือกตัง้หรอืการเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัการของรฐัธรรมนูญและกฎหมาย แตก่ารวนิิจฉยัของผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้ทีว่นิิจฉยัตาม

มาตรา ๙๗ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ วา่ หากผูมี้สทิธิเลือกตัง้ทีไ่มไ่ดไ้ปลงทะเบียน

เปล่ียนแปลงการใชส้ทิธิเลือกตัง้นอกเขตเลือกตัง้กลบัไปสทิธิเลือกตัง้ ณ ทีต่นเคยขอใชส้ทิธิเลือกตัง้นอก

เขตไวใ้นการเลือกตัง้ท ัว่ไปเม่ือวนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ท าใหป้ระชาชนผูมี้สทิธิเลือกตัง้ทีไ่ปใชส้ทิธิ

เลือกตัง้ไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ในวนัเลือกตัง้ท ัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได ้การวนิิจฉยั

ดงักลา่วจงึเป็นการเลือกปฏิบตัทิีแ่ตกตา่งกบัการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปกบัการ

เลือตกัง้ซอ่มแทนต าแหน่งทีว่า่งและไมช่อบดว้ยกฎหมายรฐัธรรมนูญ เพราะขดัตอ่หลกัการอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนผูม้ิสิทธิเลือกตัง้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญ 
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 เพราะหากการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปนัน้ตอ้งใหป้ระชาชนไปด าเนินการ

ลงทะเบียนขอเปล่ียนแปลงการใชส้ทิธิเลือกตัง้ก่อน รายชือ่จงึจะกลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตัง้เดมิทีต่นมี

สทิธิ สว่นการเลือกตัง้ซอ่มแทนต าแหน่งทีว่า่งทีเ่กิดขึ้นรายชือ่ของผูมิ้สทิธิเลือกตัง้นอกเขตไดก้ลบัเขา้ไป

อยูใ่นเขตเลือกตัง้ทนัทไีมต่อ้งมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง แตก่ารเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น

การทัว่ไปปรากฏวา่ รายชือ่ของบุคคลดงักลา่วตอ้งไปใชส้ทิธิเลือกตัง้นอกเขตทนัท ีก่อใหเ้กิดความไม่

เสมอภาค เลือกปฏิบตั ิและสม า่เสมอในการใชส้ทิธิเลือกตัง้ ขดัตอ่หลกัการทีอ่งคก์รของรฐัทุกองคก์ร

ยึดถือปฏิบตัติามมาตรา ๒๖ และ ๒๗ ของรฐัธรรมนูญ การวนิิจฉยัดงักลา่วก่อใหเ้กิด “ผลประหลาด” 

ในทางกฎหมาย นอกจากน้ี หากพิจารณาจ านวนผูมี้สทิธิเลือกตัง้ทีล่งทะเบียนเลือกตัง้นอกเขตและนอก

ราชอาณาจกัรและคาดวา่จะไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้เชน่เดยีวกบัผูร้อ้ง เพราะลงทะเบียนไปใชส้ทิธิ

เลือกตัง้นอกเขตในปี ๒๕๕๐ จ านวน ๒,๐๙๕,๔๑๐ คน และ ๘๐,๑๖๑ คน ตามล าดบั เทา่กบัมีผูม้ีสิทธิ

เลือกตัง้จ  านวน ๒,๑๗๕,๕๗๑ คน ไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ได ้ซึง่จะสง่ผลตอ่คะแนนการเลือกตัง้ทีมี่ผู ้

ลงทะเบียนในหลกัหม่ืนจนถึงหลกัแสน ซึง่หากบุคคลเหลา่น้ีไปใชส้ทิธิเลือกตัง้จะสง่ผลตอ่การเลือตกัง้ใน

ทุกเขต เพราะบางเขตเลือกตัง้มีคะแนนแตกตา่งไมม่าก และหากพิจารณาถึงจงัหวดัทีมี่ผูล้งทะเบียนเกิน

หลกัหม่ืนขึ้นไป จะสง่ผลกระทบในการเลือกตัง้คร ัง้น้ีไมสุ่จรติและเทีย่งธรรม 
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 ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ผูร้อ้งและภรยิาได ้

ลงทะเบียนขอใชส้ทิธิเลือกตัง้นอกเขตเลือตกัง้ทีผู่ร้อ้งมีภูมิล าเนา แตใ่นการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เม่ือผูร้อ้งและภรยิาไปใชส้ทิธิเลือกตัง้ ณ เขต

เลือกตัง้ที ่๕ กรุงเทพมหานคร ไมป่รากฏชือ่ผูร้อ้งและภรยิาในบญัชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเลือกตัง้ ท าใหผู้ร้อ้ง

และภรยิาไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ได ้ตอ่มาวนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผูร้อ้งยื่นค ารอ้งตอ่ผูถู้ก

กลา่วหาทัง้หา้เพ่ือใหร้ะงบัการประกาศผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ และการรบัรองผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ไวก้่อนจนกวา่จะมีการสบืสวนและวนิิจฉยัชี้ขาดหรอื

วนิิจฉยัการคดัคา้นการเลือกตัง้แลว้เสร็จ รวมถึงกรณีทีผู่ร้อ้งไดร้อ้งขอใหมี้การเลือกตัง้ใหมด่ว้ย แตผู่ถู้ก

กลา่วหาทัง้หา้มิไดด้ าเนินการตามทีร่อ้งขอ แตก่ลบัด าเนินการประกาศผลการเลือกตัง้และรบัรองผูส้มคัร

รบัเลือกตัง้ใหเ้ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน ๓๕๘ คน ในวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยไม่

พิจารณาในเรือ่งความเสยีหายตอ่ประชาชนผูมี้สทิธิเลือกตัง้เป็นจ านวนมากทีไ่ดร้บัความเสยีหายไม่

สามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ไดเ้น่ืองจากการวนิิจฉยัขอ้กฎหมายของผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้ ผูร้อ้งไมมี่ชอ่งทางอืน่ที่

จะท าใหผู้ร้อ้งไดร้บัคนืสทิธิเลือกตัง้ทีผู่ถู้กกลา่วหาทัง้หา้ไดร้ว่มกนัวนิิจฉยัไปในลกัษณะของการตดั 

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 240 



 สทิธิเลือกตัง้ของผูร้อ้งและประชาชนผูมี้สทิธิเลือกตัง้อกีจ านวนมาก เน่ืองจากผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้ซึง่เป็นผู ้

วนิิจฉยัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่

สมาชกิวุฒสิภา โดยไมป่ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ผูร้อ้งขอใชส้ทิธิทางศาลรอ้งตอ่ศาลฎีกาตาม

บทบญัญตัมิาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรฐัธรรมนูญ และระเบียบของทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยการ

พิจารณาและวนิิจฉยัคดทีีเ่ก่ียวกบัการเลือกตัง้และการเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ในการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือคดัคา้นการด าเนินการจดัการ

เลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทีก่ระท าตามอ านาจหนา้ที่

ของผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้ อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการควบคมุและการจดัการเลือกตัง้ทีผ่ิดพลาดของผูถู้ก

กลา่วหาทัง้หา้ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตัง้ อนัท าใหก้ารเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการ

ทัว่ไป เม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ท าใหผู้มี้สทิธิเลือกตัง้ไมน่อ้ย

กวา่สองลา้นคนไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ได ้เพราะการวนิิจฉยัตามอ านาจหนา้ทีข่องผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้ 

รวมถึงผูร้อ้งซึง่เป็นผูมี้สทิธิเลือกตัง้ เขตเลือกตัง้ที ่๕ กรุงเทพมหานคร ก็ไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ใน

การเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดว้ยเชน่เดยีวกนั 
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 จงึขอใหศ้าลฎีกาสัง่เพิกถอนการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ซึง่มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม และสัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหม ่

 ศาลฎีกาแผนกคดเีลือตัง้พิเคราะหแ์ลว้ ผูร้อ้งอา้งวา่ คณะกรรมการการเลือกตัง้วนิิจฉยับทบญัญตัมิาตรา 

๙๗ แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า

ซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ โดยไมช่อบดว้ยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ท าใหผู้ร้อ้งและผูมี้สทิธิเลือกตัง้ในการเลือกตัง้ท ัว่ไปเม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นจ านวนมากไมม่ี

ชือ่ในบญัชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเลือกตัง้จนไมส่ามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ได ้เป็นการเลือกตัง้ทีเ่ป็นไปโดยไมสุ่จรติ

และเทีย่งธรรม ผูร้อ้งยื่นค ารอ้งตอ่ผูถู้กกลา่วหาทัง้หา้เพ่ือใหร้ะงบัการประกาศผลการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปแลว้ แตก่ลบัด าเนินการประกาศผลการเลือกตัง้และรบัรอง

ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ใหเ้ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไปบางสว่นเป็นการไมช่อบ ซึง่ตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ใหศ้าลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวนิิจฉยัคดทีีเ่ก่ียวกบัการเลือกตัง้และเพิกถอน

สทิธิเลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงึขอใหศ้าลฎีกามีค าส ัง่เพิกถอนการเลือกตัง้ท ัว่ไป

เม่ือวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และสัง่ใหมี้การเลือกตัง้ใหม ่เห็นวา่ แมม้าตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของ

รฐัธรรมนูญ จะบญัญตัใิหศ้าลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวนิิจฉยัคดทีีเ่ก่ียวกบัการเลือกตัง้และเพิกถอน

สทิธิ 



 เลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แตก่ารรอ้งขอใหศ้าลมีค าส ัง่ใด ๆ ทีเ่ก่ียวกบัการ

เลือกตัง้ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดหลกัเกณฑไ์ว ้ซึง่ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๑๑ วรรคหน่ึง ก าหนดหลกัเกณฑว์า่ เม่ือประกาศผลการเลือกตัง้แลว้ ถา้ปรากฏหลกัฐานอนั

ควรเชือ่ไดว้า่การเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ใดมิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรผูใ้ดหรอืผูส้มคัรผูใ้ดกระท าการใด ๆ โดยไมสุ่จรติเพ่ือทีจ่ะใหต้นเองไดร้บัเลือกตัง้ หรอืไดร้บั

เลือกตัง้มาโดยไมสุ่จรติโดยผลของการทีบุ่คคลหรอืพรรคการเมืองใดไดก้ระท า ทัง้น้ี อนัเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญน้ี ระเบียบหรอืประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ หรอื

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค ารอ้งตอ่

ศาลฎีกาเพ่ือพิจารณา สว่นทีผู่ร้อ้งขอใหส้ ัง่เพิกถอนการเลือกตัง้และใหมี้การเลือกตัง้ใหม ่ดว้ยเหตุทีอ่า้ง

มาในค ารอ้งนัน้ไมเ่ขา้หลกัเกณฑต์ามบทบญัญตัดิงักลา่ว ค ารอ้งของผูร้อง้เป็นกรณีทีไ่มมี่กฎหมาย

บญัญตัริบัรองใหผู้ร้อ้งใชส้ทิธิยื่นค ารอ้งตอ่ศาลฎีกาเพ่ือสัง่เพิกถอนการเลือกตัง้และสัง่ใหมี้การเลือกตัง้

ใหมไ่ด ้

 จงึมีค าส ัง่ไมร่บัค ารอ้งของผูร้อ้ง และใหจ้  าหน่วยคดอีอกจากสารบบความศาลฎีกา 

  ขอ้สงัเกต ผูร้อ้งในคดน้ีีไมมี่อ านาจตามกฎหมายทีจ่ะยื่นค ารอ้ง หากแตอ่ านาจน้ีเป็นของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง 
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๑.๖ เขตอ านาจศาลฎกีาในคดเีลอืกต ัง้ 
 ในเรือ่งเก่ียวเน่ืองกบัเขตอ านาจของศาลฎีกาเก่ียวกบัคดเีลือกตัง้น้ี มีขอ้สงัเกตประการส าคญัวา่ คดทีีจ่ะ

อยูใ่นอ านาจนัน้จะตอ้งเป็นคดทีีร่ฐัธรรมนูญก าหนดไว ้ทีส่  าคญั คอื ตอ้งเป็นคดเีก่ียวกบัการเลือกตัง้และ

การเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา (รฐัธรรมนูญ มาตรา 

๒๑๙ วรรคสาม) โดยตอ้งเป็นกรณีทีมี่การประกาศผลการเลือกตัง้แลว้ ถา้คณะกรรมการการเลือกตัง้

เห็นวา่ควรใหม้ีการเลือกตัง้ใหมห่รอืเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ ส.ส. หรอื ส.ว.  ใหย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลฎีกา 

(มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง) กรณีอืน่ใดทีไ่มไ่ดมี้การก าหนดไวใ้หย้ื่นเรือ่งตอ่ศาลฎีกาโดยตรงได ้บุคคล

ยอ่มไมอ่าจยื่นเรือ่งตอ่ศาลฎีกาได ้หากยื่นไป ศาลฎีกาก็จะยกค ารอ้ง เพราะถือวา่ไมอ่ยูใ่นอ านาจ  เชน่ 

ฟ้องขอใหมี้การระงบัการเลือกตัง้ท ัว่ไปตาม พรฎ.ยุบสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ ไมอ่ยูใ่นอ านาจศาล

ฎีกา (ค าสัง่ศาลฎีกาที ่๔๔๙๔/๒๕๕๔) 
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Ombudsman เป็นองคก์รทีใ่หป้ระชาชนน าความทกุขข์องตนทีไ่ดร้บัความไมเ่ป็น
ธรรมจากการปฏิบตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐัมารอ้งเรยีนได ้ผูต้รวจการแผน่ดนิ

ของรฐัสภาจะถือเอาทกุขข์องราษฎรเป็นหลกั หากราษฎรมีทุกขอ์นัเกิดจากการ

ปฏิบตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐัไมว่า่การกระท านัน้จะชอบหรอืไมช่อบดว้ย

กฎหมายถา้การนัน้ยงัความไม่เป็นธรรมใหเ้กิดขึ้น ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาก็

มีหนา้ทีต่รวจสอบและท ารายงานเสนอใหมี้การแกไ้ขโดยหน่วยงานของรฐั  หาก

หน่วยงานของรฐัไมแ่กไ้ข ผูต้รวจฯก็ไมมี่อ านาจสัง่การ  ท าไดเ้พียงท ารายงานเสนอ

รฐัสภาและพิมพเ์ผยแพรใ่ห ้

สาธารณชนทราบ(ม.186-198) 
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มีจ านวนไมเ่กิน 3 คน ซึง่วุฒสิภาเป็นผูค้ดัเลือกจากผูซ้ึง่ 

เป็นทีย่อมรบันบัถือของประชาชน มีความรอบรูแ้ละมี 

ประสบการณใ์นการบรหิารราชการแผน่ดนิ รฐัวสิาหกิจ หรอื 

กิจกรรมอนัเป็นประโยชนร์ว่มกนัของสาธารณะและมีความ 

ซือ่สตัยสุ์จรติเป็นประจกัษ ์ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และ 

ด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดยีว 
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1. พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตามค ารอ้งเรยีนในกรณี 

 1.1 การไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย หรอืปฏิบตันิอกเหนืออ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของขา้ราชการ 

พนกังาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

 1.2 การปฏิบตัหิรอืละเลยไมป่ฏิบตัหินา้ที่ของราชการ พนกังานหรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจหรอืราชการสว่นทอ้งถ่ิน ทีก่อ่ใหเ้กิดความเดอืดรอ้นแกผู่ร้อ้งเรยีนหรอื

ประชาชนโดยไมเ่ป็นธรรม ไมว่า่การนัน้จะชอบหรือไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
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 1.3 กรณีอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

2. จดัท ารายงานพรอ้มทัง้เสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่รฐัสภา 

3. ในกรณีทีผู่ต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาเห็นวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

กฎ ขอ้บงัคบั หรือการกระท าใดของบุคคลตามขอ้ 1 ขา้งตน้ มีปัญหาเก่ียว 

กบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาเสนอเรือ่ง 

พรอ้มความเห็นตอ่ศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวนิิจฉยั 

แลว้แตก่รณี 
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ผูต้รวจฯ 

พบวา่ขดั 

กฎหมายในความ 

หมายของรฐัธรรมนูญ 

กฎ ขอ้บงัคบั 

การกระท า 

ศาล 

รฐัธรรมนูญ 

ศาล 

ปกครอง 

ประชาชน 

เห็นวา่ขดั 



Manit  Jumpa, Faculty of Law, Chulalongkorn University 250 

มีอ านาจหนา้ทีส่  าคญัดงัน้ี 

1. ไตส่วนขอ้เท็จจริงและสรุปส านวนพรอ้มทัง้ความเห็นเสนอตอ่ 

วุฒสิภากรณีมีการรอ้งขอใหวุ้ฒสิภาถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

2. ไตส่วนขอ้เท็จจรงิและสรุปส านวนพรอ้มทัง้ท าความเห็นสง่ไปยงั 

ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรณีทีม่ีการ 

กลา่วหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองร า่รวยผดิปกต ิกระท าความผดิ 

ตอ่ต าแหน่งหนา้ทีห่รอืทุจรติตอ่หนา้ที ่
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3. ไตส่วนและวนิิจฉยัวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐัร า่รวยผดิปกต ิกระท าความผดิ 

ฐานทจุรติตอ่หนา้ที ่หรอืกระท าความผดิตอ่ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ หรอื 

ความผดิตอ่ต าแหน่งหนา้ทีใ่นการยุตธิรรม เพ่ือด าเนินการตอ่ไปตามกฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่รงิรวมทัง้ความเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิ 

และหน้ีสนิของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

5. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัหินา้ที ่พรอ้มทัง้ขอ้สงัเกตตอ่ 

คณะรฐัมนตรี สภาผูแ้ทน วุฒสิภา ทุกปี และน ารายงานนัน้ออกพิมพเ์ผยแพร่ 

6. ด าเนินการอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิประกอบดว้ยประธานกรรมการ 

1 คน และกรรมการอกี 6 คน ซึง่พระมหากษตัรยิท์รงแตง่ตัง้ตาม 

ค าแนะน าของวุฒสิภา  จากผูม้ีประสบการณด์า้นการตรวจเงินแผน่ดนิ 

การบญัช ีการตรวจสอบภายใน การเงิน การคลงั และดา้นอืน่  

กรรมการตรวจเงินแผน่ดนิมีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และด ารง 

ต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดยีว 
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มีหลายประการ เชน่ 

1. ออกระเบียบหรอืประกาศก าหนดมาตรฐานหรอืมาตรการเก่ียวกบั 

ระบบและการควบคมุตรวจสอบการบรหิารงบประมาณส าหรบัหน่วย 

รบัตรวจ 

2. เสนอใหห้น่วยรบัตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืปฏิบตัใิหถู้กตอ้งตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรฐัมนตรี และเสนอแนะในประการ 

อืน่ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนตดิตามการด าเนินการแกไ้ข 

และการปฏิบตัติามค าแนะน า 
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3. ก ากบัและเป็นองคก์รชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวนิยังบประมาณ 

และการคลงั 

4. ออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑก์ าหนดคา่ตรวจสอบบญัชแีละคา่ธรรม 

เนียมตา่ง ๆ ในการปฏิบตัหินา้ทีข่องส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ 



     มาตรา ๒๕๕  พนกังานอยัการมีอ านาจหนา้ที่ตามทีบ่ญัญตัิในรฐัธรรมนูญน้ีและตามกฎหมายวา่ดว้ยอ านาจและหนา้ที่

ของพนกังานอยัการและกฎหมายอืน่ 

     พนกังานอยัการมีอสิระในการพิจารณาสัง่คดีและการปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปโดยเที่ยงธรรม 

การแตง่ตัง้และการใหอ้ยัการสูงสุดพน้จากต าแหน่งตอ้งเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการอยัการ และไดร้บัความเห็นชอบ

จากวุฒสิภา 

     ใหป้ระธานวุฒสิภาเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแตง่ตัง้อยัการสูงสุด 

     องคก์รอยัการมีหน่วยธุรการทีเ่ป็นอสิระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอืน่ โดยมีอยัการ

สูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา  ท ัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

     พนกังานอยัการตอ้งไมเ่ป็นกรรมการในรฐัวสิาหกิจหรือกิจการอืน่ของรฐัในท านองเดียวกนั เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการอยัการ ทัง้ตอ้งไมป่ระกอบอาชพีหรอืวชิาชพี หรือกระท ากิจการใดอนัเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัิ

หนา้ที ่หรอืเสือ่มเสยีเกียรตศิกัดิแ์หง่ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ และตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืทีป่รกึษากฎหมาย 

หรอืด ารงต าแหน่งอืน่ใดทีมี่ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันัน้ในหา้งหุน้สว่นบรษิทั 

     ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๐๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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องคก์รอยัการ 
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เป็นองคก์รทีดู่แลการละเมิดสทิธิมนุษยชน  มีองคป์ระกอบ คอื  

ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอืน่อกี 6 คน ซึง่วุฒสิภา 

เป็นผูค้ดัเลือกจากผูซ้ึง่มีความรู ้หรอืประสบการณด์า้นการคุม้ครอง 

สทิธิและเสรภีาพของประชาชนเป็นทีป่ระจกัษ ์มีวาระการด ารง 

ต าแหน่ง 6 ปี และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดยีว 
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เชน่ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรอืการละเลยการกระท าอนั 

เป็นการละเมิดสทิธิมนุษยชนหรอือนัไมเ่ป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่ง 

ประเทศเก่ียวกบัสทิธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการ 

แกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่บุคคลหรอืหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท า 

ดงักลา่งเพ่ือด าเนินการ ในกรณีทีป่รากฏวา่ไมมี่การด าเนินการตามทีเ่สนอ 

ใหร้ายงานตอ่รฐัสภาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

2. เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎหรอืขอ้บงัคบั 

ตอ่รฐัสภาและคณะรฐัมนตรเีพ่ือสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิมนุษยชน 
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3. สง่เสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพรค่วามรูด้า้นสิทธิมนุษยชน 

4. สง่เสริมความรว่มมือและการประสานระหวา่งหน่วยราชการ องคก์าร 

เอกชนและองคก์ารอืน่ในดา้นสทิธิมนุษยชน 

5. จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินสถานการณด์า้นสิทธิมนุษยชนภาย 

ในประเทศและเสนอตอ่รฐัสภา และเปิดเผยตอ่ประชาชน 



     มาตรา ๒๕๘  สภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตมีิหนา้ทีใ่หค้ าปรึกษาและ

ขอ้เสนอแนะตอ่คณะรฐัมนตรใีนปัญหาตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวกบัเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง 

     แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิตอ้งใหส้ภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ใหค้วามเห็นกอ่นพิจารณาประกาศใช ้

     องคป์ระกอบ ทีม่า อ านาจหนา้ที ่และการด าเนินงานของสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาต ิใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

     ใหมี้ส านกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการ

บรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอืน่  ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
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สภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
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1. การแสดงบญัชรีายการทรพัยส์ินและหน้ีสิน 

2. การถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

3. การด าเนินคดอีาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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จดุเขา้สูต่  าแหน่ง 

วา่ทีผู่ด้  ารงต าแหน่ง                    ผูด้  ารงต าแหน่ง 

ประชาชนเลือกตัง้ 

ก.ก.ต. 

การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 262 

การตรวจสอบทรพัยส์นิ 

๑ ผูมี้หนา้ท่ียืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

 ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองดงัตอ่ไปน้ี มีหนา้ทีย่ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิของตน คูส่มรส และบุตรที่

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะตอ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิทุกครัง้ทีเ่ขา้รบัต าแหน่งหรอืพน้จาก

ต าแหน่ง (มาตรา ๒๕๙ วรรคหน่ึง)  

 (๑) นายกรฐัมนตร ี

 (๒) รฐัมนตร ี

 (๓) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

 (๔) สมาชกิวุฒสิภา 

 (๕) ขา้ราชการการเมืองอืน่ 

 (๖) ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินและสมาชกิสภาทอ้งถ่ินตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

 บญัชตีามวรรคหน่ึงใหย้ื่นพรอ้มเอกสารประกอบซึง่เป็นส าเนาหลกัฐานทีพิ่สจูนค์วามมีอยูจ่รงิของทรพัยส์นิและหน้ีสนิ

ดงักลา่ว รวมทัง้ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในรอบปีภาษีทีผ่า่นมา (มาตรา ๒๕๙ วรรคสอง)  

 การยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหร้วมถึงทรพัยส์นิของผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองทีม่อบหมายใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรอืดูแลของบุคคลอืน่ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย 

(มาตรา ๒๕๙ วรรคสาม)  
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รฐัธรรมนูญปัจจุบนัไดเ้พ่ิมเติมความในมาตรา ๒๕๙ 

วรรคสาม เพ่ือใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตอ้งยื่น

บญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินที่มอบหมายใหอ้ยู่ในความ

ครอบครองของบุคคลอื่น เพ่ือป้องกนัการหลีกเล่ียงโดย

โอนทรัพย์สินไปไวท้ี่ บุคคลอื่น เพ่ือไม่ต ้องแสดงใน

รายการทรพัยส์ิน ซึ่งหากตรวจสอบพบในภายหลงัจะถือ

ว่า เ ป็นการปกปิดหรือไม่แจ ้งรายการทรัพย์สินให ้

ครบถว้น  
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๒ ก าหนดเวลาในการยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

 บญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสินตามมาตรา ๒๕๙ ใหแ้สดงรายการทรพัยส์ิน

และหน้ีสนิทีมี่อยูจ่รงิในวนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่งหรอืวนัที่พน้จากต าแหน่ง แลว้แตก่รณี และ

ตอ้งยืน่ภายในก าหนดเวลาดงัตอ่ไปน้ี (มาตรา ๒๖๐ วรรคหน่ึง)  

 (๑) ในกรณีทีเ่ป็นการเขา้รบัต าแหน่ง ใหย้ืน่ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัเขา้รบัต าแหน่ง 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการพน้จากต าแหน่ง ใหย้ื่นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัพน้จาก

ต าแหน่ง 

 (๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งไดย้ื่นบญัชีไวแ้ลว้ ตายในระหว่างด ารง

ต าแหน่งหรือก่อนยื่นบญัชีหลงัจากพน้จากต าแหน่ง ใหท้ายาทหรือผูจ้ดัการมรดก ยื่น

บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิทีมี่อยูใ่นวนัทีผู่ด้  ารงต าแหน่งนัน้ตาย ภายในเกา้

สบิวนันบัแตว่นัทีผู่ด้  ารงต าแหน่งตาย 
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 ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชกิสภาทอ้งถ่ิน 

หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งพน้จากต าแหน่ง นอกจากตอ้งยื่นบญัชี

ตาม (๒) แลว้ ใหมี้หนา้ทีย่ื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิทีมี่อยู่จริง

ในวนัครบหน่ึงปีนบัแต่วนัที่พน้จากต าแหน่งดงักล่าวอีกครัง้หน่ึงโดยใหย้ื่น

ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่พน้จากต าแหน่งมาแลว้เป็นเวลาหน่ึงปีดว้ย 

(มาตรา ๒๖๐ วรรคสอง)  

  การที่รฐัธรรมนูญก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งตอ้งยื่นบญัชีแสดงรายการ

ทรพัย์สินและหน้ีสินอีกครัง้หลังพ้นจากต าแหน่งแลว้ ๑ ปี เพราะผูด้  ารง

ต าแหน่งเป็นผูใ้ชอ้  านาจทีมี่โอกาสทุจริตคอรร์ปัช ัน่ไดสู้ง โดยอาจจะมีการตกลง

ใหท้รพัยส์ินเงินทองกนัหลงัจากพน้จากต าแหน่งแลว้ รฐัธรรมนูญจึงก าหนด

เรือ่งน้ีไวเ้ป็นทางป้องกนัไวก่้อน 
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๓ การเปิดเผยบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิ  

 บญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสินและเอกสารประกอบของนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหเ้ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบโดยเร็วแต่

ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที่ครบก าหนดตอ้งยื่นบญัชีดงักล่าว บญัชีของผูด้  ารง

ต าแหน่งอื่นจะเปิดเผยไดต้่อเม่ือการเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

พิพากษาคดีหรือการวินิจฉยัชี้ขาด และไดร้บัการรอ้งขอจากศาลหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ (มาตรา ๒๖๑ วรรคหน่ึง)  

 ใหป้ระธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจดัใหม้ีการประชุม

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความมีอยูจ่ริงของทรพัยส์นิและหน้ีสนิดงักลา่วโดยเร็ว (มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง)  

  รฐัธรรมนูญปัจจุบันไดก้ าหนดเพ่ิมเติมใหมี้การเปิดเผยบัญชีทรพัย์สินของ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา เพ่ือใหมี้การตรวจสอบได ้ 
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๔ กรณผูีด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองพน้จากต าแหน่งหรอืตาย 

 ในกรณีที่มีการยื่นบญัชีเพราะเหตุที่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดพน้จาก

ต าแหน่งหรือตาย ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ท าการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินและหน้ีสินของผูด้  ารง

ต าแหน่งนัน้ แลว้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานดงักล่าวใหป้ระกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๖๒ วรรคหน่ึง)  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้  ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึงผูใ้ดมีทรพัย์สินเพ่ิมข้ึน

ผิดปกติ ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง

เอกสารทัง้หมดที่มีอยู่พรอ้มทัง้รายงานผลการตรวจสอบไปยงัอยัการสูงสุด

เพ่ือด าเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองให ้

ทรพัยส์ินที่เพ่ิมข้ึนผิดปกตินัน้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และใหน้ าบทบญัญตัิ

มาตรา ๒๗๒ วรรคหา้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา ๒๖๒ วรรคสอง)  
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๕ ผลการไม่ยืน่บญัชแีสดงทรพัยส์นิและหนี้สนิหรอืยืน่แต่เป็นเท็จ

หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิ 

 ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัยส์ินและ

หน้ีสินและเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี หรือจงใจยื่นบญัชี

แสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ 

หรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาติเสนอเรื่องใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง

การเมืองวนิิจฉยัตอ่ไป (มาตรา ๒๖๓ วรรคหน่ึง)  

 ถา้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉยัวา่ผูด้  ารง

ต าแหน่งทางการเมืองผูใ้ดกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ใหผู้น้ ั้นพน้จาก

ต าแหน่งในวนัทีศ่าลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยั 

โดยใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา ๙๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมและผูน้ ัน้ตอ้งหา้มมิให ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาหา้ปี

นบัแตว่นัทีศ่าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัดว้ย 

(มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง)  
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 รฐัธรรมนูญปัจจุบนัไดค้งหลกัการเดิมในรฐัธรรมนูญ ฉบบั พ .ศ.

๒๕๔๐ ไว ้แตแ่กไ้ขใหศ้าลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง

การเมืองเป็นผูม้ีอ านาจวินิจฉยัแทนศาลรฐัธรรมนูญ เพราะจะตอ้งมี

การพิจารณาวนิิจฉยัเก่ียวกบัการกระท าความผิด ซึ่งตอ้งมีการพิสูจน์

เจตนาตามหลกัคดีอาญา นอกจากนัน้ ไดม้ีการแกไ้ขการนบัจุดพน้

จากต าแหน่งที่ฝ่าฝืนบทบญัญตัิน้ี จากที่เดิมรฐัธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.

๒๕๔๐ ก าหนดวา่ “ใหผู้น้ ัน้พน้จากต าแหน่งนบัแต่วนัที่ครบก าหนด
ตอ้งยื่น” และ “หรือนบัแต่วนัที่ตรวจพบว่ามีการกระท าดงักล่าว 
แลว้แต่กรณี” แกไ้ขเป็น “ใหผู้น้ ัน้พน้จากต าแหน่งในวนัที่ศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยั” เพ่ือใหเ้กิด
ความชดัเจน  
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ขอ้เท็จจรงิ-นายอนนัต ์สวสัตนานนท ์ผูด้  ารงต าแหน่งประจ า 

ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรไีมย่ืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย ์

สนิและหน้ีสนิและเอกสารประกอบกรณีเขา้รบัต าแหน่ง พน้จาก 

ต าแหน่ง และพน้จากต าแหน่งครบหน่ึงปี ส านกังาน ป.ป.ช.ด า 

เนินการพิสูจนเ์จตนาแลว้โดยมีหนงัสอืแจง้ใหท้ราบและใหช้ี้แจง 

แตไ่มช่ี้แจง 

ขอ้กฎหมาย-รฐัธรรมนูญ มาตรา 295 
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วนิิจฉยั- กอ่นที ่ป.ป.ช.จะมีมีตเิป็นเอกฉนัทว์า่ ผูถู้กรอ้งจงใจไม่ 

ยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิฯ ปรากฏวา่มีการด าเนินการตาม 

ขัน้ตอนเพ่ือพิสจูนเ์จตนาของผูถู้กรอ้ง โดยมีหนงัสอืแจง้ใหท้ราบ 

และใหช้ี้แจงขอ้เท็จจรงิ รวม 4 ครัง้ แตไ่มม่ีการชี้แจง ผูร้อ้งรบัวา่ 

ไดร้บัหนงัสอืแลว้ แตอ่า้งวา่เชือ่โดยสุจรติวา่ ไมจ่ าตอ้งยืน่เพราะ 

เขา้รบัต าแหน่งขณะทีใ่ชร้ฐัธรรมนูญฉบบักอ่น ประกอบกบัขณะ 

ทีม่ีหนา้ทีต่อ้งยืน่บญัชฯี ผูถู้กรอ้งยงัอยูใ่นตา่งประเทศนัน้ เห็นวา่ 

ยงัไมเ่พียงพอทีจ่ะรบัฟังวา่ผูถู้กรอ้งไมจ่งใจยื่นบญัชแีสดงรายการ 

ทรพัยส์นิและหน้ีสนิฯ จงึวนิิจฉยัวา่ผูถู้กรอ้งจงใจไมย่ืน่บญัชฯี 

ตามมาตรา  295 
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ขอ้เท็จจรงิ- นายสุขุม  เชดิชืน่ ผูถู้กรอ้งด ารงต าแหน่ง ส.ว. ไดย้ืน่ 

บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิ แตไ่มย่ืน่เอกสารประกอบ 

ซึง่เป็นส าเนาหลกัฐานทีพิ่สจูนค์วามมีอยูจ่รงิของทรพัยส์นิและ 

หน้ีสนิ รวมทัง้ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ในรอบปีทีผ่า่นมา 

ขอ้กฎหมาย - รฐัธรรมนูญ มาตรา 291 และ 295 

วนิิจฉยั- ผูถู้กรอ้งทราบวา่ตอ้งยืน่เอกสาร เพียงแตม่ีเหตุผลทีไ่ม ่
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อาจด าเนินการใหถู้กตอ้งตามทีร่ฐัธรรมนูญก าหนดวา่ ทรพัยส์นิ 

มีหลายรายการและมีจ านวนมาก บางรายการสญูหาย ไมอ่าจ 

รวบรวมใหค้รบถว้นภายในเวลาอนัจ ากดั เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ 

ถูกยดึขณะถูกควบคมุตวัในเรือนจ า กรณีถูกกลา่วหาวา่กระท า 

ผดิทาอาญา เอกสารเก่ียวกบัสญัญาเงินกูถู้กผูร้บัมอบอ านาจให ้

ทวงถามหน้ีสนิน าหลบหนีไป ซึง่เหตุผลทีอ่า้งดงักลา่วไมพ่อฟังวา่ 

ผูถู้กรอ้งไมจ่งใจยืน่เอกสารประกาอบฯ  วนิิจฉยัวา่ ผูถู้กรอ้งจงใจ 

ไมย่ืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิฯ ตาม มาตรา 291 

และ 292 และ 295 
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1. ตีความตามตวัอกัษร 

2. ตีความตามเจตนารมณ ์

3. ตีความไมใ่หเ้กิดผลประหลาด 

4. ตีความในทางใหก้ฎหมายเป็นผล 



ค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง

การเมือง อม.๖/๒๕๕๒ 

 ค าวา่ “จงใจ” ศาลไดว้างหลกัไวใ้น ค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อม.๖/๒๕๕๒ วา่ ค าวา่ “จงใจ” ตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖๓ มีความหมายถึง เจตนาตามธรรมดาทีพิ่จารณาเพียงวา่ ผูด้  ารง

ต าแหน่งทางการเมืองผูมี้หนา้ที่ตอ้งยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหน้ีสนิรูว่้าตนมี

ทรพัยส์นิหรอืหนี้สนิใดในขณะตอ้งยื่นบญัชทีรพัยส์นิและหน้ีสนิหรอืไม ่ไม่

จ าเป็นตอ้งมีเจตนาพิเศษ เน่ืองจากรฐัธรรมนูญมาตราดงักลา่วตอ้งการใหผู้ ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยื่นบญัชใีหถู้กตอ้งเทา่นัน้ (ซึง่เป็นแนวบรรทดัฐาน

เดยีวกนักบัทีศ่าลรฐัธรรมนูญซึง่เป็นศาลทีมี่อ านาจพิจารณาเรื่องน้ีตาม

รฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้คยวางไวใ้นค าวนิิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที ่๓๑/

๒๕๔๓ และ ๑๙/๒๕๔๔)  
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แตอ่ยา่งไรก็ตาม แมค้ าวา่ “จงใจ” น้ีไมจ่ าตอ้งประกอบดว้ยเจตนา

พิเศษ แตก่ารทีร่ฐัธรรมนูญใชค้ าวา่ “จงใจ” น าหนา้ขอ้ความวา่ “ยืน่

บญัชดีว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืปกตปิิดขอ้เท็จจรงิทีค่วรแจง้ให ้

ทราบ” นัน้ ยอ่มมีความหมายวา่ รฐัธรรมนูญประสงคจ์ะเนน้วา่ผูย้ืน่

บญัชแีสดงทรพัยส์นิและหน้ีสนิ จกัตอ้งรูส้ านึกทีแ่น่ชดัพอสมควรและ

จ าตอ้งมีพยานหลกัฐานทีช่ดัแจง้ หรอืปราศจากขอ้สงสยัอนัสมควรมา

แสดง ในกรณีทีพ่ยานหลกัฐานยงัไมช่ดัแจง้ หรอืยงัเป็นทีส่งสยัอยู ่จงึ

ไมส่มควรวนิิจฉยัใหเ้ป็นผลรา้ยแก่ผูถู้กกลา่วหา (ค าวนิิจฉยัศาล

รฐัธรรมนูญที ่๒๐/๒๕๔๔) 
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๖ การบงัคบัใชก้ารแสดงบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิกบัเจา้หนา้ท่ีของ

รฐั  

 รฐัธรรมนูญก าหนดใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา 

๒๖๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๓ วรรคหน่ึง ใหใ้ชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ที่ของ

รฐั ตามที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด

ดว้ยโดยอนุโลม (มาตรา ๒๖๔ วรรคหน่ึง)  

 อน่ึง คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจเปิดเผย

บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิและเอกสารประกอบทีมี่การยื่นไวแ้ก่

ผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้ถา้เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือการวินิจฉยัการ

กระท าความผดิ ตามทีบ่ญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง)  
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ต าแหน่งทีอ่าจถูกรอ้งขอใหวุ้ฒสิภาถอดถอน  เชน่  นายก  รฐัมนตรี 

ส.ส. ส.ว. ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาล 

ปกครองสูงสุด อยัการสูงสุด กรรมการการเลือกตัง้ ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

ของรฐัสภา  ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ เป็นตน้ 

 

พฤตกิรรมทีจ่ะถูกรอ้งขอใหถ้อดถอน คอื มีพฤตกิรรมร า่รวยผดิปกตสิอ่ 

ไปในทางทจุรติตอ่หนา้ที ่สอ่วา่กระท าผดิตอ่ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ สอ่วา่ 

กระท าผดิตอ่ต าแหน่งหนา้ทีใ่นการยุตธิรรม หรอืสอ่วา่จงใจใชอ้  านาจ 

หนา้ทีข่ดัตอ่บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 
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1. ส.ส. ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4  ของจ านวน ส.ส. เทา่ทีมี่อยูข่องสภา 

2. ผูม้ีสทิธิเลือกตัง้ไมน่อ้ยกวา่ 20,000 คน 

3. ส.ว. ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวน ส.ว.เทา่ทีมี่อยูข่องสภา แตจ่ า 

กดัเฉพาะการรอ้งขอใหถ้อดถอน ส.ว. ดว้ยกนัเองเทา่นัน้ 

 

มติในการถอดถอนของวุฒสิภา  ตอ้งอาศยัเสยีง 3 ใน 5 ของจ านวน 

สมาชกิทัง้หมดเทา่ทีมี่อยูข่องวุฒสิภา  โดยลงมตลิบั  ผูท้ีถู่กถอดถอน 

นอกจากตอ้งพน้จากต าแหน่งแลว้  ยงัถูกหา้มด ารงต าแหน่งทางการ 

เมืองหรอืรบัราชการเป็นเวลา 5 ปี 
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1. คดอีาญา-สิ้นสงสยั 

 

2. คดแีพ่ง-เชือ่ใครมากกวา่กนั 

 

3. คดมีหาชน-สอ่/น่าเชือ่  ไมต่อ้งสิ้นสงสยั 
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ผูด้  ารง 

ต าแหน่ง 

ทุจรติตอ่ 

หนา้ที ่

คดแีพ่ง  ถูกฟ้องเรยีกคา่เสยีหายฐาน 

     ละเมิด (ป.พ.พ.มาตรา 420) 

คดอีาญา  เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือ 

       ละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีโ่ดย 

       มิชอบ (ป.อ.มาตรา 157) 

คดปีกครอง  ฟ้องเพิกถอนค าส ัง่ 

คดรีฐัธรรมนูญ  ถอดถอนออกจาก 

       ต าแหน่ง 
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แหทีใ่ชจ้บัปลามีความแตกตา่งกนัระหวา่งปลาตวัเล็กกบัปลาตวัใหญ ่

ฉนัทใ์ด  การด าเนินคดอีาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองซึง่เปรยีบ 

ดงัปลาตวัใหญ ่คงไมส่ามารถใชม้าตราการเดยีวกบัคนธรรมดาทีเ่ปรยีบ 

ดงัปลาตวัเล็ก  รฐัธรรมนูญจงึสรา้งศาลฎีกาแผนกคดอีาญาผูด้  ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง  เป็นแหทีใ่ชจ้บัปลาใหญ ่ ใหเ้ป็นศาลเดยีวแลว้จบเลย  โดยมี 

ผูพิ้พากษาศาลฎีกา 9 คน เป็นองคค์ณะ  ซึง่ตา่งจากแหเล็กทีต่อ้งผา่นดา้น 

ศาลมากถึง 3 ช ัน้ 
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คนธรรมดา ผูด้  ารงต าแหน่ง 

      ศาลฎีา 

 

 

    ศาลอุทธรณ ์

 

 

    ศาลช ัน้ตน้ 

ศาลฎีกาแผนก 

คดอีาญาผูด้  ารง 

ต าแหน่งทางการ 

เมือง 
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-ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองถูกวุฒสิภาถอดถอน แตศ่าลฎีกา 

แผนกคดอีาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองยกฟ้องเกิดขึ้นได ้

หรือไม ่

-ถา้เกิดข้ึนได ้ เมื่อศาลยกฟ้อง  ผูน้ ัน้จะขอกลบัเขา้มาด ารง 

ต าแหน่งทางการเมือง  โดยมีเหตุผลวา่ศาลยกฟ้องไดห้รือไม่ 
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การด าเนินคดอีาญาผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (๑) ในกรณีที่นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภาหรือขา้ราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร า่รวยผิดปกติ กระท า

ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท า

ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่หรือทุจริตต่อหนา้ที่ตามกฎหมายอื่นใหศ้าลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง มีอ านาจพิจารณาพิพากษา 

(มาตรา ๒๗๕ วรรคหน่ึง)  

 (๒) บทบญัญตัิวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลอื่น

เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้หรือรบัวา่จะใหท้รพัยส์ิน

หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหน่ึง เพ่ือจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท า

การ หรอืประวงิการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ทีด่ว้ย (มาตรา ๒๗๕ วรรคสอง)  
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 (๓) การยื่นค ารอ้งตอ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ

เพ่ือใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (มาตรา 

๒๗๕ วรรคสาม)  

 (๔) ในกรณีที่ผูถู้กกล่าวหาตามวรรคหน่ึง เป็นผูด้  ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี

รฐัมนตรีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเ้สียหายจากการ

กระท าดงักลา่วจะยืน่ค ารอ้งตอ่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติเพ่ือใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นค ารอ้งตอ่ทีป่ระชุม

ใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือขอใหต้ ั้งผู ไ้ต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได ้แต่ถ ้า

ผูเ้สียหายไดย้ื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติแลว้ ผูเ้สียหายจะยื่นค ารอ้งต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไดต้่อเม่ือ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่รบัด าเนินการไต่

สวน ด าเนินการล่าชา้เกินสมควร หรือด าเนินการไต่สวนแลว้เห็นวา่ไม่มีมูล

ความผิดตามขอ้กลา่วหา (มาตรา ๒๗๕ วรรคสี)่  
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 (๕) ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เ ห็นว่ามี เหตุอ ันควรสงสัยว่ามีกรณีตามวรรคสี่  และ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให ้

ด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) 

โดยเร็วในกรณีน้ี ผูเ้สยีหายจะยื่นค ารอ้งตอ่ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาตาม

วรรคสี ่มิได ้(มาตรา ๒๗๕ วรรคหา้)  

 (๖) ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๗๒ วรรคหน่ึง วรรคสี ่และวรรคหา้ 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา ๒๗๕ วรรคหก) 



ขอ้สงัเกต 

 ในกรณีการด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ทีข่ยายไปถึงตวัการ ผูใ้ช ้ หรอื

ผูส้นบัสนุน ซึง่แมบุ้คคลดงักลา่วจะไมใ่ชผู่ด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗๕ วรรคสองนัน้ ความผิดหลกัตอ้งเป็นกรณีทีบุ่คคลผูด้  ารงต าแหน่งต าแหน่งทาง

การเมืองเป็นผูก้ระท าความผิดในต าแหน่งหนา้ทีข่องผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองนัน้ หาก

บุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผูก้ระท าความผิดหลกั แลว้มีการกลา่วหาวา่

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งเป็นตวัการ ผูใ้ช ้ หรอืผูส้นบัสนุน เชน่น้ีจะไมใ่ช่

กรณีการด าเนินคดอีาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองทีจ่ะอยูใ่นอ านาจการพิจารณา

พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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รายงานกระบวนพจิารณาค าส ัง่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมือง คดหีมายเลขแดงท่ี อม.๑๔/๒๕๕๒ 

 โจทก ์(อยัการสงูสุด) ฟ้องวา่ จ าเลยที ่๑ (พลเอกธรรมรกัษ ์อศิรางกูร ณ อยุธยา) ซึง่เป็นผู ้

ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม รว่มกบัจ าเลยที ่๒ ใชแ้ละจา้งวานใหจ้ าเลยที ่

๔ ซึง่เป็นพนกังานของส านกังานคณะกรรมการเลือกตัง้อนัเป็นหน่วยงานของรฐัผูมี้หนา้ที่

รบัผิดชอบการบนัทกึขอ้มูลในฐานขอ้มูลนายทะเบียนพรรคการเมืองใหป้ฏิบตัหินา้ทีโ่ดยมิชอบ

และโดยทุจรติ โดยมอบเงินใหจ้ าเลยที ่๔ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท แลว้จ าเลยที ่๔ รว่มกบั

จ าเลยที ่๓ และที ่๕ กบัพวกน าขอ้มูลสมาชกิพรรคพฒันาชาตไิทยทีย่งัไมผ่า่นขัน้ตอนการรบั

เอกสารจากส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้และการอนุมตัขิองนายทะเบียนพรรค

การเมืองไปแกไ้ขเปล่ียนแปลงในฐานขอ้มูลนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยมิชอบ ขอใหล้งโทษ

ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั พ.ศ.

๒๕๐๒ มาตรา ๖, ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๓, ๘๔, ๘๖ และรบิเงินสด 

๓๐,๐๐๐ ของกลาง 
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 องคค์ณะผูพิ้พากษาพิจารณาแลว้ เห็นวา่ คดีท่ีมีมูลเป็นการกล่าวหาผูก้ระท าความผิดฐาน

เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน ท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามความในมาตรา ๒๗๕ วรรคสอง ของ

รฐัธรรมนูญ และมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวิธี

พจิารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ น ัน้ ตอ้งเป็นการกระท า

ในฐานะเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริต่อหนา้ท่ี

ตามกฎหมายอืน่ ของนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

หรอืขา้ราชการการเมืองอืน่ ตามมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญ และมาตรา ๙ 

(๑) แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ แตต่ามค าบรรยายฟ้องโจทกค์ดีน้ีเป็นการกลา่วหาวา่ 

จ าเลยที่ ๔ ในฐานะพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้อนัเป็นเป็น

หน่วยงานของรัฐกระท าความผิดต่อต าแหน่ งหน้าที่ หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ ตาม

พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยความผิดของพนกังานใน 
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 องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๖, ๑๑ โดยมีจ าเลยที ่๑ และที่ ๒ รว่มกนัเป็นผูใ้ชแ้ละ

จา้งวานใหจ้ าเลยที ่๔ กรท าความผิดตอ่ต าแหน่งหนา้ทีข่องจ าเลยที ่๔ แลว้จ าเลยที่ ๔ กบัจ าเลยที่ ๓ และ

ที่ ๕ ร่วมกนักระท าความผิดตามฟ้องดงักล่าว ซึ่งพฤติการณ์ตามขอ้กล่าวหาในค าฟ้องไม่ปรากฏการ

กระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของจ าเลยท่ี ๑ ในฐานะรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด 

ประกอบกบัส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ซึ่งจ าเลยที่ ๔ สงักดั มีฐานะเป็นองคก์รอิสระตาม

รฐัธรรมนูญ ไมอ่ยูใ่นการก ากบัดูแลของรฐับาลทีมี่จ  าเลยที ่๑ เป็นรฐัมนตรรีวา่การกระทรวงกลาโหม ใน

ฐานะฝ่ายบริหารที่จะก ากบัดูแลหรือควบคุมสัง่การใด ๆ ไดอ้ีกดว้ย ดงันัน้ มูลแหง่คดีตามขอ้กล่าวหาใน

ค าฟ้องโจทกจ์งึไมอ่ยูใ่นความหมายของการกระท าความผิดของตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนในการกระท า

ความผิดทางอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตามความในมาตรา ๒๗๕ วรรคสอง ของ

รฐัธรรมนูญ และมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาคดีอาญา

ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ ดงักลา่ว คดน้ีีจงึไมอ่ยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล

น้ี แตอ่ยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลซึง่มีเขตอ านาจทีโ่จทกต์อ้งฟ้องเพ่ือด าเนินคดีอาญาจ าเลยทัง้

หา้ ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๙๗ วรรคหน่ึง องคค์ณะผูพิ้พากษาจึงมีมติดว้ยเสียงขา้งมากไม่ประทบัฟ้องไวพิ้จารณา ให ้

จ าหน่ายคดอีอกจากสารบบความของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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ผูไ้ต่สวนอสิระ 

 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาเห็นควรด าเนินการตามค ารอ้งที่ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี ่ให ้

ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาพิจารณาแตง่ตัง้ผูไ้ตส่วนอสิระจากผูซ้ึง่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมี

ความซื่อสตัยสุ์จริตเป็นที่ประจกัษ ์หรือจะส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตัง้ผูไ้ต่สวนอิสระ ก็ได ้

(มาตรา ๒๗๖ วรรคหน่ึง) คุณสมบตัิ อ านาจหนา้ที่ วิธีการไต่สวน และการด าเนินการอื่นที่

จ  าเป็นของผูไ้ตส่วนอสิระใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ(มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง)  

 เม่ือผูไ้ต่สวนอิสระไดด้ าเนินการไต่สวนหาขอ้เท็จจริงและสรุปส านวนพรอ้มท าความเห็นแลว้ถา้

เห็นวา่ขอ้กลา่วหามีมูล ใหส้ง่รายงานและเอกสารที่มีอยูพ่รอ้มทัง้ความเห็นไปยงัประธานวุฒสิภา

เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสง่ส านวนและความเห็นไปยงัอยัการสูงสุดเพ่ือยื่นฟ้องคดี

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป และใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา 

๒๗๒ วรรคหา้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม)  



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 296 

รฐัธรรมนูญปัจจบุนัไดเ้พ่ิมเรื่องผูไ้ตส่วนอสิระข้ึนเป็นครัง้

แรก หลักการผู ้ไต่สวนอิสระ (Independent 
Counsel) เกิดขึ้นในประเทศสหรฐัอเมริกา 

เน่ืองจากประชาชนขาดความเชื่อมัน่ในองคก์รตรวจสอบ

ของรัฐว่าอาจถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และไม่

สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเป็นกลาง จึงมีแนวคิดให ้

แตง่ตัง้บุคคลเขา้มาท าหนา้ทีแ่ทน  
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การพจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาผูด้ ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 

 (๑) ในการพิจารณาคดี ใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ยึดส านวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของผูไ้ต่
สวนอิสระ แลว้แต่กรณี เป็นหลกัในการพิจารณา และอาจไต่สวนหาขอ้เท็จจริงและ
พยานหลกัฐานเพ่ิมเตมิไดต้ามทีเ่ห็นสมควร (มาตรา ๒๗๗ วรรคหน่ึง)  

 (๒) วธิีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองให ้
เป็นไปตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง และใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา ๒๑๓ มาใช ้
บงัคบักับการปฏิบตัิหนา้ที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองดว้ยโดยอนุโลม (มาตรา ๒๗๗ วรรคสอง)  

 (๓) บทบญัญตัิวา่ดว้ยความคุม้กนัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง (มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม)  
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หลกัเกณฑก์ารพพิากษาคดอีาญาผูด้ ารงผูด้ ารงต าแหน่งทาง

การเมือง 

 (๑) การพิพากษาคดใีหถื้อเสยีงขา้งมาก โดยผูพิ้พากษาซึง่เป็นองคค์ณะทกุ
คนตอ้งท าความเห็นในการวนิิจฉยัคดเีป็นหนงัสือพรอ้มทัง้ตอ้งแถลงดว้ย
วาจาตอ่ทีป่ระชุมกอ่นการลงมต ิ(มาตรา ๒๗๘ วรรคหน่ึง)  

 (๒) ค าส ัง่และค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองใหเ้ปิดเผยและเป็นทีสุ่ด เวน้แตเ่ป็นกรณีตามวรรคสาม 
(มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง) 

 (๓) ในกรณีที่ผูต้อ้งค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจท าใหข้ ้อเท็จจริง
เปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั อาจยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีมี่ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองได ้(มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม)  
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(๔) หลกัเกณฑก์ารยื่นอุทธรณแ์ละการพิจารณาวนิิจฉยัของที่

ประชุมใหญศ่าลฎีกา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีท่ีป่ระชุมใหญศ่าล

ฎีกาก าหนด (มาตรา ๒๗๘ วรรคสี)่  

รฐัธรรมนูญปัจจุบนัไดเ้พ่ิมหลกัการใหม่ คือ ใหส้ิทธิอุทธรณ์

ตอ่ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาได ้ในกรณีทีมี่พยานหลกัฐานใหม ่ท า

ใหข้อ้เท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหส้ิทธิแก่ผูต้อ้งค าพิพากษา

ขอทบทวนค าพิพากษาใหมไ่ดต้ามเหตผุลทีก่ าหนด  



อะไร คอื “พยานหลกัฐานใหม”่ 

 ระเบียบทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอุทธรณค์ า

พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ใน

กรณีมีพยานหลกัฐานใหมซ่ึง่อาจท าใหข้อ้เท็จจรงิเปลี่ยนแปลงไปใน

สาระส าคญั พ.ศ.๒๕๕๑ (ออกตาม รธน มาตรา ๒๗๔ วรรคสี)่ 

 (๑) “พยานหลกัฐานใหม่” คอื พยานหลกัฐานทีย่งัไมไ่มเ่คยปรากฏ

อยูใ่นส านวนคดทีีผู่ต้อ้งค าพากษาไดย้ื่นอุทธรณ ์แตท่ ัง้น้ี

พยานหลกัฐานใหมย่อ่มไมร่วมถึงการกลบัค าใหก้ารของพยานในคดี 
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 (๒) พยานหลกัฐานใหมท่ีจ่ะยกข้ึนอุทธรณต์อ่ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกานัน้จะตอ้งเป็นพยานหลกัฐาน

ที่ส าคญัและผูต้อ้งค าพิพากษาไม่รูห้รือไม่มีเหตุอนัควรรูว้่าพยานหลกัฐานดงักล่าวมีอยู่และ

จะตอ้งน ามาแสดงเพ่ือประโยชนข์องตน ทัง้หากรบัฟังพยานหลกัฐานใหม่เชน่วา่นัน้แลว้ จะท าให ้

ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องหรือยกค ารอ้งได ้

 (๓) ที่ประชุมใหญศ่าลฎีกาจะเลือกผูพิ้พากษา ๕ คนเป็นองคค์ณะท าหนา้ที่พิจารณาอุทธรณท์ี่ได ้

ยื่นตอ่ที่ประชุมใหญศ่าลฎีกา แตท่ ัง้น้ีองคค์ณะผูพิ้พากษาดงักลา่วจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นองค์

คณะในการพิจารณาพิพากษาคดทีีอุ่ทธรณ ์

 (๔) องคค์ณะพิจารณาอุทธรณมี์หนา้ทีท่  าบนัทึกความเห็นสรุปส านวนเสนอตอ่ที่ประชุมใหญศ่าล

ฎีกาวา่อุทธรณข์องผูต้อ้งค าพิพากษาเป็นอุทธรณท์ี่ชอบดว้ยระเบียบน้ีที่จะรบัไวพิ้จารณาหรือไม ่

แลว้ที่ประชุมใหญจ่ะลงมติวา่จะรบัหรือไม่รบัอุทธรณไ์วพิ้จารณาหรือไม่ ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติ

รบัอุทธรณ ์องคค์ณะพิจารณาจะท าหนา้ทีใ่นการไตส่วนรวบรวมขอ้เท็จจริงเสนอตอ่ที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาและวนิิจฉยั เม่ือองคค์ณะไตส่ว่นแลว้เสร็จ จะสง่เรื่องใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกาพิจารณาลงมติตอ่ไป 
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ตวัอยา่งคดใีนศาลฎีกาแผนกคดอีาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(คดทีีด่นิรชัดา และคด ีป.ป.ช.) 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ท่ี อม.๑/๒๕๕๐ เรื่อง 
ความผิดตอ่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ (คดีที่ดินรชัดา) (อยัการสูงสุด โจทก ์พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน

วตัร จ าเลยที ่๑ คณุหญงิพจมาน ชนิวตัร จ าเลยที ่๒)  

  โจทก์ฟ้องว่า เม่ือระหว่างวนัที่ ๓ ธนัวาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวนั ถึงวนัที่ ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวนัตอ่เน่ืองกนั ซึง่เป็นระยะเวลาที่จ  าเลยที่ ๑ เป็นผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง และเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ และเป็นพนักงานตามกฎหมายโดยด ารง

ต าแหน่งนายกรฐัมนตรีมีอ านาจหนา้ที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ.

๒๕๔๐ จ าเลยที่ ๑ และจ าเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สมรสของจ าเลยที่ ๑ ร่วมกนักระท าความผิดต่อ

กฎหมายหลายกรรมตา่งกนั กล่าวคือ จ าเลยทัง้สองไดร้ว่มกนัเป็นคูส่ญัญา หรือมีสว่นไดเ้สีย

ในสญัญาจะซื้อจะขายและสญัญาซื้อขายทีด่นิ  
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 โฉนดเลขที่ ๒๒๙๘, ๒๒๙๙, ๒๓๐๐ และ ๒๓๐๑ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร เ น้ือที่  ๓๓ ไร่ ๗๘ .๙ ตารางวา จ านวนเงิน 

๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัที่จ  าเลยที่ ๑ มีอ านาจก ากบั ดูและ ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี อนัเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนส์่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจ าเลยที่ ๑ ในฐานะเป็นเจา้

พนกังานตามกฎหมาย มีหนา้ที่จดัการ หรือดูแลกิจการ การบริหารทรพัยส์ิน

ของกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ไดเ้ขา้ไปมีสว่นไดเ้สยี

เพ่ือประโยชนส์ าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่เน่ืองดว้ยกิจการนัน้ และปฏิบตัิหรือละเวน้

การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู

และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบตัิหรือละเวน้การ

ปฏิบตัิหนา้ที่โดยทุจริต ดว้ยการใหค้วามยินยอมแก่จ าเลยที่ ๒ ในการเสนอ

ราคาประมูลซื้อทีด่นิ ท าสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิ และท าสญัญา  
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 ซื้อขายที่ดินดงักล่าวกบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

ซึ่งมีการปรบัลดราคาในช่วงที่จ  าเลยที่ ๑ ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี และมี

การปรบัเพ่ิมราคาที่ดินหลงัจากจ าเลยที่ ๒ ซื้อทีด่ินแลว้ การที่จ  าเลยที่ ๒ เขา้

ไปเสนอราคาประมูลซื้อทีด่ิน ท าสญัญาจะซื้อจะขายทีด่ินและสญัญาซื้อขายทีด่ิน

ดงักล่าว โดยใหจ้ าเลยที่ ๑ เป็นผูใ้หค้วามยินยอมในการท านิติกรรม เป็นการ

ช่วยเหลือหรือใหค้วามสะดวกแก่จ าเลยที่ ๑ ในการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สีย และ

ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทีโ่ดยมิชอบ หรือปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิ

หนา้ที่โดยทุจริตขา้งตน้ ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการ

กระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่รฐั เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิราชการใด ๆ 

ของเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือหน่วยงานของรฐัที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะมีการ

ด าเนินการที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือการกระท าของบุคคลใด ๆ ที่เห็นว่า

เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงินไดย้ืน่ค ารอ้งกลา่วโทษจ าเลยทัง้สองตอ่  
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 คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ ก่อให ้เ กิดความเสียหายแก่รัฐ 

คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่รฐัด าเนินการ

ตรวจสอบตามกฎหมายแลว้ส่งเรื่องใหอ้ยัการสูงสุดยื่นฟ้องจ าเลยทัง้สองเป็น

คดีน้ี ขอใหล้งโทษจ าเลยทัง้สองตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๑๐๐ และ 

๑๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๓, ๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๕๒ และ 

๑๕๗ กบัใหร้ิบเงินจ านวน ๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่จ  าเลยทัง้สองใชใ้นการ

กระท าความผิด และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๙๘, ๒๒๙๙, ๒๓๐๐ และ ๒๓๐๑ 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่จ  าเลยทัง้สองไดม้าจากการ

กระท าความผิด 

  จ าเลยทัง้สองใหก้ารปฏิเสธ 
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 ประเด็นส าคญัในการพิจารณา คือ การที่จ  าเลยที่ ๒ เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขาย

และสญัญาซื้ อขายที่ดินตามฟ้องจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน ถือไดว้า่ จ าเลยที ่๑ ไดด้ าเนินกิจการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๑๐๑ (๑) หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๐๐ บญัญตัิอยู่ในหมวด ๙ ว่าดว้ยการ

ขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบญัญตัิ

มาตรา ๑๐๐ (๑) จึงตอ้งเป็นกรณีสญัญาตามมาตรา ๑๐๐ (๑) มีการขดักนั

แห่งผลประโยชนส์่วนบุคคลและผลประโยชนส์ว่นรวม เป็นที่รูก้นัท ัว่ไปรวมทัง้

จ าเลยที่ ๑ วา่ สาเหตุที่ตอ้งมีการก่อตัง้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินก็เพราะในชว่งเวลาดงักล่าวเกิดวกิฤติของสถาบนัการเงินหลาย

แห่ง มีหน้ีดอ้ยคุณภาพจ านวนมาก ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินหมุนเวยีน หาก

ปล่อยใหล้ม้ละลายจะท าใหป้ระชาชนจ านวนมากที่ท าธุรกรรมกับสถาบัน

การเงินเหล่านัน้ไดร้บัความเดือดรอ้น ท าใหเ้ศรษฐกิจทัง้ประเทศเสียหาย 

รฐับาลจงึตอ้งหาวธีิแกไ้ขโดยน าเงินสว่นหน่ึง  
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 จากเงินงบประมาณหรืออนุมตัิการออกพนัธบตัรเงินกูเ้พ่ือใหก้องทุนเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินน าไปชว่ยเหลือสถาบนัการเงินดว้ยวธิีตา่ง 

ๆ เชน่ ซื้อทรพัยส์นิในราคาทีสู่งกวา่ราคาทอ้งตลาดมาก เพ่ือใหส้ถาบนัการเงิน

ดงักล่าวสามารถลา้งการขาดทุนสะสมมีก าไร ท าใหส้่วนของผูถ้ือหุน้เป็นบวก 

สามารถน าหุน้ของสถาบนัการเงินนัน้ออกขายได ้มีเงินช าระแก่เจา้หน้ีและ

สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้กรณีที่ดินพิพาท กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงินไดเ้ขา้ไปซื้อจากบรษิทัเงินทนุ เอราวณัทรสัต ์จ ากดั 

รวม ๑๓ โฉนด เ น้ือที่ รวม ๓๕ ไร่  ๒ งาน ๖๙ ตารางวา ในราคา 

๒,๑๔๐,๓๕๗,๕๐๐ บาท โดยซื้อพรอ้มกบัที่ดินอีกแปลงหน่ึง รวม ๑๘ โฉนด 

เน้ือทีร่วม ๘๕ ไร ่๓ งาน ๖๕ ตารางวา ในราคา ๒,๗๔๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง

อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัใกลศู้นยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เม่ือประมาณ

เดือนสิงหาคม ๒๕๓๘ ซึง่ในชว่งเวลาดงักล่าวไดเ้กิดวกิฤติของสถาบนัการเงิน

หลายแหง่ กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ  
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 สถาบนัการเงินตอ้งใชเ้งินจ านวนสูงถึงลา้นลา้นบาทน าไปซื้ออสงัหาริมทรพัย์

จากสถาบนัการเงินหลายแห่งในราคาสูงกว่าความเป็นจริง เพ่ือใหส้ถาบนั

การเงินเหล่านัน้มีก าไรมีเงินหมุนเวียนไม่ขาดสภาพคล่อง สามารถด าเนิน

ธุรกิจต่อไปน้ี แต่การที่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินมี

ทรพัยส์ินเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่รบัซื้อมาหลายสถาบนัการเงินอยู่เป็นจ านวน

มาก หากน าออกขายไดร้าคามากเทา่ใด กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินก็จะลดการขาดทุนลง นัน่ย่อมหมายถึงเงินของรฐัก็จะเสียหาย

นอ้ยลงเท่านัน้ ดงันัน้ เม่ือปี ๒๕๔๔ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินไดป้รบัปรุงเกณฑ์บนัทึกการบญัชีทรพัยส์ินรอการขายที่ดิน

ดงักล่าว โดยปรบัลดราคาที่ดินแปลง ๑๓ โฉนดลงเหลือ ๗๕๔,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท เพ่ือใหท้ี่ดินดงักล่าวสามารถขายได ้น ามาเงินมาลดการขาดทุน เปิด

ประมูลครัง้แรกเม่ือวนัที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยก าหนดราคาขัน้ต า่เป็น

เงิน ๘๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยค านวณจากราคาของกรมทีด่ินและปรบัเพ่ิมอกี

รอ้ยละ ๑๕ และก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้ประมูลซื้อทีด่นิตอ้งวางเงิน  
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 มดัจ าการประมูลรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผูแ้สดงความประสงคจ์ะซื้อจ านวน ๘ ราย แตม่ีผู ้

ลงทะเบียนช าระเงินมดัจ าการประมูลเพียง ๓ ราย แต่ถึงวนัประมูลไม่มีผูเ้สนอราคาประมูล จึง

ตอ้งยกเลิกการประมูล หลงัจากนัน้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินจึงได ้

ด าเนินการรงัวดัแบ่งแยกที่ดินทัง้ ๑๓ โฉนด ในส่วนที่เป็นสาธารณประโยชนอ์อกไปแลว้ รวม

แบง่แยกเป็นสีโ่ฉนด เหลอืเน้ือที ่๓๓ ไร ่๗๘.๕ ตารางวา แลว้ประกาศขายโดยการประกวดราคา 

ก าหนดยื่นซองและเปิดซองประกวดราคาในวนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ผูเ้ขา้ประกวดราคาตอ้ง

วางเงินมดัจ า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวา่มีผูย้ื่นซองประกวดราคารวม ๓ ราย และจ าเลยที ่

๒ เป็นผูซ้ื้อได ้โดยเสนอราคา ๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สูงกวา่ผูเ้สนอราคาอีก ๒ ราย ที่เสนอ

ราคา ๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นไดว้า่ แมก้ารซื้อทรพัยโ์ดยวิธี

ประกวดราคาจะเป็นการแข่งขนัราคากนัอย่างเป็นธรรมและโดยเปิดเผย แต่ผูเ้สนอราคาก็ไม่

ตอ้งการเสนอราคาทีส่งู เพราะไมต่อ้งการซื้อราคาแพง ขณะเดยีวกนัก็ตอ้งการใหผู้เ้สนอราคาราย

อื่นเสนอราคาต า่กวา่ที่ตนเสนอ ขณะนัน้จ าเลยที่ ๑ เป็นนายกรฐัมนตรีที่มีฐานะมัง่ค ัง่ มีอ านาจ

และบารมีทาง  
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 การเมืองสูง เป็นที่ยอมรบัทัง้ในคณะรฐัมนตรีที่ร่วมรฐับาลและประชาชน

จ านวนมาก หากพิจารณาในด้านของธรรมาภิบาลแล้ว บุคคลผู ้เ ป็น

นายกรฐัมนตรี รวมถึงภริยาและบุตรไม่สมควรที่จะเขา้ไปซื้อทรพัยส์ินต่าง ๆ 

ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพราะการขาย

ทรพัยส์ินดงักล่าวไดร้าคามากหรือนอ้ย ย่อมมีผลถึงสถานะทางการเงินของ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ซึ่งนายกรฐัมนตรีเป็น

ผูดู้แลและรบัผดิชอบอยู ่จ  าเลยที ่๒ เป็นภริยาและเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป นาย

เกริก วณิกกุล เบิกความวา่ ก่อนมีการประมูลขายครัง้ที่ ๒ น้ีไดข้่าววา่ภริยา

นายกรฐัมนตรีจะมาประมูลซื้อที่ดินแปลงน้ีเช่นกนั แสดงวา่ข่าวจ าเลยที่ ๒ จะ

เขา้ประมูลซื้อที่ดินตามฟ้องไดแ้พร่กระจายอยู่ก่อนแลว้ และอาจจะกล่าวไดว้า่

ค่านิยมของขา้ราชการส่วนใหญ่มกัจะจ ายอมต่อผูม้ีอ  านาจบารมีเหนือตน 

โดยเฉพาะผูมี้อ านาจและบารมีทางการเมืองสูงเชน่จ าเลยที ่๑ ซึง่มีอ านาจใหค้ณุ

ใหโ้ทษไดแ้มต้อ่บุคคลนอกวงราชการก็ตาม กระบวนการจดัการ  
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 ประกวดราคาครัง้ที ่๒ น้ี มีการรงัวดัแบ่งแยกกนัทางสาธารณประโยชนอ์อกไป 

และรวมเหลือสี่โฉนด มีการประกาศประกวดราคาเม่ือวนัที่ ๒๕ พฤศจกิารยน 

๒๕๔๖ โดยระบุเลขที่โฉนดที่ดินทัง้สี่โฉนดทัง้ที่การออกโฉนดทัง้สี่โฉนดเพ่ิง

เสร็จเม่ือวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ทัง้มีการก าหนดวงเงินมดัจ าของผูเ้ขา้

ประกวดราคาสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการก าหนดราคาขัน้ต า่ การ

ก าหนดเงินมดัจ าสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นที่เห็นไดว้่าการก าหนด

วงเงินมดัจ าสูงมากเพียงใด สามารถกีดกนัผูเ้ขา้ประมูลใหน้อ้ยลงตามไปดว้ย 

การมีผูเ้ขา้เสนอราคาประมูลเพียง ๓ ราย คอื บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

(มหาชน) บรษิทัโนเบิลดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และจ าเลยที ่๒ ซึง่ตา่ง

เสนอราคาในราคา ๗๓๐,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ 

๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก็เห็นไดว้า่จ าเลยที่ ๒ ซึ่งเสนอราคาสูงสุดก็ตาม ก็

ยงัต า่กว่าราคาขัน้ต า่ ๘๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ต ัง้ไวใ้นการประมูลครัง้แรก 

ส าหรบัผูเ้สนอราคาอกี ๒ ราย ซึง่เสนอราคา  
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 ต า่จากราคาที่จ  าเลยที่ ๒ เสนอ โดยหา่งกนัประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นล าดบั น่าจะไม่ใช่

เป็นเรือ่งบงัเอญิ แมค้ณะกรรมการกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินจะเห็นวา่

ราคาทีจ่  าเลยที ่๒ ประมูลไดว้า่เป็นราคาที่เหมาะสมก็ตาม แตย่งัอาจไม่ใชร่าคาสูงสุดที่ควรจะขาย

ก็ได ้ท ัง้เม่ือพิเคราะหถึ์งวา่ผูเ้ขา้ประมูลซื้อที่ดินแข่งกบัจ าเลยที่ ๒ ทัง้สองรายเป็นบริษทัประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์รายใหญ่ต่างก็รูว้่าก าลงัเสนอราคาประมูลแข่งกับภริยาของ

นายกรฐัมนตร ีน่าเชือ่วา่ผูเ้ขา้ประมูลทัง้สองรายยอ่มตอ้งรูว้า่ไม่สมควรที่จะชนะการประมูลในครัง้

น้ี ผลการประมูลจงึออกมาวา่จ าเลยที ่๒ เป็นผูเ้สนอราคาสูงสุด ดงันัน้ จงึเป็นที่เห็นไดว้า่กองทุน

เพ่ือการฟ้ืนฟูแลพฒันาระบบสถาบนัการเงินไม่สามารถขายที่ดินตามฟ้องทัง้สี่แปลงโดยการ

แข่งขนัอย่างเป็นธรรม ท าใหก้องทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินไม่ไดร้บั

ประโยชน์จากการขายที่ดินตามฟ้องทัง้สี่แปลงไดเ้ท่าที่ควร กรณีจึงเป็นการขดักนัระหว่าง

ประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชนส์่วนรวมโดยชดัแจง้ การซื้อขายที่ดินพิพาทระหวา่งจ าเลยที่ ๒ 

กบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นเรื่องผลประโยชนส์ว่นบุคคล

ขดัแยง้กบัผลประโยชนส์ว่นรวมซึง่  
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 ตอ้งหา้มมิใหก้ระท าตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ

ป้องกนัปละปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ เม่ือปรากฏวา่จ าเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สมรสของ

จ าเลยที่ ๑ เขา้ท าสญัญาซื้อขายที่ดินพิพาทกบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน ย่อมถือว่าการเขา้ท าสญัญาน ัน้เป็นการกระท าของจ าเลยท่ี ๑ เอง ตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 

วรรคสาม ที่จ  าเลยที่ ๑ อา้งวา่การลงลายมือชื่อใหค้วามยินยอมแก่จ าเลยที่ ๒ ในการท าสญัญา

ซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นเพียงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามระเบียบราชการนัน้ เม่ือจ าเลยทัง้สองไม่มี

พยานหลกัฐานใดมาพิสูจน์ใหเ้ห็นไดว้า่จ าเลยที่ ๑ มิไดรู้เ้ห็นยินยอมดว้ยในการที่จ  าเลยที่ ๒ 

ด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ แหง่พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือแกต้วัใหจ้  าเลยที่ ๑ พน้ผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง 

เชน่น้ี องคค์ณะผูพ้ิพากษาจงึมีมติดว้ยคะแนนเสยีง ๕ ตอ่ ๔ วา่ จ าเลยที่ ๑ เป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั

ที่กระท าการฝ่าฝืนบทบญัญตัิมาตรา ๑๐๐ (๑) ซึ่งตอ้งรบัโทษตามที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา ๑๒๒ 

แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.

๒๕๔๒ ขอ้ตอ่สูข้องจ าเลยทัง้สองในสว่นน้ีฟังไมข่ึ้นเชน่กนั 
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 มีปัญหาตอ้งวินิจฉัยต่อไปว่า จ าเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) 

รว่มกบัจ าเลยที ่๑ หรือไม่ เพียงใด ปัญหาน้ีเห็นวา่ การกระท าของจ าเลยที่ ๑ ตามที่โจทก์

บรรยายฟ้องมามีเพียงการที่จ  าเลยที่ ๑ ใหค้วามยินยอมแก่จ าเลยที่ ๒ ในการรว่มประมูล

ซื้อและท าสญัญาซื้อขายที่ดินพิพาท และจากการไตส่วนพยานของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองประกอบรายงานสรุปส านวนการตรวจสอบไต่สวนของ

คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่รฐัไดค้วามว่า การ

ด าเนินการตัง้แต่ร่วมเสนอราคา ท าสญัญาจะซื้อจะขาย จนกระทัง่ท าสญัญาซื้อขายที่ดิน

พิพาทกบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นการด าเนินการของ

จ าเลยที่ ๒ โดยไม่ไดค้วามวา่จ าเลยที่ ๑ มีการกระท าการอย่างใดที่แสดงใหเ้ห็นวา่ร่วม

กระท าการดงักล่าวกบัจ าเลยที่ ๒ ดว้ย ส่วนที่โจทกอ์า้งวา่การด าเนินการในเรื่องน้ีมีขอ้

พิรุธหลายประการ ไดแ้ก ่การปรบัลดราคาทีด่นิพิพาทลงในชว่งทีจ่  าเลยที ่๑ ด ารง  
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 ต าแหน่งนายกรฐัมนตรี การไม่ก าหนดราคาขัน้ต า่ของที่ดินพิพาทในการประกวดราคา หนงัสอืชี้

ชวนใหผู้เ้ขา้ร่วมประกวดราคามีรายละเอียดไม่ครบถว้น มีการเพ่ิมเงินมดัจ าในการยื่นซอง

ประกวดราคาเป็น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีการยกเลิกขอ้จ ากดัเรื่องความสูงในการก่อสรา้ง

อาคารบริเวณที่ดินที่ขายแก่จ าเลยที่ ๒ ท าใหท้ี่ดินพิพาทมราคาสูงข้ึนกวา่เดิม นัน้ ก็เป็นเพียง

การสอ่ถึงขอ้พิรุธในการซื้อขายที่ดินพิพาทระหวา่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงินจ าเลยที ่๒ เทา่นัน้ แตไ่มพ่อทีจ่ะรบัฟังวา่เป็นการกระท าหรอืจ าเลยที ่๑ มีสว่นกระท าหรือ

เก่ียวขอ้งในอนัที่จะแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาของจ าเลยที่ ๑ วา่ประสงคจ์ะมีเจตนารว่มซื้อที่ดินพิพาท

อย่างเป็นตวัการร่วมกบัจ าเลยที่ ๒ ล าพงัการที่จ  าเลยที่ ๑ ลงลายมือชื่อใหค้วามยินยอมใน

สญัญาซื้อขายที่ดินพิพาท ยงัไม่มีเหตุผลเพียงพอถึงขนาดใหร้บัฟังไดว้า่ จ าเลยที่ ๑ มีเจตนา

กระท าการในลกัษณะเป็นตวัการรว่มกบัจ าเลยที ่๒ ได ้นอกจากนัน้ การที่บุคคลใดจะตอ้งรบัโทษ

ทางอาญาย่อมเป็นไปตามบทบญัญตัิรฐัธรรมนูญ พ .ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ และประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคหน่ึง ซึง่บญัญตัิไวท้ านองเดียวกนัวา่ บุคคลนัน้ไดก้ระท าการอนั

กฎหมายที่ใชใ้นขณะกระท านัน้บญัญตัิวา่เป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษที่จะลงแก่

ผูก้ระท าความผดิ  
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 นัน้ ตอ้งเป็นโทษที่บญัญตัิไวใ้นกฎหมาย  ส าหรบับทบญัญตัิที่เป็นความผิด

และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม มี

ลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิบางประการของคู่สมรสและมาตรา ๑๒๒ เป็นบท

ก าหนดโทษทางอาญาที่จะลงแก่บุคคลที่กระท าการฝ่าฝืนบทบญัญตัิน้ี จงึตอ้ง

แปลความโดยเคร่งครดั ซึ่งตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มีเจตนารมณส์ าคญัในการ

หา้มมิใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัใชโ้อกาสจากการมีอ านาจในต าแหน่งหนา้ที่แสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบจากหน่วยงานของรฐัที่ตนมีหนา้ที่ก ากบั ดูแล หรือ

ควบคุม อ ันอาจจะท าให ้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของตนกับ

ผลประโยชน์ของรัฐ  โดยเ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ แห่ง

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แลว้จะเห็นไดว้า่ เป็นบทบญัญตัิหา้มเด็ดขาดมิใหเ้จา้หนา้ที่

ของรฐักระท าการตามทีบ่ญัญตัิไวใ้นมาตรา ๑๐๐ (๑) ถึง (๔) โดยบทบญัญตัิ

ดงักลา่วใหถื้อวา่การ  
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 กระท าของคู่สมรสเป็นการกระท าของเจา้หนา้ที่ของรฐัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบญัญตัิ

มาตรา ๑๒๒ ซึ่งเป็นบทก าหนดโทษของผูฝ่้าฝืนมาตรา ๑๐๐ ระบุไวช้ดัเจนวา่ ใหล้งโทษ

แก่เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ แต่ไม่ไดร้ะบุใหล้งโทษรวมไปถึงคูส่มรสดว้ย ซึ่ง

แตกต่างจากบทบญัญตัิก าหนดโทษในมาตราอื่น ๆ ที่ใชค้ าวา่ ใหล้งโทษแก่ผูใ้ดที่ฝ่าฝืน

โดยไม่ระบุวา่ตอ้งเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ขอ้ก าหนดหา้มมิใหคู้่สมรสของเจา้หนา้ที่ของรฐัผู ้

นัน้ด าเนินกิจการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัิดงักล่าว ก็เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีชอ่งวา่งใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัใชเ้ป็นขอ้อา้งเพ่ือหลบเล่ียงได ้

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดหา้มน้ีคงจ ากดัเพียงใหถื้อวา่การด าเนินกิจการดงักล่าวของคู่

สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามที่บญัญตัิไวโ้ดยชดัแจง้แลว้ในมาตรา 

๑๐๐ วรรคสามเท่านัน้ หาไดป้ระสงคจ์ะลงโทษทางอาญาแก่คู่สมรสดว้ยไม่  องคค์ณะผู ้

พิพากษาจึงมีมติดว้ยคะแนนเสียง ๗ ตอ่ ๒ วา่ จ าเลยที่ ๒ ไม่มีความผิดและไม่ตอ้งรว่ม

รบัโทษตามมาตรา ๑๒๒ กบัจ าเลยที ่๑ ดว้ย  
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 ปัญหาที่ตอ้งวินิจฉยัขอ้ต่อไปมีว่า จ าเลยที่ ๑ กระท าความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗ กบัจ าเลยที ่๒ เป็นผูส้นบัสนุน

การกระท าความผิดดงักล่าวหรือไม่ โดยจ าเลยทัง้สองใหก้ารต่อสูใ้นประเด็นน้ี

วา่ จ าเลยที่ ๑ ไม่ใช่เจา้พนกังานผูมี้หนา้ที่จดัการ หรือดูแลกิจการกองทุนเพ่ือ

การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เห็นวา่ เม่ือไดว้นิิจฉยัแลว้วา่ จ าเลยที ่

๑ มีความผดิเพราะถือวา่การด าเนินกิจการประมูลซื้อขายทีด่ินพิพาทของจ าเลย

ที่ ๒ ในคดีน้ี เป็นการด าเนินกิจการของจ าเลยที่ ๑ ในฐานะเป็นเจา้หนา้ที่ของ

รฐัและเป็นคูส่มรสของจ าเลยที่ ๒ ความผิดของจ าเลยที่ ๑ จึงหาใชเ่พราะเป็น

เจา้พนกังานมีหนา้ที่จดัการ หรือดูแลกิจการใด เขา้มีสว่นไดเ้สียเพ่ือประโยชน์

ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นเน่ืองดว้ยกิจการนั้น ตามบทบญัญตัิของประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ หรือเพราะเป็นเจา้พนกังานปฏิบตัิหรือละเวน้การ

ปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยมิชอบ เพ่ือใหเ้กิดความเสยีหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบตัิหรือ

ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยทุจริต ตามบทบญัญตัิของประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๕๗ ตามขอ้กลา่วหา ล าพงั  
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 เพียงแต่การที่จ  าเลยที่ ๑ ลงลายมือชื่อใหค้วามยินยอมในการที่จ  าเลยที่ ๒ จะ

รบัโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินพิพาท หาใช่เป็นการกระท าในหนา้ที่ของจ าเลยที่ ๑ 

ไม่  เพรา ะ ได ้คว ามจากนาย วุฒิ สิท ธ์ิ  จ ันท สูตร  เ จ ้าพนัก ง านที่ ดิ น

กรุงเทพมหานคร สาขาหว้ยขวาง วา่ แมคู้่สมรสไม่มาลงลายมือชื่อใหค้วาม

ยินยอม กรมที่ดินก็ยงัสามารถจดัการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินใหแ้ก่ผูซ้ื้อได ้โดย

เจา้หนา้ที่จะสอบถามคู่สญัญาวา่จะบนัทึกยืนยนัเรื่องโมฆียกรรมและคู่สญัญา

ยินยอมตามนัน้ องคค์ณะผูพิ้พากษาจึงมีมติดว้ยคะแนนเสียง ๘ ต่อ ๑ ว่า 

จ าเลยที่ ๑ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ และ

มาตรา ๑๕๗ และเม่ือการกระท าของจ าเลยที่ ๑ ไม่เป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗ จ าเลยที ่๒ ยอ่มไม่มีความผิด

ฐานเป็นผูส้นับสนุนการกระท าความผิดของจ าเลยที่ ๑ ตามบทบัญญัติ

ดงักลา่วดว้ย 
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 ปัญหาที่ตอ้งวินิจฉยัประการสุดทา้ยมีวา่ ที่ดินพิพาทและเงินที่จ  าเลยที่ ๒ ช าระค่าที่ดิน

พิพาทเป็นทรพัยอ์นัพึงริบหรือไม่ เห็นวา่ การที่จ  าเลยที่ ๒ รว่มประมูลราคาและท าสญัญา

จะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและซื้อขายที่ดินพิพาทกบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินนั้น หาไดเ้ป็นความผิดในตวัเองไม่  เหตุที่เป็นความผิดสืบเน่ืองจาก

สถานภาพของจ าเลยที่ ๑ ซึง่ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีและเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั

ที่กฎหมายหา้มมิใหท้ าสญัญาหรือมีส่วนไดเ้สียกบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐั เป็นเหตุใหจ้ าเลยที่ ๑ มีความผิดและตอ้งรบัโทษ

ตามมาตรา ๑๐๐ (๑) วรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.๒๕๔๒ องค์คณะผู ้

พิพากษาจึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทว์า่ ที่ดินพิพาทไม่ใชท่รพัยท์ี่จ  าเลยทัง้สองไดม้า

จากการกระท าความผิดแตอ่ยา่งใด และมีมติดว้ยคะแนนเสียง ๗ ตอ่ ๒ วา่ เงินที่จ  าเลยที ่

๒ ช าระราคาที่ดินพิพาทไม่ใชท่รพัยท์ี่ใชใ้นการกระท าความผิดโดยตรง ที่ดินพิพาทและเงิน

ดงักลา่วจงึไมใ่ชท่รพัยอ์นัพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) และ (๒)  
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 เม่ือพยานหลกัฐานที่ไดจ้ากการไต่สวนรบัฟังไดว้่าจ าเลยที่ ๑ กระท าความผิดดงัที่ได ้

วนิิจฉยัมาดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งขณะเกิดเหตุจ าเลยที่ ๑ ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีไดร้บั

มอบหมายไวว้างใจใหบ้รหิารราชการแผน่ดนิ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ทางราชการและ

ประชาชน แตจ่ าเลยที่ ๑ กลบัฝ่าฝืนบทบญัญตัิของกฎหมาย ทัง้ที่จ  าเลยที่ ๑ เป็นหวัหนา้

รฐับาลตอ้งกระท าตวัใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดี ตอ้งมีความซื่อสตัย์สุจริตเป็นที่ประจกัษ ์

ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงามตามจริยธรรมของนกัการเมือง ใหเ้หมาะสมกบัที่ไดร้บัความ

ไวว้างใจในต าแหน่งหนา้ทีอ่นัส าคญัยิ่งน้ี จงึไมส่มควรรอการลงโทษ 

  พิพากษาวา่ จ าเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) วรรคสาม และ

มาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึง ใหล้งโทษจ าคุก ๒ ปี ส่วนความผิดฐานอื่นและค าขออื่น

นอกจากน้ีใหย้ก และยกฟ้องโจทกส์ าหรบัจ าเลยที ่๒ 
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ค าพพิากษาฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 

อม.๕/๒๕๕๒ (คด ีป.ป.ช.) 

 เรือ่ง การด าเนินคดตีอ่กรรมการ ป.ป.ช. ความผิดตอ่ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ ความผิดตอ่

ต าแหน่งหนา้ทีใ่นการยุตธิรรม (ร.ต.ท.เชาวรนิ ลทัธศกัดิศ์ิร ิกบัพวกรวม ๑๓๕ คน ผูร้อ้ง 

กบั กรรมการ ป.ป.ช. รวม ๙ คน ผูถู้กกลา่วหา) 

  คดีน้ีผูร้อ้งซึ่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน ๑๓๕ คน ซึง่มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ที่มีอยู่ของทัง้สองสภา กล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ผูถู้กกล่าวหาทัง้เกา้ ตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ วรรคหน่ึงและวรรคสอง วา่

จงใจปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบเพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือ

ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยทุจริต เพ่ือกลัน่แกลง้ใหน้ายบณัฑิต รชตะนนัทน์ ผู ้

รอ้งเรียนและนายสมชาย วงศส์วดัิ์ ใหต้อ้งรบัโทษหรือรบัโทษหนกัขึ้น อนัเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ และพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕  
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 พิเคราะหต์ามค ารอ้งขอของผูร้อ้งแลว้ เห็นวา่ แมต้ามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดย้วธิีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง พ .ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ จะบัญญัติว่า ในกรณีที่

ประธานวุฒิสภาส่งค ารอ้งใหด้ าเนินคดีต่อกรรมการ ป .ป.ช. ให ้

ด าเนินการเลือกองคค์ณะผูพิ้พากษา และมาตรา ๓๗ บญัญตัิวา่ ให ้

องค์คณะผู ้พิพากษาแต่งตั้งบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าหา้คนเป็น

กรรมการไต่สวน ท าหน้าที่ไต่สวนขอ้เท็จจริง และท าความเห็น

เก่ียวกบัการด าเนินคดตีามค ารอ้งขอ ฯลฯ ก็ตาม แตก่่อนทีอ่งคค์ณะ

ผูพิ้พากษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าว องค์คณะผู ้

พิพากษาย่อมมีอ านาจพิจารณาค ารอ้งขอของผูร้อ้งที่ประธานวุฒิสภา

สง่มายงัศาลวา่มีการ  
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 เขา้ชือ่รอ้งขอมามีจ านวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีมี่อยูข่องทัง้สองสภา 

และค ารอ้งขอของผูร้อ้งบรรยายพฤติการณ์การกระท าความผิดของผูถู้กกล่าวหามาเป็นขอ้ ๆ 

ชดัเจน ถูกตอ้งครบถว้ย ตามที่รฐัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ บญัญตัิไวห้รือไม่ และ

พฤติการณต์ามค ารอ้งขอเป็นความผิดตามขอ้กล่าวหาหรือไม่ แลว้จงึมีค าส ัง่รบัค ารอ้งขอของผู ้

รอ้งและแตง่ตัง้คณะกรรมการไตส่วนเพ่ือด าเนินการตอ่ไป หากค ารอ้งขอของผูร้อ้งไม่ถูกตอ้ง ไม่

ชดัเจน และไม่เป็นไปตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๙ ก าหนด หรือพฤติการณต์ามค ารอ้งขอไม่

เป็นความผิดตามขอ้กล่าวหาหรือขาดอายุความ องคค์ณะผูพ้ิพากษาย่อมมีอ านาจยกค ารอ้งขอ

หรือไม่ร ับค าร ้องขอได ้ โดยไม่จ าต ้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา ๓๗ แห่ง

พระราชบญัญตัิดงักล่าว เพราะตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ วรรคสาม บญัญตัว่ิา “ในกรณท่ีีศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าส ัง่รบัค ารอ้ง กรรมการ ป.ป.ช. ผูถู้กกล่าวหาจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในระหว่างน ัน้มิไดจ้นกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมืองใหย้ก  
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 ค ารอ้งดงักล่าว” แสดงใหเ้ห็นวา่ ศาลมีอ านาจสัง่ไม่รบัค ารอ้งขอหรือยกค า
รอ้งขอในกรณีทีพ่ฤตกิารณต์ามค ารอ้งขอไมเ่ป็นความผิดหรือขาดอายุความได ้

แต่หากรบัค ารอ้งขอจะมีผลถึงกรรมการ ป .ป.ช. ผูถู้กกล่าวหาทนัที ท ัง้ตาม

เจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง ที่บญัญตัิใหค้ ารอ้งขอ

ดงักล่าวตอ้งระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. 

ดงักล่าว กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที่หรือต าแหน่งหนา้ที่ราชการหรือ

ร า่รวยผิดปกติเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน และใหย้ื่นต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือสง่ไปยงั

ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจทีจ่ะพิจารณา

ค ารอ้งขอดงักล่าวได ้จงึมิใชเ่ป็นการบงัคบัวา่เม่ือประธานวุฒิสภาสง่ค ารอ้งขอ

มาแลว้องคค์ณะผูพิ้พากษาจะตอ้งตัง้คณะกรรมการไตส่วนทุกกรณี องคค์ณะผู ้

พิพากษาจงึมีมตเิป็นเอกฉนัทว์า่มีอ านาจพิจารณาค ารอ้งขอของผูร้อ้งได ้
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 คดน้ีีตามค ารอ้งขอของผูร้อ้งทีอ่า้งวา่ ผูถู้กกลา่วหาทัง้เกา้ปฏิบตัิหรือละเวน้การ

ปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ ดว้ยการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ ป .ป.ช. 

เม่ือวนัที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ๙ เสียงวา่การ

กระท าของผูร้อ้งเรียนและนายสมชายมีมูลความผิดทางวินัยฐานประมาท

เลินเล่อในหนา้ที่ราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง ตาม 

พรบ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ วรรคสอง ซึ่งมติ

ดงักล่าวเป็นมติที่มิไดพิ้จารณาขอ้กล่าวหาจากส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริง 

และเป็นมตินอกส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวน 

เน่ืองจากไม่เคยมีการแจง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวมาก่อน เป็นการฝ่าฝืนต่อ

บทบญัญตัิมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ 

แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ อนั  
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 เป็นการจงใจปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบเพ่ือกลัน่แกลง้ใหผู้ ้

รอ้งเรียนและนายสมชายตอ้งรบัโทษนัน้ ปรากฏตามค ารอ้งของผูร้อ้งเองว่า 

คณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดอ้ธิบายขอ้กล่าวหาและ

แจง้ขอ้กลา่วหาใหผู้ร้อ้งเรียนและนายสมชายทราบในบนัทกึการแจง้ขอ้กล่าวหา

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย (๕) และ (๒) ทา้ยค ารอ้งขออยา่งชดัแจง้วา่ การกระท าของ

ผูร้อ้งเรียนและนายสมชายมีมูลความผิดทางวินยัฐานปฏิบตัิหรือละเวน้การ

ปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการโดยมิชอบ เพ่ือใหต้นเองหรือผูอ้ื่นไดป้ระโยชนท์ี่ไม่ควรได ้

เป็นการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรี หรือนโยบายของรฐับาล 

อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง และฐานกระท าการอนัไดช้ื่อวา่

ประพฤตชิ ัว่อยา่งรา้ยแรงตามพระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการพลเรอืน  
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 พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๙๘ วรรค

สอง และมีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจา้พนกังานปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิ

หนา้ที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ แลว้ ดงันัน้ การ

แจง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวจึงมิใช่การแจง้ขอ้กล่าวหาหรือด าเนินคดีเฉพาะ

ความผดิฐานทุจริตตอ่หนา้ทีห่รือปฏิบตัิหนา้ทีโ่ดยมิชอบตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๕๗ เท่านัน้ แต่ไดม้ีการแจง้ขอ้กล่าวหาทางวนิยัฐานปฏิบตัิ

หนา้ที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ

คณะรฐัมนตรี หรือนโยบายของรฐับาล ตาม พรบ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคสอง ดว้ย ซึ่งเป็นการแจง้ขอ้กล่าวหาโดยชอบ

ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรต ิพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ แลว้ การแจง้ขอ้กลา่วหาดงักล่าวไม่จ าตอ้ง

แจง้ทุกขอ้หา เมือไดม้ีการแจง้ใหท้ราบถึงพฤติการณใ์นการกระท าความผิดก็

เป็นการเพียงพอและถือวา่ไดม้ีการแจง้  
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 ขอ้หาอื่นที่อาศยัพฤติการณ์เดียวกนันัน้ดว้ย คดีน้ี ถึงแมจ้ะไดค้วามตามค ารอ้งขอว่า คณะ

อนุกรรมกรรมการไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากวา่ผูร้อ้งเรียน

และนายสมชายไม่มีมูลความผิดและเห็นควรใหข้อ้กล่าวหาทัง้หมดตกไปก็ตาม แต่ก็เป็นเพียง

ความเห็นของคณะกรรอนุกรรมการไตส่วนในเบ้ืองตน้ทีจ่ะตอ้งสรุปเสนอใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. 

พิจารณาอกีครัง้หน่ึง ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ เน่ืองจากคณะอนุกรรมการไตส่วนเป็นเพียงผูด้  าเนินการไต่

สวนขอ้เท็จจริงแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๕ แหง่พระราชบญัญตัิดงักลา่วเท่านัน้ 

เ ม่ือประธานกรรมการ ป .ป .ช . ได ้ร ับส านวนการไต่สวนแล้วจะต ้องจดัให ้มีการประชุม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวนัเพ่ือพิจารณาส านวนการไต่สวน ซึ่งหากจ าตอ้งไต่สวน

ขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม อาจมีมติใหค้ณะอนุกรรมการไตส่วนชุดเดิมหรือแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการไต่

สวนชุดใหม่ท าการไต่สวนก็ได ้ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว ความเห็นของ

คณะอนุกรรมการไต่สวนจงึหาไดเ้ป็นการผูกพนัคณะกรรมการ ป .ป.ช. ที่จะตอ้งถือตามแตอ่ยา่ง

ใด เม่ือผูถู้กกลา่วหาทัง้เกา้  
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 พิจารณาขอ้กล่าวหาจากส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงแลว้เห็นว่า การกระท าของผู ้

รอ้งเรียนและนายสมชายมิไดเ้ป็นการกระท าฐานปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ที่ส ัง่ระงบัเรื่องโดยไม่ด าเนินการทางวนิยัและไม่ด าเนินการเพ่ือหาผูร้บัผิด

ทางแพ่ง คงฟังไดแ้ตเ่พียงวา่เป็นการประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ราชการ ตามพรบ.ระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๘๔ วรรคสอง ซึ่งเป็นพฤติกาณท์ี่เบากวา่ ผูถู้ก

กลา่วหาทัง้เกา้ยอ่มมีอ านาจที่จะฟังขอ้เท็จจริงตามมูลฐานดงักลา่วมาวนิิจฉยัชี้มูลความผิด

ฐานประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง ได ้โดยไม่จ าตอ้งแจง้ขอ้

กล่าวหาเพ่ิมเติมหรือไต่สวนขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.

๒๕๔๒ อีก เพราะขอ้เท็จจริงที่ผูถู้กกล่าวหาทัง้เกา้อาศยัในการชี้ มูลรวมอยู่ในส านวนการ

ไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตส่วนแลว้ มิใชน่ าขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณอ์ื่น

นอกส านวน  
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 มาวนิิจฉยั การมีมติวนิิจฉยัชี้มูลความผิดตามขอ้หาดงักล่าวของผูถู้กกล่าวหา

ทัง้เกา้จึงไม่ใช่การวนิิจฉยันอกส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงอนัเป็นการฝ่าฝืน

ต่อมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ตามที่ผูร้อ้งกล่าวอา้ง เพราะตาม

บทบญัญตัิดงักล่าวหาไดห้า้มมิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลในความผิด

ฐานอื่นที่ไดจ้ากส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงตามขอ้กล่าวหาแต่อย่างใด คง

บญัญตัิใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาขอ้กล่าวหาจากส านวนการไต่สวน

ขอ้เท็จจริงและมีมติวินิจฉยัวา่ขอ้กล่าวหามีมูลหรือไม่ หากมีมติวินิจฉยัวา่ขอ้

กลา่วหาใดไมมี่มูล ใหข้อ้กลา่วหาขอ้นัน้เป็นอนัตกไปเทา่นัน้ ซึง่ผูถู้กกล่าวหาทัง้

เกา้ก็ไดพิ้จารณาจากส านวนการไต่สวนโดยชอบแลว้ การกระท าของผูถู้ก

กล่าวหาทัง้เกา้จึงไม่ใช่เป็นการปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ 

และเม่ือพฤตกิารณต์ามค ารอ้งขอฟังไม่ไดว้า่การกระท าของผูถู้กกล่าวหาทัง้เกา้

เป็นการปฏิบตัหิรอืละเวน้การปฏิบตัหินา้ที ่ 
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 โดยมิชอบ จงึมิใชเ่ป็นการกลัน่แกลง้ใหผู้ร้อ้งเรียนและนายสมชายตอ้ง

รบัโทษอยู่ในตวั ดงันัน้ องคค์ณะผูพิ้พากษาจึงมีมติดว้ยคะแนนเสียง 

๘ ต่อ ๑ ว่า เมื่อค ารอ้งขอของผูร้อ้งไม่มีมูลความผิดตามที่กล่าวหา 

จงึไม่มีความจ าเป็นตอ้งตัง้คณะกรรมการไต่สวนเพ่ือท าหนา้ที่ไต่สวน

ขอ้เท็จจริงและท าความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินคดีตามค ารอ้งขอตาม

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยวธิีพิจารณาคดีอาญาของ

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๗ อกีตอ่ไป 

  พิพากษาใหย้กค ารอ้งขอ 



ค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง

การเมืองท่ี อม. ๗/๒๕๕๒ (คดกีลา้ยาง)  
 เรือ่ง ความผิดตอ่ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ ฉอ้โกง ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุน ความผิดตอ่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผิดของ

พนกังานในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั ความผิดตอ่พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่

หน่วยงานของรฐั  [น่าสนเพราะเคยเอาประเด็นท านองน้ีมาออกสอบ เก่ียวกบัคดทีีฟ้่องอยูใ่นอ านาจทีศ่าลจะรบัไว ้
พิจารณาไดห้รอืไม ่หลงัจากออกเรือ่งควบคมุกฎหมายมิใหข้ดัรฐัธรรมนูญไดส้กัพกั] 

  ประเด็นทีศ่าลพิจารณา คอื โจทกมี์อ านาจฟ้องหรอืไม ่โดยจ าเลยยกขอ้ตอ่สูว้า่ ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไมมี่อ านาจพิจารณาคดน้ีีในสว่นของจ าเลยทีเ่ป็นราษฎรและขา้ราชการพลเรอืน และ

ความผิดตอ่ พรบ.วา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๔๒ ไมอ่ยูใ่นอ านาจของศาลน้ี  

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 333 



 เห็นว่า พรป.ว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงแหน่งทางการเมือง พ .ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๙ บญัญญัญตัิวา่ “ศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดงัตอ่ไปน้ี (๑) คดีที่มีมูล

แหง่คดีเป็นการกล่าวหาวา่นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี สภามาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา หรือขา้ราชการการเมืองอื่น ร า่รวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่

ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดตอ่ต าแหน่งหนา้ที่ หรือทุจริตตอ่

หนา้ทีต่ามกฎหมายอืน่ (๒) คดีที่มีมูลแหง่คดีเป็นการกลา่วหาบุคคลตาม (๑) หรือบุคคล

อื่นเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดทางอาญา ตาม (๑) ...” ดงัน้ี 

เม่ือโจทกฟ้์องวา่จ าเลยทีเ่ป็นราษฎรและขา้ราชการพลเรอืนรว่มกระท าผิดกบัจ าเลยที่ ๑ ถึง

ที่ ๕ ซึ่งเป็นรฐัมนตรีและขา้ราชการการเมืองในการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่

ราชการตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ ค าฟ้องของโจทก์จึงตอ้งตาม พรป .ว่าดว้ยวิธี

พิจารณาคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๘ (๒) แลว้ ศาล

ฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองจงึมีอ านาจพิจารณาคดีส าหรบัจ าเลย

ดงักลา่วได ้
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 ส าหรบัความผิดต่อ พรบ.วา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๔๒ นัน้ 

เห็นวา่ พรป. วา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ 

บญัญตัิวา่ “ในการฟ้องคดีอาญาส าหรบัการกระท าความผดิกรรมเดียวผดิต่อกฎหมายหลายบทและบท

ใดบทหนึ่งอยู่ในอ านาจของศาล ใหศ้าลรบัพิจารณาขอ้หาความผิดบทอื่นไวด้ว้ย” ดงัน้ี เม่ือโจทกฟ้์อง

จ าเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ ในฐานความผิดตาม พรบ.วา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรฐั พ.ศ.๒๕๔๒ รวมมาเป็นกรรมเดียวกบัความผิดที่กล่าวหาว่าจ าเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ กระท า

ความผิดฐานเป็นเจา้พนกังานปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ และฟ้องขอใหล้งโทษจ าเลยที ่

๒๗ ถึงที่ ๔๔ วา่ร่วมกระท าความผิดกบัจ าเลยที่ ๔ และที่ ๑๙ อนัเป็นกรรมเดียวกนันัน้ดว้ย ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองจงึมีอ านาจรบัพิจารณาพิพากษาในความผิดดงักล่าวได ้

ดว้ย 
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ค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง

การเมืองท่ี อม. ๑๑/๒๕๕๒  

 (ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ (เจา้หนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง (คดลีกูกรณนีายวฒันา อศัวเหม 

ท่ีดนิก่อสรา้งบ่อก าจดัขยะราชาเทวะ)) (โดยมี อม.๑๒/๒๕๕๒ และ อม.๑๓/๒๕๕๒ 

วินิจฉยัในท านองเดยีวกนั) 

 (ค าพิพากษหนา้ ๑๒) ...แมโ้จทกจ์ะฟ้องคดตีอ่ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองไดโ้ดยไมต่อ้งน าตวัจ าเลยมาสง่ศาลในวนัฟ้อง ตาม พรป.วา่ดว้ยการพิจารณา

คดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) และขอ้ก าหนด

เก่ียวกบัการด าเนินคดอีาญาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ้ ๘ แตก่ารใหอ้ านาจโจทกฟ้์องคดไีดโ้ดยไมต่อ้งน าตวัจ าเลยมาสง่ศาลในวนัฟ้อง 

กบัการพิจารณาวา่คดโีจทกข์าดอายุความตาม ปอ. มาตรา ๙๕ หรอืไม ่เป็นคนละกรณีกนั 
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 เม่ือ พรป. วา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ .ศ.๒๕๔๒ 

หรือกฎหมายอื่นไม่ไดบ้ญัญตัิเก่ียวกบัเรื่องอายุความฟ้องคดีกรณีผูด้  ารงต าแหน่งทาง

การเมืองกระท าความผิดหรือผูท้ี่ร่วมกระท าความผิดกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองไว ้

โดยเฉพาะแลว้ การวินิจฉยัวา่คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จึงตอ้งพิจารณาตาม ปอ . 

มาตรา ๙๕ ดงักลา่วเทา่นัน้ เม่ือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหน่ึงบญัญตัิวา่ 

ในคดีอาญาถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระท าความผิดมายงัศาลภายในก าหนดดงัตอ่ไปน้ี นบั

แต่วนักระท าความผิด เป็นอนัขาดอายุความ ฯลฯ แสดงวา่ตอ้งฟ้องและไดต้วัผูก้ระท า

ความผิดมายงัศาล อายุความถึงจะหยุดนบั แต่ในกรณีที่ยงัไม่ไดต้วัผูก้ระท าความผิดมา

ศาล แมจ้ะยื่นฟ้องแลว้ อายุความก็ยงัเดนิอยูต่อ่ไป...[แมโ้จทกจ์ะฟ้องจ าเลยภายในก าหนด
อายุความ แตเ่ม่ือยงัไม่ไดต้วัจ าเลยมาศาลจนล่วงพน้ก าหนดเวลา ๑๕ ปีนบัแตว่นักระท า

ความผิดแลว้ คดีจึงขาดอายุความ (อม.๑๑/๒๕๕๒)] คดีของจ าเลยทัง้หกขาดอายุความ 
๑๕ ปี (ความผิดของแตล่ะคนเกิดขึ้นคนละเวลา แลว้แตก่ารกระท า แตก็่ขาดอายุความไป

แลว้ทุกคน) 
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 ตวัอยา่งกรณีทีศ่าลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค า

พิพากษาตดัสนิคดแีลว้ จ าเลยไดย้ืน่อุทธรณต์อ่ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกา ตาม

รฐัธรรมนูญมาตรา ๒๗๘ วรรคสาม โดยยกเหตุวา่มีพยานหลกัฐานใหม ่ซึง่

อาจท าใหข้อ้เทจ็จรงิเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคญั แตท่ีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกา

เห็นวา่ไมมี่เหตุทีจ่ะยืน่อุทธรณไ์ด ้เชน่ 

 ค าส ัง่ตามมติท่ีประชมุใหญ่ศาลฎกีา คดหีมายเลขแดงท่ี อม.๑/๒๕๕๓ (อยัการสงูสุด ผูร้อ้ง, พนัต ารวจ

โททกัษิณ ชนิวตัร ผูถู้กกลา่วหา, คณุหญงิพจมาน ชนิวตัร ผูค้ดัคานที๑่, นายพานทองแท ้ชนิวตัร ผู ้

คดัคา้นที ่๒, นางสาวพานทองแท ้ชนิวตัร ผูค้ดัคา้นที ่๓, นางสาวยิ่งลกัษณ ์ชนิวตัร ผูค้ดัคา้นที ่๔, นาย

บรรณพจน ์ดามาพงษ ์ผูค้ดัคา้นที ่๕) เรือ่ง ขอใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผน่ดนิ (ช ัน้พิจารณาอุทธรณ)์ 

(ถูกน าไปออกสอบ สมยั ๖๔ ปี ๒๕๕๔ และก็ไดก้ลา่วคดน้ีีในการทบทวนปีทีอ่อกสอบ) 
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 การยื่นอุทธรณน้ี์สบืเน่ืองจากศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ไดมี้ค าพิพากษา

ในคดทีี ่อม.๑/๒๕๕๓ ใหเ้งินทีไ่ดจ้ากการขายหุน้และเงินปันผลหุน้ของบรษิทัชนิคอรป์อเรช ัน่จ ากดั 

(มหาชน) จ านวน ๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔.๗๐ บาท พรอ้มดอกเบ้ียเฉพาะดอกเบ้ียทีไ่ดร้บัจากบญัชเีงินฝาก

นบัตัง้แตว่นัฝากเงินจนถึงวนัทีธ่นาคารสง่เงินจ านวนดงักลา่ว ตกเป็นของแผน่ดนิ 

 ผูถู้กกลา่วหายื่นอุทธรณต์อ่ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาวา่ ผูถู้กกลา่วหาและผูค้ดัคา้นที ่๑ ไมไ่ดถื้อครองหุน้

บรษิทัชนิคอรป์ในระหวา่งด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีเพราะไดด้อนขายใหแ้ก่ผูค้ดัคา้นที ่๒ ถึงที ่๕ โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย ระหวา่งเป็นนายกรฐัมนตรก็ีมิไดก้ระท าการทุจรติผิดกฎหมายหรอืกระท าการใดอนั

เป็นการเอื้อประโยชนแ์ก่ตนและพวกพอ้งทัง้ ๕ กรณี ตามทีถู่กกลา่วหา และหุน้บรษิทัชนิคอรป์ซึง่ซื้อขาย

กนัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก็มีราคาขึ้นลงเป็นไปตามกลไกของตลาดและภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมเชน่เดยีวกบัหุน้ตวัอืน่ ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองที่

ยอมรบัอ านาจของคณะปฏิบตัขิดัตอ่หลกักฎหมายสากล เน้ือหาโดยยอ่ของค าพิพากษาศาลฎีกาแผนก

คดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองที ่อ.๓/๒๕๕๓ โปรดดูในบทที ่๑๒ ขอ้ ๔.๑ การด าเนิน

คดอีาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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 ผูถู้กกลา่วมีพยานบุคคและพยานเอกสารทีเ่ป็นพยานหลกัฐานใหม ่และพยานหลกัฐานที่

ปรากฏอยูใ่นส านวนคดแีลว้ แตศ่าลฎีกาไมไ่ดห้ยิบยกขึ้นวนิิจฉยัในค าพิพากษา ถือวา่เป็น

พยานหลกัฐานใหม ่ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม การทีร่ะเบียบทีป่ระชุม

ใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอุทธรณค์ าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลกัฐานใหมห่มายถึงพยานหลกัฐานทีย่งัไม่

เคยปรากฏอยูใ่นส านวนคด ีเป็นการจ ากดัสทิธิอุทธรณืของผูถู้กกลา่วหาจงึขดัตอ่

บทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง

การเมืองยอ่มไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 องคค์ณะพิจารณาอุทธรณต์รวจส านวนประชุมปรกึษาแลว้ ผูถู้กกลา่วหาอุทธรณว์า่ มี

พยานบุคคลและพยานเอกสารทีเ่ป็นพยานหลกัฐานใหมแ่ละพยานเอกสารซึง่อา้งวา่ศาล

ฎีกาไดห้ยิบยกข้ึนวนิิจฉยัในค าพิพากษาถือวา่เป็นพยานหลกัฐานใหมด่ว้ย ซึง่อาจท าให ้

ขอ้เท็จจรงิเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั ดงัตอ่ไปน้ี 
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พยานหลกัฐานทีอ่า้งข้ึนใหม ่

๑.๑ พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร ผูถู้กกล่าวหา ซึง่เคยระบุพยานและ

ขอไตส่วนโดยผา่นระบบการประชุมทางจอภาพแลว้ แตศ่าลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่อนุญาต จะน าเสนอ

ขอ้เท็จจริงในประเด็นทีว่า่ ผูถู้กกล่าวหามิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้บริษทัชนิคอร์

ปหลงัจากด ารงต าแหน่งนากยรฐัมนตรี มาตรการที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าการเพ่ือเอื้อประโยชนแ์ก่บริษทัชนิคอรป์และบริษทัในเครือทัง้ ๕ 

กรณี ก็ไม่ใชก่ารกระท าของผูถู้กกล่าวหา เพราะแต่ละมาตราการตอ้ง

ไดร้ ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ร ัฐสภาและข ้าราชการที่

เก่ียวขอ้งโดยถูกตอ้ง ชอบดว้ยกฎหมาย ทัง้ไม่ไดเ้อื้อประโยชน์แก่

บริษทัชนิคอรป์ 
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 เห็นวา่ ขอ้เท็จจรงิทีเ่ก่ียวกบัความเป็นมาของการถือครองหุน้ของผูถู้กกลา่วหาในบริษทัชนิ

คอรป์ เหตุผลในการโอนหุน้ใหแ้กบ่รษิทัแอมเพิลรชิและผูค้ดัคา้นที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ ความ

เก่ียวพนัของผูถู้กกลา่วหาในฐานะนายกรฐัมนตรกีบัมาตรการทัง้ ๕ กรณี ที่วา่ไม่ไดก้ระท า

การเพ่ือเอื้อประโยชน์แก่บริษทัชินคอรป์และบริษทัในเครือ นัน้ ผูถู้กกล่าวหาไดย้ื่นค า

คดัคา้นเป็นลายลกัษณอ์กัษรชี้แจงแสดงเหตุผลโตแ้ยง้ไวโ้ดยละเอยีดชดัแจง้ถึงขอ้กล่าวหา

ของผูร้อ้งว่า ผูถู้กกล่าวหาไม่ไดก้ระท าการทัง้หลายตามที่ถูกกล่าวหา รวมทัง้อา้ง

พยานหลกัฐานบุคคลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งมีความหนาถึง ๕๕๐ หนา้ ซึ่งศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองไดห้ยิบยกขึ้นวนิิจฉยัไวใ้นค าพิพากษาแลว้ แม้

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองจะไม่อนุญาตใหไ้ต่สวนผูถู้ก

กลา่วหาโดยระบบการประชุมทางจอภาพ แตมิ่ไดต้ดัสทิธิผูถู้กกลา่วหาที่จะเขา้เบิกความตอ่

ศาลดว้ยตนเอง ซึง่ผูถู้กกล่าวหาก็มิไดม้าเบิกความ กรณจีงึมิใช่พยานหลกัฐานใหม่ซึง่อาจ

ท าใหข้อ้เท็จจรงิเปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั 
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 ๑.๒ รองศาสตราจารย ์ดร.วรเจตน ์ภาครีตัน ์หวัหนา้ภาควชิากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึง่ผูถู้กกลา่วหาจะน าเสนอบทวเิคราะหข์องพยานและอาจารยค์ณะ

นิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทีร่ว่มกนัจดัท าบทวเิคราะห ์ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนก

คดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ในประเด็นวา่ ค าวนิิจฉยักรณียึดทรพัยไ์มถู่กตอ้งตาม

หลกัการปกครองในระบอบประธาธิปไตยอนัเป็นสากล ประเด็นราคาหุน้ทีเ่พ่ิมข้ึนของบรษิทัชนิคอรป์

เกิดจากปัจจยัใดไดบ้า้ง การไมแ่ยกแยะวา่ราคาหุน้ทีเ่พ่ิมเกิดจากการกระท าทีเ่ป็นการเอื้อประโยชนแ์ต่

ละกรณีเกิดข้ึนเม่ือใดเป็นการไมถู่กตอ้ง 

 เห็นวา่ รองศาสตราจารย ์ดร.วรเจตน ์มิไดเ้ป็นผูเ้ก่ียวขอ้งรูเ้ห็นเป็นพยานในประเด็นแหง่คด ีซึง่อาจ

ใหข้อ้เท็จจรงิทีต่นไดพ้บเห็นหรอืไดย้ินมา ทัง้มิไดเ้ป็นพยานผูเ้ชีย่วชาญทีศ่าลแตง่ตัง้ตามค ารอ้งขอ

ของผูถู้กกลา่วหา จงึถือไดเ้พียงวา่เป็นการแสดงความคดิเห็นในเชงิวชิาการของนกัวชิาการทัว่ไป

ภายหลงัจากศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาแลว้ มิใช่

พยานหลกัฐานซึง่สามารถพสจูนค์วามมีอยู่จรงิของขอ้เท็จจรงิใด ๆ จนเป็นท่ียุติ จงึมิใช่

พยานหลกัฐานใหม่ซึง่อาจท าใหข้อ้เท็จจรงิเปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั 
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 ๑.๓ นางสาวเอเลียนน่า ตนั ไอ ชงิ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงินของบรษิทัเทมาเส็ก โฮลดิ้งส ์จ ากดั และ ๑.๔ 

นายงาสเจยีน หยู จ ูกรรมการบรษิทัแอสเพน โฮลดิ้งส ์จ ากดั และบรษิทัซดีาร ์โฮลดิ้งส ์จ ากดั ซึง่ผูถู้กกลา่วหาจะ

น าเสนอขอ้เท็จจรงิทีพ่ยานรูเ้ห็นวา่ พยานทัง้สองเป็นผูเ้จรจาซื้อขายหุน้ในนามของกลุม่เทมาเส็กโดยผูถู้กกลา่วหา

ไมไ่ดมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

 เห็นวา่ ในประเด็นน้ีศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง วนิิจฉยัไวว้า่ ผูถู้กกลา่วหาและผู ้

คดัคา้นที ่๑ ยงัคงถือไวซ้ึง่หุน้บรษิทัชนิคอรป์จ านวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน้ ตามค ารอ้งในระหวา่งทีผู่ถู้กกลา่วหา

ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรใีนสองวาระ การควบคมุนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัชนิคอรป์ยงัคงอยูท่ีผู่ถู้ก

กลา่วหาและผูค้ดัคา้นที ่๑ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญผ่า่นทางคณะกรรมการของบรษิทัทีเ่ป้นผูร้บันโยบายตลอดมา 

สว่นการรวบรวมหุน้บรษิทัชนิคอรป์ขายใหแ้ก่กลุม่เทมาเส็กนัน้ ผูถู้กกลา่วหาไดย้ืนยนัไวใ้นเอกสารทา้ยค ารอ้ง

พิสจูนท์รพัยส์นิวา่ มีการเตรยีมการขายหุน้และการเจรจาขายหุน้ตอ่เน่ืองมานานนบัปีและมีกลุม่ผูส้นใจเสนอซื้อหุน้

หลายราย ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจด าเนินการขายในวนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ เชน่น้ี แมพ้ยานทัง้สองจะเป็น

พยานหลกัฐานใหม่ท่ียงัไม่เคยปรากฏอยู่ในส านวนคดแีละจะมาเบกิความยนืยนัในขอ้เท็จจรงิว่าผูถู้กกล่าวหาไม่ไดมี้

ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่มเทมาเสก็ แต่กไ็ม่ใช่พยานหลกัฐานส าคญัท่ีจะท าใหค้ าวินจิฉยัของศาลฎกีา

แผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ในประเดน็ท่ีว่า ผูถู้กกล่าวหาและผูค้ดัคา้นท่ี ๑ ยงัคงถอืไวซ้ึง่หุน้

บรษิทัชนิคอรป์จ านวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุน้ ในระหว่างท่ีผูถู้กกล่าวหาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรรี

เปลีย่นแปลงไป ฯลฯ 
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ค าส ัง่ตามมตท่ีิประชมุใหญ่ศาลฎกีา คดหีมายเลขแดงท่ี อม.๖/

๒๕๕๓ (คดชี ัน้พิจารณาอุทธรณค์ าพิพากษาศาลฎีกาแผนก

คดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง) 
 ผูค้ดัคา้นยื่นอุทธรณต์อ่ที่ประชุมใหญศ่าลฎีกาวา่ ค าวนิิจฉยัของศาลมีความคลาดเคล่ือนในการรบัฟังพยานหลกัฐาน

หลายประเด็น กล่าวคือ ศาลไม่ไดย้กขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเก่ียวกบัมติของผู้ ู รอ้งที่ใหถื้อปฏิบตัิตามบนัทึก

ขอ้ความเอกสารหมาย ร.๖๙ ที่วางหลกัใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ของผูร้อ้งผูร้บัผิดชอบตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหผู้ท้ี่ยื่นบญัชี

แสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสินไม่ถูกตอ้งครบถว้นชี้แจงเหตุผลหรือด าเนินการใหถู้กตอ้งภายใน ๓๐ วนั นบัแต่

ไดร้บัแจง้ หากเพิกเฉยใหม้ีหนงัสือเตือนอีกไม่เกิน ๒ ครัง้ คร ัง้ละไม่เกิน ๓๐ วนั การที่ผูร้อ้งมีหนงัสือใหช้ี้แจงและ

หนงัสอืเตอืนไปยงัผูค้ดัคา้นแลว้แตห่นงัสอืสญูหายโดยไมช่ดัเจนวา่ผูค้ดัคา้นไดร้บั 

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 345 



 หรอืไมผู่ร้อ้งจะตอ้งออกหนงัสอืเตอืนอกี ๒ ครัง้แตผู่ร้อ้งกลบัลงมติวา่ผูค้ดัคา้นจงใจ ตามรายงานผลการ

ตรวจสอบบญัชแีสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสินเอกสารหมาย ร.๒ เป็นการรวบรดัและไม่เปิดโอกาสให ้

ผูค้ดัคา้นชี้แจง แมผู้ค้ดัคา้นจะมีหนงัสือเอกสารหมาย ร.๖๗ ถึงผูร้อ้งก็ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่ผูค้ดัคา้น

ไดร้บัหนงัสอืใหช้ี้แจงขอ้เท็จจรงิแลว้หากผูค้ดัคา้นไดช้ี้แจงตอ่ผูร้อ้งแลว้จะมีผลท าใหผู้ร้อ้งเปล่ียนแปลงมติ

การประชุมเอกสารหมาย ร.๑ รายงานของพนกังานเจา้หนา้ที่ของผูร้อ้งเพ่ือลงมติจงึเป็นรายงานที่ไม่ชอบ 

ทัง้ทางไต่สวนก็ปรากฏวา่ผูค้ดัคา้นไดแ้นบส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาครบถว้น

ก่อนที่ผูร้อ้งจะมีมติเห็นชอบมติของผูร้อ้งจึงไม่ชอบ นอกจากน้ีค าว่า จงใจ ตามความมุ่งหมายของ

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ จะตอ้งเป็นการจงใจหลีกเล่ียงหรือ

ปิดบงัทรพัยส์ินหรือหน้ีสินเพ่ือท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบไดต้ามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
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 สว่นทีผู่ค้ดัคา้นไมไ่ดแ้สดงทรพัยส์นิบางรายการ เน่ืองจากไมท่ราบวา่ทรพัยส์นิดงักลา่วมีอยูจ่รงิในขณะที่

ยื่นบญัชแีละพนกังานเจา้หนา้ทีข่องผูร้อ้งเป็นผูแ้นะน าวา่ไมต่อ้งแสดงเงินใหกู้ย้ืมของคูส่มรสแก่บรษิทัปัญ

จะพฒันาวศิวกรรมและพาณิชยก์าร จ ากดั การกระท าของผูค้ดัคา้นจงึไมใ่ชเ่ป็นการกระท าทีเ่ป็นการจงใจ

หลีกเล่ียงหรอืปิดบงัทรพัยส์นิและหน้ีสนิเพ่ือท าใหไ้มส่ามารถตรวจสอบไดอ้นัเป็นพยานหลกัฐานซึง่อาจท า

ใหข้อ้เท็จจรงิเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั 

 

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 347 



 องคค์ณะพิจารณาอุทธรณบ์นัทึกความเห็นสรุปส านวนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่อุทธรณข์องผู ้

คดัคา้นมีลกัษณะเป็นการโตแ้ยง้คดัคา้นการวนิิจฉยัขอ้กฎหมาย และดุลพินิจในการรบัฟังพยานหลกัฐาน

ของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเทา่นัน้ หาใชพ่ยานหลกัฐานที่ยงัไม่เคยปรากฏอยู่ในส านวนคดีจงึไม่

เป็นพยานหลกัฐานใหม่ซึ่งอาจท าใหข้อ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั อุทธรณข์องผูค้ดัคา้นจึงไม่

ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม ประกอบ

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอุทธรณค์ าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลกัฐานใหม่ซึ่งอาจท าใหข้อ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปใน

สาระส าคญั พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๓ ไมค่วรทีจ่ะรบัอุทธรณข์องผูค้ดัคา้นไวพิ้จารณา 
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 ที่ประชุมใหญศ่าลฎีกาพิจารณาแลว้ เห็นดว้ยกบัความเห็นสรุปส านวนที่องคค์ณะพิจารณาอุทธรณเ์สนอ

ตอ่ทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกาวา่ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐มาตรา ๒๗๘ วรรค

สาม บญัญตัวิา่ ในกรณีผูท้ีต่อ้งค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง

มีพยานหลกัฐานใหม่ ซึ่งอาจท าใหข้อ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญัอาจยื่นอุทธรณต์่อที่ประชุม

ใหญศ่าลฎีกาภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่มีค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองไดแ้ละวรรคสี่บญัญตัิวา่ หลกัเกณฑก์ารยื่นอุทธรณแ์ละการพิจารณาวนิิจฉยัของที่ประชุม

ใหญ่ศาลฎีกา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนดซึง่ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอุทธรณค์ าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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 ในกรณีมีพยานหลกัฐานใหม่ซึ่งอาจท าใหข้อ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ้ ๓ 

นิยามค าวา่ พยานหลกัฐานใหม ่หมายความวา่ พยานหลกัฐานที่ยงัไม่เคยปรากฏอยู่ในส านวนคดีที่ผูต้อ้ง

ค าพิพากษาไดย้ื่นอุทธรณต์ามระเบียบน้ีแตท่ ัง้น้ีพยานหลกัฐานใหม่ย่อมไม่รวมถึงการกลบัค าใหก้ารของ

พยานในคดีแสดงใหเ้ห็นว่าผูท้ี่ตอ้งค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง

การเมืองจะอุทธรณต์อ่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไดแ้ต่เฉพาะกรณีที่มีพยานหลกัฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏใน

การพิจารณามาก่อน การที่ผูค้ดัคา้นอุทธรณว์า่ผูค้ดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เน่ืองจากศาลไม่ไดย้กขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเก่ียวกบัมติ

ของผูร้อ้งทีใ่หถื้อเป็นหลกัปฏิบตัิตามบนัทึกขอ้ความเอกสารหมาย ร.๖๙ มาวนิิจฉยัประกอบ กบัวนิิจฉยั

วา่ผูค้ดัคา้นจงใจไม่ยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์ินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตอ่ผูร้อ้งภายในเวลาที่

กฎหมายก าหนด 
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 และจงใจยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิด

ขอ้เท็จจรงิทีค่วรแจง้ใหท้ราบ ไมเ่ป็นไปตามความมุง่หมายของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ ทีจ่ะตอ้งเป็นการจงใจหลีกเล่ียงหรอืปิดบงัทรพัยส์นิและหน้ีสนิเพ่ือท าให ้

ไมส่ามารถตรวจสอบไดต้ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัง้เหตุทีผู่ค้ดัคา้นไมไ่ดแ้สดงทรพัยส์นิบางรายการเน่ืองจากไมท่ราบวา่ทรพัยส์นิ

ดงักลา่วมีอยูจ่รงิในขณะทีย่ื่นบญัชแีละพนกังานเจา้หนา้ทีข่องผูร้อ้งเป็นผูแ้นะน าวา่ ไมต่อ้งแสดงเงินใหกู้ย้ืม

ของคูส่มรสแก่บรษิทัปัญจะพฒันาวศิวกรรมและพาณิชยก์าร จ ากดั นัน้มีลกัษณะเป็นการโตแ้ยง้คดัคา้นการ

วินิจฉยัขอ้กฎหมายและดุลพนิิจในการรบัฟังพยานหลกัฐานของศาลในการพจิารณาพพิากษาคดเีท่าน ัน้ หา

ใช่พยานหลกัฐานท่ียงัไม่เคยปรากฏอยู่ในส านวนคดจีงึไม่เป็นพยานหลกัฐานใหม่ซึง่อาจท าใหข้อ้เท็จจรงิ

เปลีย่นแปลงไปในสาระส าคญั 
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บทที่ ๕ กระบวนการทางนิตบิญัญตัิ 

 ๑.ลกัษณะทัว่ไปของกระบวนการนิตบิญัญตั ิ    

 ๒. ขอบเขตอ านาจในการตรากฎหมายขององคก์รนิตบิญัญตัิ  

 ๒.๑ อ านาจนิตบิญัญตัแิบบไม่จ ากดั     

 ๒.๒ อ านาจนิตบิญัญตัแิบบจ ากดั     

 ๓.กระบวนการนิตบิญัญตักิบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจ   

 ๔. อ านาจนิตบิญัญตัขิององคก์รฝ่ายบรหิาร   
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บทที ่๕ (ต่อ) 
 ๕.กระบวนการนิตบิญัญตัก่ิอนเขา้สู่การพจิารณาของสภา  

 ๕.๑ กระบวนการนิตบิญัญตัก่ิอนการพจิารณาของสภาในประเทศทีใ่ช ้

รูปแบบการปกครองแบบรฐัสภา   

  

 ๕.๒ กระบวนการนิตบิญัญตัก่ิอนการพจิารณาของสภาในประเทศทีใ่ช ้

รูปแบบการปกครองแบบประธานาธบิดแีละระบบกึ่งประธานาธบิดี  

 ๖.กระบวนการนิตบิญัญตัใินสภา     

 ๖.๑ การเสนอร่างกฎหมายเขา้สู่การพจิารณาของสภา   

 ๖.๒ การพจิารณาร่างกฎหมายในสภา     

 ๖.๓ การลงนามประกาศใชร่้างกฎหมาย    
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ทีม่า: http://guides.nyu.edu/content.php?pid=143160&sid=1282736 

 



 



๑.ลกัษณะทัว่ไปของกระบวนการนิตบิญัญตัิ 

กระบวนการนิตบิญัญตั ิ(legislative process) 
คอื กระบวนการหรอืวธิกีารในการออกกฎหมายลายลกัษณ์

อกัษร 

กระบวนการนิตบิญัญตันิ ัน้เป็นกระบวนการทีอ่ยู่ในข ัน้ตอนการ

แปลงแนวคดิในทางกฎหมายใหเ้ป็นกฎหมายลายลกัษณอ์กัษรที่

มผีลบงัคบัในสงัคม  



กระบวนการนติบิญัญตัทิีส่ภาเป็นผูด้  าเนนิการแปลงแนวคดิทาง

กฎหมายใหม้ผีลบงัคบัเป็นกฎหมาย 

1. การจดัเตรยีมยกร่างกฎหมาย  

2. การพจิารณาร่างกฎหมาย  

3. การใหค้วามเหน็ชอบร่างกฎหมาย  

4. การประกาศใชก้ฎหมาย  



๒. ขอบเขตอ านาจในการตรากฎหมายขององคก์รนิติบญัญตัิ 

๒.๑ อ านาจนิติบญัญตัิแบบไม่จ ากดั   

 องคก์รนติบิญัญตัมิอี  านาจตรากฎหมายทีม่เีนื้อหา

เช่นใดก็ได ้โดยไมม่อีงคก์รใดทีจ่ะมาตดัสนิว่ากฎหมายที่

องคก์รนิตบิญัญตัติราขึ้นแลว้นัน้ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ 

เพราะถอืวา่องคก์รนติบิญัญตัเิป็นผูม้อี  านาจสูงสุดในรฐั  

   



๒.๒ อ านาจนิตบิญัญตัแิบบจ ากดั 

รฐัสภามอี  านาจในการตรากฎหมายไดจ้  ากดัตามขอบเขต

ทีร่ฐัธรรมนูญก าหนดไว ้โดยอาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท  

(๑) อ า น า จนิ ติ บ ัญญัติ แ บบจ า ก ัด เ ข ้ม ง วด  คื อ 

รฐัธรรมนูญจะก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่าสภามอี  านาจใน

การตรากฎหมายในเรื่องใดไดบ้า้ง นอกเหนือจากที่

ก าหนดไว ้สภาจะตรากฎหมายขึ้นไมไ่ด ้ 

หนา้ ๖๑ 



หลกัการส าคญัเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 
และสิทธิและเสรีภาพที่น่าสนใจ 

ปรับปรุงตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 
รศ.มานิตย์ จุมปา 
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สิทธิ  คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บคุคล 
ในอนัที่จะกระท าการเก่ียวกบัทรัพย์หรือบคุคลอื่น เช่น สิทธิใน 
ทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตร่างกาย ฯลฯ  สิ่งใดรัฐธรรมนญูก าหนดเป็น 
สิทธิ  แปลวา่  รัฐให้สิทธิแก่ประชาชน  โดยรัฐมีพนัธะกรณี(หน้าที่) 
ที่ต้องท าให้ประชาชนได้รับสิทธินัน้  เปรียบเหมือน รัฐเป็นลกูหนี ้
ประชาชนเป็นเจ้าหนี ้
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เสรีภาพ  คือ  ภาวะของมนษุย์ที่ไมอ่ยูภ่ายใต้การครอบง าของผู้  
อื่น มีอิสระที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เช่น เสรีภาพใน 
การติดตอ่สื่อสาร  เสรีภาพในการเดินทาง ฯลฯ  สิ่งใดรัฐธรรม- 
ก าหนดเป็นเสรีภาพ  แปลวา่ประชาชนมีเสรีภาพเช่นนัน้  โดยรัฐ 
มีหน้าที่โดยทัว่ไปที่จะงดเว้นไมข่ดัขวางการใช้เสรีภาพนัน้ของ 
ประชาชน  แตรั่ฐไมมี่หน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงท่ีต้องหาสิ่งที่เป็น 
เสรีภาพมาให้  (ตา่งจากสิทธิที่ถือวา่เป็นหน้าที่โดยเจาะจงของ 
รัฐที่ต้องท าให้ประชาชนได้รับสิทธินัน้) 
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สิทธิและเสรีภาพท่ีมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูมีเกณฑ์ในการ 
จ าแนกที่แตกตา่งกนัออกไป  โดยเมื่อใช้แตล่ะเกณฑ์ผลของ 
การแบง่แยกประเภทก็แตกตา่งกนัออกไป ในที่นีมี้อยู ่3 เกณฑ์ 
คือ  
 1. เกณฑ์เนือ้หา 
 2. เกณฑ์การก าเนิด 
 3. เกณฑ์อาการท่ีใช้ 
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1. สิทธิและเสรีภาพสว่นบคุคล 
2. สิทธิและเสรีภาพในความคิดและการแสดงออกซึง่ความคิด 
3. สิทธิและเสรีภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
4. สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุม่ 
5. สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
6. สิทธิในอนัที่จะได้รับการปฏิบตัิจากรัฐอยา่งเทา่เทียมกนั 
ค าสัง่-ให้จ าแนกสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 
ตามประเภทตา่ง ๆ ข้างต้น 
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1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ สิทธิเสรีภาพท่ีถือกนัว่าติด
ตวัมนุษยท์ุกคนมาแต่เกิด และไม่อาจถกูพรากไปได้โดยไม่เป็น 
การท าลายความเป็นมนุษย ์เช่น สิทธิในชีวิต รา่งกาย เสรีภาพใน 
เคหสถาน เป็นต้น 
2. สิทธิของพลเมือง (Citizen’s Rights) คือ สิทธิในการท่ีจะเข้าไป
มีส่วนรว่มในกระบวนการสรา้งเจตนารมณ์ของรฐั เช่น เสรีภาพ 
ในการรวมตวัเป็นพรรคการเมือง สิทธิเลือกตัง้ เป็นต้น 
หมายเหต-ุโดยหลกัสิทธิของพลเมืองให้แก่คนสญัชาติของรฐันัน้ 
ส่วนสิทธิมนุษยชนต้องให้ทุกคนเท่ากนั ไม่สนสญัชาติ 
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1. สิทธิและเสรีภาพในมโนธรรม (Liberty of Conscience)  คือ 
การใช้สิทธิเสรีภาพนีข้ึน้อยูก่บัจิตใจ เช่นสิทธิเสรีภาพในการนบั 
ถือและไมน่บัถือศาสนา 
 
2. สิทธิและเสรีภาพในการกระท า (Liberty of Action) คือ สิทธิใน 
การท่ีจะเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ได้คิด 



การรับรองสิทธิและเสรีภาพไวอ้ยา่งกวา้ง 

• มาตรา ๒๕  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบญัญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนญูแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากดัไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอ่ืน บคุคลย่อม
มีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนัน้ได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าที่การใช้
สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านัน้ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลอ่ืน 

• สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตัิ แม้ยงัไม่มีการตรากฎหมายนัน้ขึน้ใช้บงัคบั บคุคลหรือ
ชมุชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู 

• บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้ มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยก
บทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้คดีในศาลได้ 

• บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิด
อาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ
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1. รัฐมีหน้าท่ีกระท าการใด ๆ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับสทิธินัน้ 
เช่น รัฐธรรมนญูให้สทิธิคนชราอาย ุ60 ปี  รัฐต้องออกกฎหมาย 
2. รัฐมีหน้าท่ีต้องงดเว้นไมก่ระท าการใดท่ีกระทบสิทธินัน้ 
เช่นรัฐธรรมนญูให้เสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบ  รัฐจะใช้ก าลงั 
สลายการชมุนมุโดยสงบไมไ่ด้ 
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1. สิทธิเสรีภาพบริบรูณ์  คือ เป็นสิทธิเสรีภาพแบบเดด็ขาด 
รัฐไมอ่าจมาจ ากดัได้ เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา 
 
2. สิทธิและเสรีภาพสมัพนัธ์ คือ เป็นสิทธิเสรีภาพที่อาจถกู 
รัฐจ ากดัได้โดยการออกกฎหมาย 



การตรากฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 26 ตอ้ง 
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ก) เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 
ข) ในกรณีท่ีรัฐธรรมนญูไมไ่ด้บญัญตัิเง่ือนไขไว้ การตรากฎหมายนัน้

จะต้อง 
1) ไม่ขดัตอ่หลกันิตธิรรม 
2) ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลเกินสมควรแก่เหต ุ
3) จะกระทบตอ่ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของบคุคลไม่ได้ 
4) ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นใรนการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

(มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่) 
ดงันัน้ อาจจะมีการหยิบยกขึน้ได้ว่า กฎหมายท่ีหน่วยงานรัฐเสนอตราขึน้นัน้ 
ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
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• ค าว่า “กฎหมาย” ท่ีจะสามารถจ ากดัสิทธิและเสรีภาพได้นี ้คือ กฎหมายท่ีตรา
ขึน้โดยองค์กรท่ีใช้อ านาจนิติบญัญัติหรือเทียบเท่า ได้แก่ กฎหมายท่ีตราขึน้ใน
รูปแบบ พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญตัิ พระราชก าหนด 
และกฎหมายอ่ืนท่ีมีศักดิ์ของกฎหมายในระดับเดียวกัน (เช่น ประกาศคณะ
ปฏิวัติ) กฎหมายท่ีไม่ใช่กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ ไม่อาจตรา
ขึน้มาเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลท่ีรับรองไว้โดยรัฐธรรมนญูได้ เช่น ไม่
อาจออกระเบียบโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ตดัสิทธิของบุคคลท่ีไม่ไปท า
หน้าท่ีเลือกตัง้ได้ เพราะรัฐธรรมนญู ฉบบั พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๖๘ ก าหนดให้ผู้
ไม่ไปท าหน้าท่ีเลือกตัง้ต้องเสียสิทธิตามท่ี “กฎหมาย” ก าหนด “กฎหมาย” ใน
ท่ีนี ้คือ กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ แต่ระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ไม่ใช่ “กฎหมาย” ในความหมายของรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจออก
ระเบียบมาตดัสิทธิของผู้ ไม่ไปท าหน้าท่ีเลือกตัง้ (ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 
๑๕/๒๕๔๑) 



ชวนปวดหวั 

• ค า ๓ ค านีท้่านเข้าใจวา่อยา่งไร มีความเหมือนและตา่งกนัอยา่งไร 

I. Legal State 

II. Rule of Law 

III. Due Process of Law 

Manit Jumpa, Faculty of Law, Chulalongkorn 
University 
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• ตัวอย่างท่ีถือว่าเป็นการท่ีรัฐจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพท่ีแม้จะกระท าได้ เพราะเป็นไป
ตามรัฐธรรมนญู แต่เม่ือเป็นการจ ากดัสิทธิ
เ ส รี ภ า พ เ กิ น ค ว า ม จ า เ ป็ น ห รื อ
กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพ ย่อมไม่สามารถกระท าได้ เช่น 



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 375 

• (๑) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๔๘ มีประเด็นท่ีพิจารณา คือ ร่าง
พระราชบญัญตัิการผลิตภณัฑ์ซีดี พ.ศ. .... มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ท่ีบญัญตัิว่า 
“ผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ให้
ศาลสั่งริบเคร่ืองจักรนัน้” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐) 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๘ หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัวา่ ร่าง
พระราชบญัญัติการผลิตภณัฑ์ซีดี พ.ศ. .... มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง บญัญัติถึง
เร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ซีดี กรณีไม่แจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
เม่ือจะเร่ิมท าการผลิต ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง หรือกรณีไม่แจ้งสถานท่ีผลิต
และการย้ายสถานท่ีผลิต ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือกรณีไม่
ท าและแสดงเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ มาตรา ๑๑ หรือกรณีการปลอม
หรือเลียนเคร่ืองหมายรับรองการผลิตหรือเคร่ืองหมายงานต้นแบบ ตามมาตรา 
๑๕ หรือกรณีการไม่แจ้งการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเคร่ืองจักร ตาม
มาตรา ๑๖ หรือกรณีการไมแ่จ้งการ  
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• จ าหน่าย จ่าย โอนเคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองจกัรท่ีพ้นการครอบครอง ตาม
มาตรา ๑๗ ให้ศาลมีค าสัง่ริบเคร่ืองจักรได้ เป็นบทบญัญัติท่ีเก่ียวกับ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ การริบทรัพย์สิน
เป็นโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ การริบ
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาแบง่ออกได้เป็น ๓ กรณี คือ กรณี
ท่ีหนึ่ง ทรัพย์สินท่ีศาลจะต้องริบเสมอไม่ว่าจะเป็นของบุคคลใดก็ตาม 
ตามมาตรา ๓๒ กรณีท่ีสอง ทรัพย์สินท่ีศาลจะต้องริบเสมอ เว้นแต่เป็น
ของผู้ อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด ตามมาตรา ๓๔ 
กรณีท่ีสาม ทรัพย์สินท่ีอยู่ในดลุพินิจของศาลว่าจะริบทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่
เป็นของผู้ อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดตามมาตรา 
๓๓ เห็นว่าการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญามีความมุ่ง
หมายท่ีลงโทษกบัผู้กระท าหรือมีทรัพย์สินนัน้ไว้เป็นความผิด กรณีตาม
ร่างพระราชบญัญัติการผลิตผลิตภณัฑ์ซีดีไม่ได้เป็นทรัพย์สินท่ีผู้ ใดท า
หรือมีไว้เป็นความผิด หรือเป็นทรัพย์สนิซึง่ได้ใช้หรือมีไว้  
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• เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้
กระท าความผิด เป็นเร่ืองที่ไม่แจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่เม่ือจะเร่ิมท า
การผลิต ไม่แจ้งสถานที่ผลิตและการย้ายสถานที่ผลิต ไม่ท าและแสดง
เคร่ืองหมายรับรองการผลิต และแสดงเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ 
ไม่ใช้เคร่ืองหมายรับรองการผลิต ไม่แจ้งการได้มาหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งเคร่ืองจกัรนัน้ โดยศาลไม่มีดลุพินิจว่าจะริบเคร่ืองจกัร
หรือไม่ ไม่ค านงึวา่เจ้าของจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ และไม่ให้โอกาส
เจ้าของได้พิสจูน์ว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดด้วยหรือไม่ ซึ่ง
เป็นการริบโดยเด็ดขาด ไม่ได้พิจารณาถึงความผิดและความ
เหมาะสมในการลงโทษ เป็นการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ถือว่าเป็นการจ ากัดสิทธิของบุคคลใน
ทรัพย์สินเกินกว่าความจ าเป็นและกระทบกระเทือนถึง
สาระส าคัญแห่งสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 
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• (๒) ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๙ ร่าง
พระราชบญัญตัิทางหลวง มาตรา ๔๖/๑ ที่ก าหนดไว้วา่  

• “มาตรา ๔๖/๑ ห้ามมิให้ผู้ ใดชมุนมุกนัในเขตทางหลวงในลกัษณะ
ที่เป็นการกีดขวางการรจราจร หรืออาจเป็นอนัตรายหรือเสียหายแก่
ยานพาหนะหรือผู้ ใช้ทางหลวง เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจาก
ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ อ านวยการ
ทางหลวง หรือเป็นการเดินแถว ขบวนแห่ หรือชุมนุมกันตาม
ประเพณีหรือวฒันธรรม หรือเป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
หรืออยู่ในเขตที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

• การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
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• บทบัญญัติข้างต้นเป็นบทบัญญัติท่ีห้ามมิให้ผู้ ใดชุมนุมในเขตทางหลวง 
ส่วนการอนุญาตให้ชุมนุมในเขตทางหลวงได้เป็นข้อยกเว้น เม่ือพิจารณา
ประกอบกับความหมายของค าว่า “ทางหลวง” ตามมาตรา ๓ ของร่าง
พระราชบญัญตัิทางหลวง แล้วเห็นวา่มีความหมายกว้างขวางและมีขอบเขต
เกินไปกว่าทางหรือถนนท่ีจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้สัญจรไปมาของ
ประชาชน ท าให้กระทบต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธของประชาชน การท่ีร่างพระราชบญัญัติทางหลวง มาตรา 
๔๖/๑ บญัญตัิให้อ านาจการอนญุาตให้มีการชมุนมุในเขตทางหลวงได้ เป็น
อ านาจของผู้อ านวยการทางหลวง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวง และการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงเป็นบทบัญญัตทิี่ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ชุมนุม
ในเขตทางหลวง ประกอบในปัจจบุนัในเร่ืองการชมุนมุดงักลา่ว มีกฎหมาย  
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• อ่ืนบญัญัติห้ามไว้อยู่แล้ว เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๒ บญัญัติว่า 
“ผู้ ใดทะเลาะกนัอย่างอือ้อึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระท าโดย
ประการอ่ืนใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือ
กระท าโดยประการอ่ืนใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือ
สาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” พระราชบญัญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๘ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ ใดเดินแถว เดินเป็น
ขบวนแห่งหรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลกัษณะเป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต ่
(๑) เป็นแถวทหาร หรือต ารวจท่ีมีผู้ควบคมุตามระเบียบแบบแผน (๒) แถวหรือ
ขบวนแห่หรือขบวนใด ๆ ท่ีเจ้าพนกังานจราจรได้อนญุาตและปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ี
เข้าพนกังานจราจรก าหนด” และมาตรา ๑๐๙ บญัญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ ใดกระท า
ด้วยประการใด ๆ บนทางเท้าหรือทางใด ๆ ซึง่จดัไว้ส าหรับคนเดินเท้าในลกัษณะท่ี
เป็นการกีดขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ บนทางหลวง
ในลกัษณะท่ีอาจเกิดอนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบคุคล” เป็นต้น  

• ดงันัน้ ร่างพระราชบญัญตัิทางหลวง มาตรา ๔๖/๑ จงึเป็นการจ ากัดเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเกนิความจ าเป็นและ
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ  ขดักบัมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔  



ตวัอยา่งท่ีจ ากดัสิทธิเสรีภาพไดไ้ม่เป็นการกระทบต่อ
สาระส าคญัแห่งสิทธิเสรีภาพ 

• ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๒ /๒๕๕๒  ประเด็นท่ีพิจารณา คือ พรบ . 
ทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๓๕ (๖) ท่ีก าหนดคณุสมบตัิของผู้จดทะเบียน
และรับใบอนญุาตเป็นทนายความว่า ผู้ซึ่งเคยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการสภาทนายความเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศกัดิ์แห่งวิชาชีพ เป็นผู้ ต้องห้ามหรือขาดคณุสมบตัิในการขอจดทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นทนายความนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่งหรือไม่ ศาลเห็นว่า มาตรา ๓๕ (๖) นี ้หมายความว่า บุคคลผู้ ขอจด
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ แม้เป็นผู้ ซึ่งต้องโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุมากก่อน ก็ไม่จ าต้องเป็นผู้ ต้องห้ามหรือขาดคณุสมบตัิ
ขาดคณุสมบตัใินการขอจดทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นทนายความเสมอไป 
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• จะเป็นผู้ ต้องห้ามหรือขาดคณุสมบตัิก็ต่อเม่ือคณะกรรมการสภาทนาย
ความเห็นวา่เป็นผู้ เคยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุใน
คดี ท่ีจะน ามาซึ่งความเ ส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเท่านัน้ 
บทบญัญตัิมาตรา ๓๕ (๖) จึงมิใช่เป็นบทบญัญตัิท่ีจ ากดัคณุสมบตัิการ
เป็นทนายความโดยเด็ดขาด แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อ านาจ
คณะกรรมการสภาทนายความเป็นผู้พิจารณาวาคดีเร่ืองใดจะน ามาซึง่
ความเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์แห่งวิชาชีพทนายความ อนัเป็นผู้ ต้องห้าม
หรือขาดคุณสมบัติในการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ทนายความ เพื่อให้มีการควบคุมและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพทนายความ ซึง่ถือว่าเป็นวิชาชีพท่ีต้อง
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน หากทนายความเป็นผู้ ไม่ซื่อสตัย์ต่อ
วิชาชีพ ยอ่มสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนและสงัคมโดยสว่นรวม 
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• และเป็นกรณีท่ีองค์กรนิติบญัญัติมอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการสภา
ทนายความเป็นผู้ ใช้ดลุพินิจในการก าหนดลกัษณะแห่งการกระท าผิดว่าคดี
เร่ืองใดท่ีจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทนายความ 
เพราะการให้คณะกรรมการการสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการบริหารกิจการของสภาทนายความให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ของกฎหมายเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
กลัน่กรองบุคคลเข้ามาท างานในองค์กรของตนดีกว่าองค์กรอ่ืน หลกัการนี ้
เป็นหลักการท่ีองค์กรนิติบัญญัติได้ยึดถือในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามา
ท างานในองค์กรส าคญัท่ีมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอนัเป็นท่ีวางใจ
ของประชาชน เช่น พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ (๔) 
บญัญัติให้สมาชิกแพทยสภาต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิไม่เคยต้องโทษจ าคกุโดย
ค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่ง ท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในคดี ท่ี
คณะกรรมการเห็นวา่จะ 
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• น ามาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์แห่งวิชาชีพ หรือ พรบ.วิศวกร พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๕) บญัญตัิให้สมาชิกสามญัต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้าม คือ ไม่เคยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จ าคุกในคดีท่ีเป็นการประพฤตผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์แห่งวิชาชีพตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัสภาวิ
ศกร เป็นต้น ประกอบกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสภา
ทนายความในกรณีท่ีไม่ รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็น
ทนายความให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอ คณะกรรมการสภาทนายความต้องแสดง
เหตผุลโดยชดัแจ้งในกรณีไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต และผู้
ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็น
ทนายดงักล่าวต่อสภานายกพิเศษได้ ตามมาตรา ๓๖ อีกทัง้กฎหมายก็
ไม่ได้ตดัสิทธิในการน าคดีมาฟ้องตอ่ศาลปกครอง 
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• จึงเห็นว่า พรบ.ทนายความ มาตรา ๓๕ (๖) แม้จะเป็นบทบญัญัติให้
คณะกรรมการสภาทนายความมีอ านาจใช้ดลุพินิจพิจารณาว่าคดีเร่ือง
ใดจะน ามาซึง่ความเส่ือมเสียเกียรตศิกัดิแ์ห่งวิชาชีพทนายความ อนัเป็น
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลในการประกอบอาชีพทนายความ 
แต่ก็เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยใน
กระบวนการยุติธรรมอนัเป็นประโยชน์ของมหาชนต้องมีความส าคญั
กวา่การให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความซึง่
เป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่ม จึงเป็นบทบญัญตัิท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ี
จ าเป็นและมิได้กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ 
ประกอบกับคณะกรรมการสภาทนายความมิอาจใช้อ านาจนัน้ได้โดย
เด็ดขาด หากแต่ยงัอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสภานายกพิเศษและ
องค์กรศาลได้อีก มาตรา ๓๕ (๖) นีจ้ึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ 
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“การใช้สทิธิหรือเสรีภาพเช่นว่านัน้ไมก่ระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไมล่ะเมดิสทิธิหรือเสรีภาพของบคุคลอื่น” (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 

 
ฎ. 157/2524 การขอเปลี่ยนสถานะทางเพศ  ชาย  ไป  หญิง 
 
“เพศของบคุคลธรรมดากฎหมายรับรองและถือเอาเพศท่ีถือก าเนิดมา 
หญิงตามพจนานกุรมคือคนท่ีออกลกูได้” 
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1. การละเมิดเกิดจากประชาชนด้วยกนัเอง 
2. การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
3. การละเมิดเกิดจากการออกกฎหมาย  
4. การละเมิดเกิดจากการกระท าของฝ่ายบริหาร 
5. การละเมิดเกิดจากการท่ีรัฐงดเว้น 
6. การละเมิดเกิดโดยองค์กรตลุาการ (โปริโอสอบทา่น) 
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Human Dignity คือ คุณค่าของความเป็นมนุษยท่ี์มีอยูใ่นตวัของ 
บุคคลทุกคน  รัฐตอ้งปฏิบติัต่อมนุษยเ์หมือนมนุษยเ์ป็นมนุษย ์
จะปฏิบติัต่อมนุษยเ์หมือนสตัว ์หรือส่ิงของไม่ได ้(มาตรา 4) 
กรณี สถานสงเคราะห์ก าหนดใหห้ญิงในสถานสงเคราะห์แกผ้า้ 
เขา้แถวอาบน ้า 



ตวัอยา่งรัฐละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ท่ีมา: http://www.komchadluek.net/detail/20120921/140568.html 

 



(ต่อ) 
ท่ีมา: http://www.komchadluek.net/detail/20120921/140568.html 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ.๒๓๑/๒๕๕๐  
รฟท. ละเมดิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่? 

• รฟท. น าแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและบริการปิดท่ีกระจก
หน้าต่างตู้ รถโดยสารเพ่ือเพิ่มรายได้ของ รฟท . แต่ท าให้
บดบงัทิวทศัน์ไม่อาจมองกระจกออกไปเพ่ือพกัสายตาได้ 
การเดินทางโดยรถไฟยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นการ
ทรมานใจและกายอย่างย่ิง จึงฟ้องขอให้ รฟท . ลอกแผ่น
ป้ายโฆษณาออกจากกระจกหน้าตา่งของตู้รถโดยสาร 
 

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 391 



รถไฟไทยมาแล้ว 
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ศาลปกครองสูงสุด วนิิจฉัยว่า  

• “หน้าตา่งรถโดยสารมิได้มีไว้เพียงเพ่ือให้แสงสวา่งจากภายนอกรถเข้าไปในภายใน
รถได้เท่านัน้ แต่ยงัมีไว้เพ่ือให้ผู้ โดยสารสามารถมองเห็นสรรพสิ่งท่ีอยู่ภายนอกรถ
เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างท่ีอยู่ในรถและระแวดระวังภยันตรายท่ี
อาจจะมีจากภายนอกรถอีกด้วย รถโดยสารท่ีไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถ
โดยสาร แต่เป็นรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และ ต้องถือว่าผู้ให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะที่ มีหน้าต่างปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการ
ละเมดิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร” 

• รฟท. ต้องลอกโฆษณาออกให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีศาลมีค า
พิพากษา 

• หมายเหต-ุ ทา่นอาจารย์วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ เป็นตลุาการเจ้าของส านวนในคดีนี ้
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The Right To Bear Arms (USA) 
Open Carry Texas Announce New Plans To March In Black Neighborhood With 

An Actual Black Guy 
ท่ีมา: http://www.alan.com/2014/07/15/open-carry-texas-announce-new-plans-to-march-in-black-neighborhood-with-an-actual-black-

guy/  



(ต่อ) 
http://www.chron.com/news/houston-texas/texas/article/Texas-Open-Carry-gun-

advocate-Walmart-worker-6801297.php 
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1 

 เปรียบเหมือนเหรียญสองหน้า (มาตรา 27) 
 หน้าแรก  ข้อเท็จจริงเดียวกนั  ต้องปฏิบตัิด้วยเกณฑ์เดียว 
กนัจงึจะถือวา่เสมอภาค 
 หน้าสอง ข้อเท็จจริงตา่งกนั ต้องปฏิบตัิด้วยเกณฑ์ตา่งกนั 
จงึจะเสมอภาค 
1. ความเสมอภาคในกฎหมาย 
2. ความเสมอภาคในการยตุิธรรม 
3. ความเสมอภาคในการเข้ารับราชการ 
4. ความเสมอภาคในการรับแบง่ภาระ (เสียภาษี รับราชการทหาร) 
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• คนเราเม่ือเกิดมานัน้ เราเลือกท่ีเกิดไม่ได้ แต่เม่ือเกิดมา
ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยแล้วทุกคนมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน ความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายถึง 
การเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และเสมอภาคในการ
เ ข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง แต่หาได้
หมายความถึงความเสมอภาคในฐานะความเป็นอยู่ของ
บุคคลไม่ เช่น ผู้ ท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถใน
กิจการงาน ย่อมจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถน้อย เช่นนีไ้ม่ใช่เร่ืองความเสมอภาคใน
รัฐธรรมนญู 
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• โดยผลของหลักความเสมอภาค ท าให้รัฐธรรมนูญต้อง
รับรองหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เ ป็นธรรม 
(Unjust Discrimination) ไว้ในรัฐธรรมนญู ซึง่
หมายความว่า การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล 
เพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ 
ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่
ขดัตอ่บทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญู จะกระท าไมไ่ด้  
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• ตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นการเลือกปฏิบตัิท่ีต้องห้ามตามรัฐธรรมนญูอย่าง
ชัดเจน เช่น ก่อน พ .ศ.๒๕๔๐ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีการ
ก าหนดเง่ือนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ ท่ีสมัครเข้าศึกษาแต่ละ
สาขาวิชาไว้ เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ก าหนดคณุสมบตัิว่า ต้อง
เป็นคนโสด อายไุม่ต ่ากว่า ๑๖ ปี ไม่เกิน ๒๕ ปี ส่วนสงูไม่ต ่ากว่า ๑๕๐ 
เซนตเิมตร และน า้หนกัไม่ต ่ากว่า ๔๐ กิโลกรัม เง่ือนไขเหลา่นีถื้อว่าเป็น
การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม เพราะสถานะของบคุคล อาย ุเหตแุห่ง
สภาพทางกาย ดงันัน้ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยัในปี พ .ศ.๒๕๔๑ 
ภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ .ศ.๒๕๔๐ ซึ่งมีการ
บัญญัติเร่ืองการห้ามเลือกปฏิบัติไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ .ศ.
๒๕๕๐ เง่ือนไข คณุสมบตัิ ดงักลา่วจงึถกูยกเลกิไป 
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• การพิจารณาความเสมอภาคในรัฐธรรมนญูนัน้ ไม่ใช่ว่าทกุสิ่งทกุอย่างต้องเท่ากนั
หมด แต่เป็นไปตามค ากล่าวของ Hart ท่ีได้กล่าวไว้ในหนังสือ The 
Concept of Law ว่า “Treat like cases alike and treat 
different cases differently”  ซึง่หมายความว่า “สิ่งที่เหมือนกัน 
ต้องได้รับการปฏิบัติที่ เหมือนกัน สิ่ งที่ ต่างกันต้องได้รับการปฏิบัติที่
แตกต่างกัน” โดยมีหลกัในการพิจารณาเร่ืองความเสมอภาค แยกพิจารณาได้
ดงันี ้

•  (๑) กรณีข้อเท็จจริงเดียวกัน รัฐต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยกฎเกณฑ์
เดียวกนั จึงจะถือว่าเสมอภาค เช่น ผู้ชาย (ข้อเท็จจริงเดียวกนั) ทกุคน กฎหมาย 
(กฎเกณฑ์เดียวกนั) บงัคบัให้ต้องถกูเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 

•  (๒) กรณีข้อเท็จจริงต่างกนั รัฐต้องปฏิบตัิด้วยกฎเกณฑ์ท่ีต่างกนัจึงจะถือว่า
เสมอภาค เช่น ชายและหญิงมีข้อเท็จจริงทางสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกัน 
กฎหมาย (กฎเกณฑ์) จึงก าหนดให้เฉพาะชายเท่านัน้ท่ีต้องถกูเกณฑ์ทหาร หญิง
ไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันนี ้ต้องมีเหตุผลท่ีสามารถ
อธิบายและรับฟังได้ด้วย 



ความเท่ากนัไม่ได้เป็นความยตุธิรรมเสมอไป 
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ตวัอยา่งท่ีมีการปรับใชห้ลกัการขา้งตน้ในองคก์รศาล เช่น 
• (๑) การกู้ ยืมเงินระหว่างบคุคลทัว่ไป อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การห้ามเรียกดอกเบีย้

เกินกวา่ร้อยละ ๑๕ ตอ่ปี แตก่ารกู้ ยืมเงินท่ีบคุคลกู้จากสถาบนัการเงิน มีกฎเกณฑ์
ก าหนดให้สามารถคิดดอกเบีย้ได้เกินกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี ถือว่าไม่ขัดต่อหลัก
ความเสมอภาค เพราะข้อเท็จจริงต่างกนั ย่อมต้องปฏิบตัิด้วยกฎเกณฑ์ท่ีต่างกนั 
(ดคู าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูที่ ๕/๒๕๔๒) 

•  (๒) ลูกจ้างของเอกชน แตกต่างจากข้าราชการ ดังนัน้ การท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ศาลสามารถก าหนดจ านวนเงินท่ีไม่อาจถกูบงัคบัคดีไว้ได้ ในกรณีเป็น
เงินเดือนของลกูจ้างเอกชน แตห่ากเป็นข้าราชการ กฎหมายก าหนดไม่ให้ถกูบงัคบั
คดีได้เลยทัง้จ านวนเงินเดือน ถือวา่ไมข่ดัต่อหลกัความเสมอภาค เพราะข้อเท็จจริง
ต่างกัน ย่อมต้องปฏิบัติด้วยกฎเกณฑ์ท่ีต่างกัน  (ดูค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 
๓๔-๓๕/๒๕๔๓) 
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• (๓) การที่กฎหมายบญัญัติยกเว้นไม่ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่
ส่วนราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ และมิได้เป็นหน่วยงานเอกชน 
เช่น ผู้ ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สมัพนัธ์ กฎหมายวา่ด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ด้วย
เงินทดแทน ในขณะที่หากเป็นลกูจ้างของเอกชนทัว่ไป ต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายดงักลา่ว เช่นนีไ้ม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบตัิโดย
ไม่เป็นธรรม เพราะสถานะของลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ กับ
ลูกจ้างของเอกชน มีสถานะแตกต่างกัน  (ดูค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนญูท่ี ๓๗/๒๕๔๒) 
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• ประเทศไทยได้มีวิวฒันาการในเร่ืองความเสมอภาคมาเป็นล าดบั มี
ความเคลื่อนไหวในการพยายามเสนอแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ขัดต่อหลกัความเสมอภาค ซึ่งมีทัง้ที่ด าเนินการส าเร็จ 
และไม่ส าเร็จ บางเร่ืองเม่ือมีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาแล้วไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ ก็มีการน าเสนอเร่ืองนัน้ เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ากฎหมายนัน้ขดัต่อหลกัความเสมอภาค ไม่อาจใช้บงัคบั
ได้ 

•  ตวัอย่างล่าสดุที่มีการด าเนินการแก้ไขกฎหมายโดยผ่านความ
เห็นชอบของรัฐสภาในเร่ืองความเสมอภาค เช่น การแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาเก่ียวกบัความผิดฐานขม่ขืนกระท าช าเรา แตเ่ดิมนัน้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ บญัญตัิวา่ 
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• “มาตรา ๒๗๖   ผู้ ใดข่มขืนกระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยา
ของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลงัประทษุร้าย 
โดยหญิงอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้
หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก
ตัง้แต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แต่แปดพันบาทถึงสี่หม่ืน
บาท 

• ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยมีหรือใช้
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต้องระวางโทษ
จ าคกุตัง้แต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แต่สามหม่ืนบาท
ถึงสี่หม่ืนบาท หรือจ าคกุตลอดชีวิต” 
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• มาตรา ๒๗๖ นี ้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นบทบญัญัติท่ี
เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศ จึงได้มีการแก้ไข
โดยมีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยมีเนือ้หาที่แก้ไขแล้ว ดงันี ้
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• “มาตรา ๒๗๖ ผู้ ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้ อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลัง
ประทษุร้ายโดยผู้ อ่ืนนัน้อยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้ อ่ืนนัน้เข้าใจผิด
วา่ตนเป็นบคุคลอ่ืนต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตส่ี่ปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แต่แปดพนับาทถึง
สี่หม่ืนบาท 

• การกระท าช าเราตามวรรคหนึง่ หมายความวา่การกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า
โดยการใช้อวยัวะเพศของผู้กระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผู้ อ่ืน 
หรือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผู้ อ่ืน 

• ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิด หรือ
โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลกัษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายใน
ลกัษณะเดียวกันต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แต่สามหม่ืน
บาทถงึสี่หม่ืนบาท หรือจ าคกุตลอดชีวิต 

• ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรส
นัน้ยงัประสงค์จะอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เพียงใดก็ได้ หรือจะก าหนดเง่ือนไขเพ่ือคมุความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีท่ี
ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุและคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนัน้แจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาล
แจ้งพนกังานอยัการให้ด าเนินการฟ้องหยา่ให้” 
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• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ เดิมก าหนดความผิดฐานข่มขืน 
เฉพาะเม่ือชายข่มขืนหญิงซึ่งมิใช่ภริยาตน ดังนัน้ หากเป็นกรณีสามี
ข่มขืนภริยา ก็ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรานี ้(แต่อาจต้องรับผิดฐานอ่ืน 
ๆ เช่น ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น) หรือชายข่มขืนชาย ก็ไม่ผิดฐานข่มขืน
ตามมาตรานี ้หรือหญิงข่มขืนหญิงก็ไม่ผิดฐานข่มขืนตามมาตรานี ้
อย่างไรก็ดี เม่ือมีการแก้ไขมาตรา ๒๗๖ ก็ดเูหมือนว่าจะให้ความเสมอ
ภาคในการข่มขืน กล่าวคือ ใครข่มขืนใคร ก็ต่างผิดฐานข่มขืน โดยไม่มี
การเลือกปฏิบตัิเร่ืองเพศ  

•  ส าหรับตัวอย่างของแนวค าวินิจฉัยของศาลและองค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัหลกัความเสมอภาคนัน้ สามารถใช้ตวัอย่างท่ีมีการวินิจฉยัตาม
รัฐธรรมนญู ฉบบั พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ ทัง้นีเ้พราะรัฐธรรมนญูปัจจบุนัก็ยงัคง
หลกัการเดียวกนัไว้ 
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๒.๑.๑ ตัวอย่างแนวค าวนิิจฉัยที่เห็นว่ากฎหมายไม่ขัดหลกัความเสมอ
ภาค 

• ๒.๑.๑.๑ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๒ เร่ือง 
กฎหมายก าหนดอัตราดอกเบีย้กู้ยืมเงินของสถาน
บันการ เงิน ไ ว้แตกต่างจากการ กู้ ยืมระห ว่าง
ประชาชนด้วยกัน ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ 
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• ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัวา่ พระราชบญัญตัิดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของสถาบนั
การเงิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๒๕ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเรียกดอกเบีย้เกิน
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ หรือไม่นัน้  ศาล
รัฐธรรมนญู เห็นว่า พระราชบญัญตัิดงักล่าวในมาตรา ๓ ได้ก าหนดให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ฯลฯ เป็น
สถาบันการเงิน มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดย
ค าแนะน าธนาคารแห่งประเทศไทย มีอ านาจก าหนดอตัราดอกเบีย้ท่ี
สถาบนัการเงินอาจคิดจากผู้กู้ ยืมหรือคิดให้ผู้ ให้กู้ ยืมให้สูงกว่าร้อยละ
สิบห้าต่อปีได้ และจะก าหนดอตัราดอกเบีย้ส าหรับสถาบนัการเงินบาง
ประเภทหรือทุกประเภทโดยก าหนดเป็นอตัราสงูสดุหรือตัราท่ีอ้างอิงได้
ในลกัษณะอ่ืนก็ได้ และจะก าหนดเง่ือนไขให้สถาบนัการเงินปฏิบตัิด้วย
ก็ได้ ส่วนมาตรา ๖ บญัญัติว่า เม่ือรัฐมนตรีก าหนดอตัราดอกเบีย้ตาม
มาตรา ๔ แล้ว มิให้น ามาตรา ๖๔๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บงัคบัแก่การคดิดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินท่ี  
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• รัฐมนตรีก าหนด และเม่ือพิจารณาพระราชบญัญัติห้ามเรียกดอกเบีย้
เกินอตัรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ มาตรา ๓ ท่ีบญัญตัิว่า “บคุคลใด ... (ก) 
ให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบีย้เกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
...” จะเป็นได้ว่าในขณะนัน้มีแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๖๕๔ เพียงมาตราเดียว แต่เม่ือพระราชบญัญัติดอกเบีย้เงินให้
กู้ ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๒๓ บัญญัติให้สถาบันการเงินคิด
ดอกเบีย้เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ พระราชบัญญัตินีจ้ึงเป็นกฎหมาย
เฉพาะท่ีก าหนดอตัราดอกเบีย้เกินร้อยละ ๑๕ ตอ่ปีได้ ซึง่เป็นการยกเว้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ ดังนัน้ ถ้าสถาบัน
การ เ งิ นคิดดอก เบี ย้ เ กิน ร้อยละ  ๑๕  ต่อ ปี  แต่ ไม่ เ กินอัต รา ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนด ถูกต้องตามพระราชบญัญัติ
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงินฯ ยอ่มจะกระท าได้ 
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• รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ เป็นบทบญัญตัิเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ให้บคุคลมีความเสมอภนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั แตพ่ระราชบญัญตัิดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนั
การเงินฯ บญัญัติให้สถาบนัการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนคิดดอกเบีย้ได้ตามพระราชบญัญัติฉบบันี ้ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.๒๕๒๒ บญัญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดดอกเบีย้หรือสว่นลดท่ีปฏิบตัิในการกู้ยืม
เงินหรือรับเงินจากประชาชน ตามมาตรา ๒๗ และก าหนดดอกเบีย้หรือ
สว่นลดท่ีบริษัทเงินทนุอาจจ่ายได้ในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนหรือ
ดอกเบีย้หรือส่วนลดท่ีบริษัทเงินทุนอาจเรียกได้ตามมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒) 
ฉะนัน้การท่ีสถาบนัการเงินคิดดอกเบีย้เกินอตัราท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดไว้ จึงได้รับความคุ้ มครองตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงินฯ  
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• และพระราชบญัญัติประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิ ตฟองซิ เ อ ร์  พ .ศ .๒๕๒๒ ภายใ ต้กา รควบคุมดูแลของ
กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ก ากับ ควบคุมดูแลการบริหารการ
คลงัและการเงินของประเทศให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ จึงมิใช่เป็น
การเลือกปฏิบตัิโดยไม่โดยไม่เป็นธรรมท่ีผู้ ร้องจะยกความเท่าเทียมกนั
ตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บญัญัติให้ความคุ้มครองไว้มาใช้แก่คดี
ตามค าร้องนีไ้ด้ ดงันัน้ พระราชบญัญตัิดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนั
การเงิน พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติดอกเบีย้เงิน
ให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การคิดดอกเบีย้เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๐ 
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•  ๒.๑.๑.๒ ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๔๒ 
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ที่ก าหนดให้
กิจการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ไม่อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ 
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• ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เม่ือพิจารณากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แล้ว กฎหมาย
ดงักลา่วมีหลกัการคล้ายคลงึกนัโดยใช้บงัคบัแก่ลกูจ้างตามสญัญาจ้างแรงงานซึ่ง
ไม่ใช้บงัคบัแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของค านิยามว่า “ลกูจ้าง” ก็มี
ความหมายในท านองเดียวกันว่า หมายถึงบุคคลซึ่งท างานให้นายจ้างโดยได้รับ
ค่าจ้าง สว่นค านิยามว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลกูจ้าง
เป็นค่าตอบแทนในการท างาน ข้อเท็จจริงตามร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ .ศ . .... ให้ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบคุคล (มาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง) พนักงานและลูกจ้างของส านักงานฯ ได้รับอัตราเงินเดือนและ
คา่ตอบแทนอ่ืนตามท่ีระเบียบหรือประกาศท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลก าหนด 
(มาตรา ๔๑ (๒)) ส านกังานฯ ต้องเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของส านักงานฯ ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (มาตรา  
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• ๔๘) นอกจากนี ้พนักงานและลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการหรือการ
สงเคราะห์อ่ืน (มาตรา ๔๑ (๖)) ตามนัยท่ีกล่าว แม้พนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงานฯ ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ยังคงมี
หลกัประกนัตามท่ีก าหนดในร่างฯ และการท่ีไม่น ากฎหมายเก่ียวกบัแรงงานมาใช้
บังคับจะเป็นการเลือกปฏบัติโดยไม่เป็นธรรมตามท่ีมาตรา ๓๐ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนญูบญัญัติไว้หรือไม่นัน้ เห็นว่า เม่ือพิจารณาความในมาตรา ๓๐ วรรค
หนึง่ ของรัฐธรรมนญูประกอบแล้ว ความในมาตราดงักลา่วเป็นหลกัคุ้มครองความ
เสมอภาคทางกฎหมายท่ีห้ามมิให้มีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคคลท่ีมี
สถานะเดียวกนัโดยไม่มีเหตอุนัควร เม่ือส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามี
ลักษณะพิเศษเฉพาะในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ มิใช่ส่วนราชการ มิใช่รัฐวิสาหกิจ และมิได้เป็นหน่วยงานเอกชนอนั
จะต้องอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายเก่ียวกับแรงงานแล้ว การปฏิบตัิต่อกิจการของ
ส านกังานฯ ในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายเก่ียวกบัแรงงาน
จงึเป็นการสมเหตสุมผล เหมาะสมกบัสถานะของผู้ปฏิบตัิงานในส านกังานฯ จึงไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม
บญัญัติไว้ ดงันัน้ข้อความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง ของร่าง ๆ จึงไม่ขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐  
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• ๒.๑.๑.๓ ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ กฎหมาย
ห้ามผู้มีกายไม่เหมาะสมไม่ให้เป็นผู้ช่วยผู้พพิากษา ขัดต่อ
หลักความเสมอภาคหรือไม่ 

•  คดีนีมี้ข้อเท็จจริงโดยยอ่วา่ มีผู้สมคัรสอบคดัเลือกเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตลุาการสองราย แตผู่้สมคัรทัง้สอง
รายมีสภาพร่างกายเป็นโปลิโอรายหนึ่ง ส่วนอีกรายหนึ่งกระดกู
สนัหลงัคดงอมากเดินได้เฉพาะใกล้ ๆ เน่ืองจากเป็นโปลิโอเม่ือ
อายุ ๓ ปี ผู้ มีอ านาจในการรับสมคัรคดัเลือกพิจารณาแล้วเห็น
ว่าผู้สมคัรทัง้สองรายมีร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
ตลุาการตามกฎหมาย จงึไมรั่บสมคัร ผู้สมคัรทัง้สองราย 

• มีการ ย่ืน เ ร่ืองผ่านผู้ ตรวจการแผ่นดินฯ เ พ่ือส่งต่อศาล
รัฐธรรมนญู 
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• ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ .ศ.๒๕๔๓ 
มาตรา ๒๖ (๑๐) ที่ก าหนดว่า “ผู้ สมัครสอบคดัเลือก ผู้สมัคร
ทดสอบความรู้ หรือผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกพิเศษเพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยผู้
พิพากษา ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี ้
... (๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตลุาการ หรือเป็นโรคที่ระบไุว้ใน
ระเบียบของ ก.ต.” มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๓๐ หรือไม่ 
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• ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ค า
ว่า “มีกาย...ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุาการ” จะใช้ควบคู่กบั
มาตรา ๒๖ (๑๑) ท่ีบญัญตัิวา่ “เป็นผู้ ท่ีผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจ
โดยคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นว่า สมควรรับสมคัรได้” บทบญัญัติ
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ในมาตรา ๒๖ (๑๐) เป็นไปตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตลุาการ จึงเห็นว่ามาตรา ๒๖ (๑๐) 
ดงักล่าว เป็นลกัษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย มาตรา ๒๙ จึงไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพ มีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการ
เลือกปฏิบตัิ โดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ แตอ่ยา่งใด 
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๒.๑.๑.๔ ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๕ กฎหมายห้ามผู้มี
กายไม่เหมาะสมไม่ให้เป็นอยัการผู้ช่วย ขดัต่อหลกัความเสมอภาค

หรือไม่ 

• คดีนีมี้ข้อเท็จจริงโดยย่อว่า ผู้สมคัรได้สมคัรสอบคดัเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอยัการในต าแหน่งอยัการผู้ช่วย แต่ถูกตดัสิทธิในการสมคัร 
เพราะผู้สมัครมีรูปกายพิการ เดินขากะเผลก กล้ามเนือ้แขนลืบจนถึง
ปลายมือทัง้สองข้าง กล้ามเนือ้ขาลีบจนถึงปลายเท้าทัง้สองข้าง กระดกู
สนัหลงัคด ได้รับการผ่าตดัดามเหล็กท่ีกระดกูสนัหลงัไว้เพื่อให้ไหลทัง้
สองข้างเท่ากัน สภาพร่างกายดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
ข้าราชการอยัการ ผู้สมคัรได้ฟ้องเพิกถอนการตดัสิทธิดงักล่าวต่อศาล
ปกครอง ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายท่ีจะใช้ในคดีมี
ปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเสนอเ ร่ืองให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั 
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• ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา คือ พระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ 
(๑๑) ท่ีก าหนดว่า “ผู้ สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอัยการ
ผู้ ช่วย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้ ... (๑๑) ไม่เป็นคนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ี
จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคท่ีระบุไ ว้ ใน
กฎกระทรวง” ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ 
หรือไม ่
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• ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) มีค าว่า “มีกาย
...ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอยัการ” จะใช้ควบคู่กบัมาตรา ๓๓ 
(๑๒) ที่บญัญตัิว่า “เป็นผู้ที่คณะกรรมการแพทย์มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน ซึ่ง ก.อ. จะได้ก าหนด ได้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ 
ก.อ. ได้พิจารณารายงานของแพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้” 
บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิดงักล่าวมาตรา ๓๓ (๑๑) เป็นไปตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายอยัการ จงึเห็นวา่ บทบญัญตัิ
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ .ศ.๒๕๒๑ 
มาตรา ๓๓ (๑๑) ดงักล่าวเป็นข้อยกเว้นของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ 
ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้
บงัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือก
ปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๓๐ แตอ่ย่างใด 
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ข้อสังเกตเกีย่วกบัค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ และ ๔๔/
๒๕๔๕ 

• (๑) ในข้อกฎหมายทัง้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) และพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ .ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามไว้ท านองเดียวกนั คือ “มีกาย...ไม่เหมาะสม” ซึ่งเป็นการบญัญัติให้เป็น
ดลุพินิจแก่ผู้ มีอ านาจรับสมคัรท่ีจะพิจารณาเป็นรายกรณีวา่ ผู้สมคัรรายใดมีสภาพ
กายไม่เหมาะสมบ้าง เช่น ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา หากผู้สมคัรตาบอดทัง้สอง
ข้าง ก็ถือว่าสภาพร่างกายไม่เหมาะสมได้ เพราะการพิจารณาคดีในศาลชัน้ต้น
ต้องอาศยัการสืบพยานบคุคล ผู้พิพากษาจงึต้องเห็นการเบิกความของพยาน หาก
ตาบอดย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นต้น เช่นนีแ้ล้วบทบัญญัติท่ี
ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามจงึเป็นเพียงการก าหนดหลกัเกณฑ์กว้าง ๆ 
ไว้เทา่นัน้ ไมเ่ป็นการขดัต่อหลกัความเสมอภาคแตอ่ยา่งใด 
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• (๒) ข้อเท็จจริงท่ีน่าจะถือว่าเป็นการขดัตอ่หลกัความเสมอภาค คือ การท่ี
ผู้ มีอ านาจรับสมคัร ตดัสิทธิในการสมคัรของผู้พิการทางขาท่ีเป็นโปลิโอ 
โดยวินิจฉัยว่ามีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมนัน้ เพราะอธิบายว่าต าแหน่ง
ผู้ ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ ช่วย ต้องอาศัยร่างกายท่ีสมบูรณ์จึงจะ
ท างานได้ดีนัน้ ดปูระหนึ่งว่าจะไม่มีน า้หนกัเพียงพอ โดยเฉพาะต าแหน่งผู้
พิพากษานัน้ ความสง่างามของผู้พิพากษาไม่น่าจะอยู่ท่ีสภาพร่างกายท่ี
สมบรูณ์มากยิ่งไปกว่าความยตุิธรรมท่ีผู้พิพากษานัน้แสดงให้ประจกัษ์ใน
การใช้อ านาจตลุาการ ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงเห็นว่า การวินิจฉยัตดัสิทธิผู้พิการ
ทางขาทัง้สองกรณีเป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความเสมอภาค การตดั
สิทธิดงักล่าวนัน้ถือได้ว่าเป็น “ค าสัง่ทางปกครอง” ซึ่งกรณีสมัครสอบ
ผู้ ช่วยผู้พิพากษานัน้อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม ส่วนกรณีสมัคร
สอบอัยการผู้ ช่วยนัน้อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง  (โปรดดูค า
พิพากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.๑๔๒/๒๕๔๗ ตอ่ไป) 



ล่าสุด ค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๕/๒๕๕๕ วนิิจฉยัวา่ 
พรบ.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฯ ท่ีก าหนด เร่ือง ร่างกาย

ไม่เหมาะสม ขดัรัฐธรรมนูญ 

• (ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเร่ืองขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) วา่พระราชบญัญตัิระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ 
(๑๐) มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ หรือไม)่  

• ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณาเบือ้งต้นมีวา่ ศาลรัฐธรรมนญูมี
อ านาจรับค าร้องนีไ้ว้พิจารณาวินิจฉยัตามรีฐธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ 
(๑) หรือไม่  
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• พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ บัญญัติว่า ในกรณีท่ีศาล
รัฐธรรมนญูเห็นว่าเร่ืองใดหรือประเด็นใดท่ีได้มีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณา เป็นเร่ืองหรือประเดน็ท่ีศาลรัฐธรรมนญูได้เคยพิจารณาวินิจฉยัแล้ว 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองหรือประเด็นดงักล่าวไว้พิจารณาก็ได้ ส าหรับ
เร่ืองท่ีผู้ ร้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง (๑๐) มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ หรือไม่ นัน้ ศาลรัฐธรรมนญูได้เคยมีค า
วินิจฉัยท่ี ๑๖/๒๕๔๕ วนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ ว่า พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง (๑๐) ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัคงหลกัการความเสมอ 
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• ภาคและหลักการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ เพียงแต่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ได้บัญญัติข้อความว่า “ความพิการ” 
เพิ่มเติม อันเป็นหลกัการส าคญัท่ีมุ่งหมายมิให้มีการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองความพิการ เม่ือผู้ ร้องเสนอเร่ืองให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เฉพาะหลกัการเลือกปฏิบตัิ
โดยไม่เป็นธรรมตอ่บคุคลเพราะเหตแุห่งความแตกตา่งในเร่ืองความพิการตามมาตรา 
๓๐ วรรคสาม จึงเป็นเร่ืองหรือประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนญูไม่เคยพิจารณาวินิจฉัยมา
ก่อนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ และกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ 
(๑) ประกอบข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธีพจิารณาและการท าค าวินิจฉยั พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนญูจงึมีค าสัง่รับค าร้องนีไ้ว้พิจารณาวินิจฉยั 
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• ประเดน็ท่ีศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณาวินิจฉยัมีวา่ พระราชบญัญตัิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ 
วรรคหนึง่ (๑๐) ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูมาตรา ๓๐ หรือไม่  

• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ .ศ.
๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) บญัญตัิไว้ว่า “ผู้สมคัรสอบคดัเลือก 
ผู้สมคัรทดสอบความรู้ หรือผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยผู้พิพากษา 
ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงัต่อไปนี ้... (๑๐) ไม่เป็น
คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
ข้าราชการตลุาการ หรือเป็นโรคท่ีระบไุว้ในระเบียบของ ก.ต.” 
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• การท่ีพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ .ศ.๒๕๔๓ 
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ผู้สมคัรสอบคดัเลือก ผู้สมคัรทดสอบความรู้ หรือ
ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกพิเศษ เพื่อบรรจเุป็นข้าราชการตลุาการและแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม “...มี
กายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุาการ...” นัน้ ค าว่า “กายหรือ
จิตใจไม่เหมาะสม” อยู่ในกรอบของความหมายของค าว่า “คนพิการ” ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.๒๕๕๐ ซึ่ง
สอดคล้องกับอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ โดยมีลกัษณะ
เป็นการก าหนดลกัษณะทางกายและจิตใจท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุา
การไว้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตท่ีชดัเจน น าไปสู่การใช้ดลุพินิจท่ีส่งผลให้เกิด
การเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมได้ในท่ีสดุ กฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลนัน้ ต้องมีขอบเขตชัดเจนแน่นอน เช่น อาจก าหนดว่า มีลกัษณะทางกาย
และจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นข้าราชการตลุาการได้เพียงใด เป็นต้น 
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• เพ่ือให้ประชาชนทราบว่ากฎมหายดงักล่าวต้องการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในเร่ือง
ใดบ้าง และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี 
ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสงัคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์ของ
องค์กร ประกอบกบัพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม พ.ศ.
๒๕๔๓ เป็นกฎหมายท่ีตราขึน้ใช้บงัคบัก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนญู พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ บทบัญญัติบางมาตราแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุนัท่ีรัฐธรรมนญูได้มุ่งคุ้มครองคนพิการให้ได้รับสิทธิและความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกบับคุคลโดยทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการศกึษา การท างาน และการ
ประกอบอาชีพ บทบญัญัติมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว
เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ าเป็นอันอาจจะส่งผลให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามที่มีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมตอ่คนพิการไว้ในขัน้ตอนการ
รับสมคัรบคุคลเพ่ือสอบคดัเลือกเป็นข้าราชการตลุาการโดยให้เป็นดลุพินิจของ ก.ต. 
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• ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็น
ข้าราชการตลุาการหรือไม่นัน้ เป็นการตดัสิทธิคนพิการตัง้แต่ต้น โดยไม่เปิดโอกาสให้
คนพิการสามารถสอบคดัเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับุคคลทัว่ไป และไม่มีโอกาสแสดง
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งงานนัน้เสียก่อน ทัง้ภารกิจ
หลักตามอ านาจหน้าท่ีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาอรรถคดีให้
เป็นไปโดยยตุิธรรมตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย และต้องนัง่พิจารณาโดยครบองค์
คณะ ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ ท่ีจะเป็นข้าราชการ
ตลุาการ ท่ีจะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้ เก่ียวข้อง ดงันัน้ การท่ี
พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง (๑๐) ในสว่นที่บญัญัติให้ผู้สมคัรสอบคดัเลือกเพื่อบรรจเุป็นข้าราชการตลุา
การต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะ
เป็นข้าราชการตลุาการ” จึงขดัตอ่สิทธิของคนพิการในการเข้าท างานบนพืน้ฐานท่ีเท่า
เทียมกบับคุคลทัว่ไปตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็น
การเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเร่ืองความ
พิการ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ วรรคสาม  
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๒.๑.๑.๕ ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๔๗ ประกาศ
ก าหนดให้สนามกอล์ฟเป็นสถานบริการที่ต้องเสียภาษสีรรพสามติ เป็น

การเลอืกปฏิบัตขิดัรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

• ความหมายของ “สถานบริการ” ท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉบับท่ี ๓)ฯ 
ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ต้องเป็นสถานท่ี
ส าหรับประกอบกิจการในด้านบริการบนัเทิงหรือหยอ่นใจตา่ง ๆ และต้องเป็น
การจดักิจการดงักล่าวเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เม่ือปรากฏว่าการเล่นกอล์ฟ
นอกจากเลน่เพ่ือแขง่ขนักนัแล้ว ยงัมีบคุคลทัว่ไปท่ีเลน่เพื่อออกก าลงัและเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ โดยผู้ ให้บริการสนามกอล์ฟเก็บค่าบริการจากการใช้
บริการเป็นปกต ิดงันัน้ สนามกอล์ฟจงึจดัเป็น  
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• สถานท่ีส าหรับประกอบกิจในด้านบนัเทิงหรือหย่อนใจต่าง ๆ 
เ พ่ือหารายได้เป็นธุร กิจ เ ข้าข่ายเป็นสถานบริการตาม
ความหมายแห่ ง  พ .ร .บ .ข้ า ง ต้น  ซึ่ งผู้ ถูก ฟ้องคดี ท่ี  ๒ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั) มีอ านาจออกประกาศ
ก าหนดให้เป็นสถานบริการท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต และ
ด้วยเหตุท่ีประกาศดังกล่าวใช้บังคับกับสนามกอล์ฟทุกแห่ง
เสมอกัน  ดังนั น้  แ ม้สนามกอล์ฟจะผลักภาระภาษีใ ห้
ผู้ ใช้บริการ กรณีก็ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตฐุานะทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากผู้ ใช้บริการพอใจเข้า
ไปใช้บริการสนามกอล์ฟ ย่อมต้องแบกรับภาระภาษีดงักล่าว
เหมือนกนั  
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๒.๑.๒ ตัวอย่างแนวค าวนิิจฉัยที่เห็นว่ากฎหมายขดัหลกัความเสมอภาค 

• ๒.๑.๒.๑ ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖ เร่ือง บทบัญญัตใินกฎหมายที่
บังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้นามสกุลสามีขัดหรือแย้งต่อหลักความเสมอภาค
หรือไม่ 

•  ศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉัยโดยสรุปว่า รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ เป็นบทบญัญัติ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ให้ทกุคนมีความเสมอกนัในกฎหมาย 
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะการรับรองสิทธิเท่า
เทียมกันระหว่างชายและหญิง การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความ
แตกตา่งในเร่ืองเพศและสถานะของบคุคลนัน้จะกระท ามิได้ ประเด็นท่ีต้องพิจารณามีว่า 
ถ้อยค าท่ีเป็นสาระส าคัญ คือ ค าว่า “ให้ใช้” ของบทบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบญัญัติช่ือบคุคล มีลกัษณะเป็นบทบงัคบัให้หญิงมีสามีต้องใช้ช่ือสกลุของสามี
เทา่นัน้ หรือเป็นการให้สิทธิแก่หญิงมีสามีสามารถใช้ช่ือสกลุของสามีได้ พิจารณาเห็นว่า 
ถ้อยค านีมี้ความแตกตา่งจากบทบญัญตัิของมาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญตัิขนาน  
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• นามสกุล พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ อนัเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีตราขึน้ใช้บงัคบัท่ี
บญัญัติว่า “หญิงได้ท างานสมรสมีสามีแล้วให้ใช้ช่ือสกลุของสามี และคงใช้ช่ือตวั
แลช่ือสกลุเดิมของตนได้” ซึ่งแสดงว่า พระราชบญัญัติช่ือบุคคล ได้เปลี่ยนแปลง
หลกัการเร่ืองสิทธิการใช้ช่ือสกลุ จากเดิมให้หญิงมีสามีมีสิทธิท่ีจะเลือกใช้ช่ือสกลุ
เดิมของตนหรือจะใช้ช่ือสกลุของสามีก็ได้ เปลี่ยนมาเป็นการบงัคบัให้หญิงมีสามี
ต้องใช้ช่ือสกลุของสามีเพียงอย่างเดียว 

•  เม่ือบทบญัญตัิมาตรา ๑๒ มีลกัษณะเป็นบทบงัคบัให้หญิงท่ีมีสามีต้องใช้ช่ือ
สกุลของสามีเท่านัน้ อันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการใช้ช่ือสกุลของ
หญิงมีสามี ท าให้หญิงและชายมีสิทธิในเร่ืองการใช้ช่ือสกุลไม่เท่าเทียมกัน เกิด
ความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมาย ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศและ
สถานะของบคุคล อีกทัง้เป็นกรเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม เน่ืองจากสิทธิการใช้
ช่ือสกลุเป็นสิทธิสว่นบคุคลของปัจเจกชนในฐานะเป็นสิทธิพืน้ฐานของมนษุย์ท่ีจะ
แสดงเผ่าพนัธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของบุคคลได้โดยมิได้มีการแบ่งแยกระหว่างชาย
และหญิง และมีขอบเขตในเร่ืองที่จะไมท่ าให้ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย 
อีกทัง้เหตผุลในการปฏิบตัิให้  
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• แตกตา่งกนัด้วยเหตปุรากฏในหมายเหตทุ้ายพระราชบญัญตัิว่า “โดยท่ี
การจดทะเบียน การขอเปลี่ยนช่ือตวั ช่ือรอง ช่ือสกลุ และการขอร่วมช่ือ
ช่ือสกุลตามกฎหมายเดิม ยงัไม่เป็นความสะดวกและไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหม่ เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและเป็นการเหมาะสมยิ่งขึน้” หรือเหตผุลทางสงัคมท่ีว่า
เพื่อความสงบสขุในครอบครัวและวฒันธรรมท่ีดีท่ีมีมาช้านานนัน้ไม่ถือ
เป็นเหตุอันสมเหตุสมผลเพียงพอท่ีจะลิดรอนสิทธิการใช้ช่ือสกุลของ
หญิงมีสามี อนัท าให้เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมาย อีกทัง้ไม่
สามารถปฏิบตัิให้แตกต่างกันด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ืองเพศและ
สถานะของบคุคลระหว่างชายและหญิง จึงเป็นการเลือกปฏิบตัิท่ีไม่เป็น
ธรรมตามรับธรรมนญู มาตรา ๓๐ 
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๒.๑.๒.๒ ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด ฟ.๒๖/๒๕๔๖ เร่ือง มติ
คณะรัฐมนตรีที่ให้สิทธิพเิศษแก่ ทศท. ในการให้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์แก่หน่วยงานของรัฐ ขัดต่อหลกัความเสมอภาคหรือไม่ 

• มติคณะรัฐมนตรีท่ีมีลกัษณะเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
บุคคลในองค์กรฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตาม โดยมีสภาพบังคับ มีสถานะเป็นกฎ
ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองฯ ดงันัน้ มติของผู้ถกูฟ้องคดี 
(คณะรัฐมนตรี)ท่ีให้สิทธิพิเศษแก่ ทศท. ในการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แก่
หน่วยงานของรัฐ อนัเป็นการวางหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีกรณี
พิเศษตามข้อ ๒๖ (๒) ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพสัดฯุ อนัมีสภาพ
บงัคบัเป็นการทัว่ไปกบัหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องปฏิบัติตาม จึงมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ 
แหง่ พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองฯ  
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• การให้สิทธิพิเศษแก่ ทศท. ตามมติของผู้ถกูฟ้องคดีข้างต้น อนัมีผลท า
ให้ผู้ ฟ้องคดีซึง่เป็นคูส่ญัญาร่วมการงานและร่วมลงทนุกบั ทศท. ไม่อาจ
ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถือว่าเป็นการออกกฎอนัเป็นการลด
สิทธิหรือจ ากัดสิทธิตามสัญญาฯ ของผู้ ฟ้องคดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักการให้ความคุ้ มครองสิทธิแก่ผู้ เ ข้าท าสัญญาจัดท าบริการ
สาธารณะหรือสัญญาสัมปทานกับรัฐตามนัยมาตรา ๓๓๕ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญฯ และมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรมต่อสิทธิ
ตามสญัญาฯ ของผู้ ฟ้องคดี ซึง่ขดักบัหลกัความเสมอภาคตามท่ีมาตรา 
๓๐ ของรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ กรณีจึงเป็นการใช้อ านาจทาง
ปกครองของผู้ถกูฟ้องคดีท่ีมีอยู่ตามสญัญา ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสญัญาตามหลกัสญัญาทางปกครองท่ีรัฐมีเอกสิทธ์ิเหนือเอกชน
คูส่ญัญา นอกจากนัน้ เม่ือผู้ถกูฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างภาระทางสงัคม
ของ ทศท. มาเป็นเหตอุอกกฎจ ากดั  
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• สิทธิของผู้ ฟ้องคดี ไม่อาจกล่าวอ้างว่าการให้สิทธิพิเศษฯ จะท าให้การ
จัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีความคล่องตวัขึน้ เน่ืองจากผู้ถูก
ฟ้องคดีไม่สามารถพิสจูน์ข้อกล่าวอ้างดงักล่าวได้ ไม่อาจกล่าวอ้างว่าผู้
ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้มติท่ีให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งมีมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ก่อน
เข้าท าสญัญา เน่ืองจากผู้ ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ มีส่วนได้เสียกับสิทธิตามมติ
ดงักล่าวมาก่อน และไม่อาจกล่าวอ้างว่าการให้สิทธิพิเศษฯ เป็นเพราะ 
ทศท. ไม่มีหลกัเกณฑ์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอใช้บริการดงัเช่นกรณี
ของผู้ ฟ้องคดี เน่ืองจากหากผู้ ฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาฯ 
ทศท. ย่อมสามารถใช้ช่องทางตามข้อตกลงในสญัญาฯ เพื่อแก้ไขให้ผู้
ฟ้องคดีปฏิบตัิให้ถูกต้องได้ ดังนัน้ มติของผู้ ถูกฟ้องคดีในการให้สิทธิ
พิเศษแก่ ทศท. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่ง พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลปกครองฯ และขดัตอ่บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูฯ 
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๒.๑.๒.๓ ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๒/๒๕๔๗ เร่ือง การ
ไม่รับสมคัรบุคคลในการสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจุเป็นข้าราชการอยัการ

เพราะมีสภาพกายพกิาร ขัดต่อหลกัความเสมอภาคหรือไม่ 

• มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนญู ได้วางหลกัแห่งความเสมอภาคไว้ ซึ่งหลกั
ดังกล่าวนีอ้งค์กรต่าง ๆ ของรัฐ รวมทัง้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลท่ี
เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลท่ีแตกต่างกันใน
สาระส าคัญแตกต่างออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันก็ดี หรือการปฏิบัติต่อบุคคล
ที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอ
ภาค จึงเห็นได้ว่า หลกัความเสมอภาคไม่ได้บังคับให้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐต้อง
ปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเดียวกัน ตรงกันข้าม กลับบังคับให้ต้องปฏิบัติต่อ
บคุคลท่ีแตกต่างกนัในสาระส าคญัแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่
ละคน เฉพาะแตบ่คุคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัเทา่นัน้ท่ีองค์กรต่าง ๆ ของ  
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• รัฐ ต้องปฏิบตัิต่อบคุคลเหล่านัน้อย่างเดียวกนั อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกบคุคล
ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ แล้วปฏิบตัิต่อบคุคลต่างประเภทกนัแตกต่างกนัออกไปนัน้ 
มาตรา ๓๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ได้วางข้อจ ากัดการกระท าดังกล่าวของ
องค์กรต่าง ๆ ของรัฐไว้วา่ การน าเหตแุห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอนัไม่ขัดต่อบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาอ้างเพ่ือเลือกปฏิบตัิต่อ
บคุคลให้แตกต่างกนั หากเป็นไปโดยไม่เป็นธรรม ก็ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตัิ
ต่อบคุคลโดยไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกนั ดงันัน้ หากการเลือกปฏิบตัิต่อบคุคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลท่ีหนักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง 
ย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ซึ่งต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนญูดงักล่าว เม่ือปรากฏว่าผู้ ฟ้องคดีแม้จะมีรูปกายพิการ แต่ความพิการ
ดงักล่าวไม่ถึงขนาดท่ีไม่อาจช่วยเหลือตวัเองได้ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีการงาน
โดยปกติได้ โดยงานท่ีผู้ ฟ้องคดีเคยท าในขณะเป็นทนายความมาแล้วนัน้มี
ลกัษณะท านองเดียวกบังานของ  
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• ข้าราชการอยัการ แม้สภาพทางกายจะพิการ แต่
ความแตกตา่งดงักลา่วไมถ่ึงขัน้จะเป็นอุปสรรค
อย่างมากต่อการปฏบิัตหิน้าที่ การไมรั่บสมคัรผู้
ฟ้องคดีในการสอบคดัเลือกเพื่อบรรจเุป็นข้าราชการ
อยัการในต าแหน่งอยัการผู้ช่วย จงึเป็นการใช้
ดลุพินิจวินิจฉยัโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ (๑๑) 
แหง่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการฯ และ
เป็นการเลือกปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ฟ้องคดีตาม
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนญู 
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ข้อสังเกต ค  าพิพากษาน้ีเป็นการยนืยนัหลกัความเสมอภาคท่ีวา่  
• “ต้องปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระส าคัญ
อย่างเดียวกนั และปฏิบตัิต่อบุคคลท่ีแตกต่างกันใน
สาระส าคญัแตกต่างออกไปตามลกัษณะเฉพาะของ
แต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระส าคญัแตกต่างกนัก็ดี หรือการปฏิบตัิต่อบคุคล
ท่ีแตกต่างกันในสาระส าคญัอย่างเดียวกันก็ดี ย่อม
ขดัตอ่หลกัความเสมอภาค”  



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 444 

๒.๑.๒.๔ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๓๒๕/๒๕๔๗ 
เร่ือง การยกเว้นคุณสมบัติเร่ืองอายุและคะแนนเฉลี่ยให้กับบุตรของ
พนักงานหรือบุตรของอดีตพนักงาน กฟผ. ขัดต่อหลักความเสมอภาค
หรือไม่ 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้หารือว่า กฟผ. ได้
ประกาศรับสมคัรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน โดย
ก าหนดคุณสมบตัิเบือ้งต้นในการรับสมคัร และยกเว้นคุณสมบตัิเร่ือง
อายแุละคะแนนเฉลี่ยให้กบับตุรของพนกังานและบตุรของอดีตพนกังาน 
กฟผ. แตต้่องผ่านการสอบคดัเลือกเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ตามท่ี
ได้มีการตกลงกนัระหว่างฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงานในการประชมุ
คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ของ กฟผ. ซึง่การจการรับ  
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• ฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภา กฟผ. เป็นบริษัทจ ากดั 
(มหาชน) มีการตัง้ข้อสงัเกตว่าการยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองอายุและ
คะแนนเฉลี่ยให้กับบุตรของพนกังานและบุตรของอดีตพนกังาน กฟผ. 
จะกระท ามิได้ เพราะขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ดงันัน้ กฟผ. จึงขอหารือว่าการยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองอายแุละคะแนน
เฉลี่ยให้กบับตุรของพนกังานและบตุรของอดีตพนกังาน กฟผ. จะขดัตอ่
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนญู หรือไม่ 

•  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เห็นว่า มาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญ บญัญัติให้การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้อง
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ประกอบกับมาตรา ๒๗ บัญญัติให้สิทธิและ
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนีรั้บรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค า
วินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู ย่อมได้รับความคุ้มครองและผกูผนัรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  
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• การใช้บงัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทัง้ปวง และเม่ือมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญ ได้บญัญัติรับรองถึงหลกัความเสมอภาค อันมีสาระส าคญัเป็นการ
คุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยให้บุคคลมีความเสมอภาคกันใน
กฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยถือหลกัท่ีว่า
จักต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ มีสาระส าคัญอย่างเดียวกันให้เหมือนกัน และ
ปฏิบัติต่อบุคคลที่ มีสาระส าคัญต่างกันให้แตกต่างกัน  และห้ามการเลือก
ปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด 
เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกาย หรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมือง แต่การเลือกปฏิบตัิท่ีมีเหตอุนัเกิดจากสภาพข้อเท็จจริงท่ีแตกต่างใน
สาระส าคญั การเลือกปฏิบตัิเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการเลือกปฏิบตัิเพ่ือขจดั
อปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกบับคุคลอื่น
นัน้ สามารถกระท าได้โดยไมถื่อเป็นการเลือกปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม 
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• เม่ือ กฟผ. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่ง การ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าท่ีของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงการด าเนินการออก
ประกาศรับสมคัรบคุคลภายนอกเพ่ือจ้างและบรรจเุป็นพนกังานของ กฟผ. จึงต้อง
ผกูพนัตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนญู และต้องอยู่ภายใต้บงัคบั
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนญู 

•  ส าหรับกรณีตามปัญหาท่ีว่าการยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองอายแุละคะแนนเฉลี่ย
ให้กบัผู้สมคัรท่ีเป็นบตุรของพนกังานหรือบตุรของอดีตพนกังาน กฟผ. ในการรับ
สมัครบุคคลภายนอกเพ่ือจ้างและบรรจุเป็นพนักงานของ กฟผ. จะขัดต่อ
บทบญัญัติมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนญู หรือไม่ นัน้ เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏโดยเฉพาะในกรณีนีแ้ล้วจะเห็นได้ว่า การท่ี กฟผ. ออกประกาศฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ท่ี ๔๒/๒๕๔๖ เร่ือง การรับสมัครงาน ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๖ ในการรับสมคัรบคุคลภายนอกเพ่ือจ้างและบรรจเุป็นพนกังาน โดยอาศยั
อ านาจตามข้อบงัคบั กฟผ. ฉบบั  
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• ท่ี ๒๙๑ ว่าด้วยบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามมติของคณะกรรมการบริหารการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย โดยประกาศดงักลา่วได้ก าหนดคณุสมบตัิเบือ้งต้น
ของผู้สมคัรไว้ให้ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ซึ่งส่วน
หนึ่งของคุณสมบัติดังกล่าวเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับอายุและคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้ สมัครรวมอยู่ด้วย โดยการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับ
สมคัรบคุคลภายนอกเพ่ือจ้างและบรรจเุป็นพนกังาน กฟผ. ในประกาศดงักล่าว 
สว่นหนึ่ง กฟผ. ก าหนดขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการก าหนดคณุสมบตัิมาตรฐาน
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ อีกส่วนหนึ่งเป็นคุณสมบัติท่ี 
กฟผ. ก าหนดขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีความเหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ ใน กฟผ. เช่น คุณสมบัติ
เก่ียวกับอายุและคะแนนเฉลี่ยของผู้ สมัครตามข้อหารือนี ้ แต่ไม่ว่าจะเป็น
คณุสมบตัิท่ีก าหนดขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ก็ดี หรือเป็นคุณสมบัติท่ี กฟผ . 
ก าหนดขึน้เพ่ือประโยชน์ของ กฟผ. เอง ก็ดี จะต้องด ารงอยู่ อนัมีผลให้ผู้สมคัรทกุ
คนอยูใ่นสถานะท่ีเทา่เทียมกนั  
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• ดงันัน้ การที่ กฟผ. ก าหนดให้ยกเว้นคุณสมบัติในเร่ืองอายุและ
คะแนนเฉล่ียให้กับผู้สมัครที่ เป็นบุตรของพนักงานหรือบุตรของ
อดีตพนักงาน กฟผ. จึงมีผลให้ข้อเทจ็จริงซึ่งมีสาระส าคัญอย่าง
เดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับการ
ยกเว้นคุณสมบัตดิังกล่าวให้กับผู้สมัครที่เป็นบุตรของพนักงานหรือ
บุตรของอดีตพนักงาน กฟผ. ในกรณีนี ้นัน้ เป็นการเลือกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่ม และมิใช่เป็นการเลือก
ปฏิบัติเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน อันจะถือได้ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ เป็นธรรมซึ่ งเป็นเหตุยกเว้นหลักความเสมอภาคที่ ได้
บัญญัตรัิบรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ  
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• ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี ๒) จงึเห็นว่ากรณีตามข้อหารือนี ้เมื่อ กฟผ. ไม่
มีเหตุผลอันสมควรท่ีจะด าเนินการดังกล่าวแล้ว การ
ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองอายแุละคะแนนเฉลี่ยให้กบัผู้สมคัร
ท่ีเป็นบตุรของพนกังานหรือบตุรของอดีตพนกังาน กฟผ. 
ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือจ้างและบรรจุเป็น
พนกังานของ กฟผ. จึงเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็น
ธรรมอนัขดัต่อหลกัความเสมอภาคท่ีรับรองไว้ในมาตรา 
๓๐ ของรัฐธรรมนญู 
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๒.๒ ความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้ท างานให้รัฐ 

• รัฐธรรมนญูก าหนดให้บคุคลผู้ เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของ
รัฐ และพนกังานหรือลกูจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เว้นแต่ท่ีจ ากดัไว้ในกฎหมายหรือกฎท่ี
ออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม (มาตรา ๓๑)  

•  ตวัอย่างท่ีข้าราชการมีสิทธิและเสรีภาพต่างไปจากบคุคลทัว่ไป เพราะ
เหตถุกูจ ากดัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเมือง เช่น ข้าราชการจะสมคัรรับเลือกตัง้
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เข้าสู่ต าแหน่งในระดบัชาติหรือระดบัท้องถ่ิน ต้อง
ลาออกราชการก่อน จะสมคัรทัง้ ๆ ท่ียงัมีสถานะเป็นข้าราชการไม่ได้ 



ค าวนิิจฉยัเก่ียวสิทธิเสรีภาพใหม่ ๆ เช่น  
ค าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

• บทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ ต้องรับโทษ
เช่นเดียวกันกับนิติบุคคล เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการ
กระท าความผิดของนิติบุคคลนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ วรรคสองที่ ให้สันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะมีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิด เพราะเป็นการสันนิษฐาน
ความผิดของผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของ
บุคคลเป็นเงื่ อนไข มิใช่การสันนิษฐานความผิดข้อเท็จจริงที่ เป็น
องค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงที่เก่ียวข้องกับความผิดที่จ าเลยถูกกล่าวหา 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๗/๒๕๕๕  

• ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ท่ีบญัญตัใิห้สามีและภริยาท่ีได้อยูร่่วมกนั
ตลอดปีภาษีท่ีลว่งมาแล้ว ต้องถือเอาเงินได้พงึประเมินของภริยาเป็นเงินได้
ของสามี และให้สามีมีหน้าท่ีและความรับผิดในการย่ืนรายการและเสียภาษี
นัน้ ท าให้สามีภริยาต้องเสียภาษีเพิ่มขึน้จากกรณีท่ีตา่งฝ่ายตา่งแยกย่ืนเม่ือ
ยงัไม่มีการสมรส ประกอบกบัมาตรา ๕๗ เบญจ บญัญตัใิห้แตเ่ฉพาะภริยาท่ี
มีเงินได้ พงึประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกย่ืนรายการและเสีย
ภาษีตา่งหากจากสามี โดยมิให้ถือวา่เป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี 
จงึถือวา่เป็นการไม่สง่เสริมความเสมอภาคของชายและหญิง และยงัเป็นการ
เลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมตอ่บคุคลเพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งในเร่ือง
สถานะของบคุคลภายหลงัจากการสมรสตามที่ได้บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๓๐ 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒๘-๒๙/๒๕๕๕  
ปอ.มาตรา ๑๑๒ ไม่ขดัรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓, ๒๕, ๔๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง 

• ในประเด็นท่ีโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญูมาตรา ๓ วรรคสอง นัน้ เห็นว่า การท่ีประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยรัฐธรรมนญู
บญัญตัใิห้พระมหากษัตริย์เป็นสถาบนัหนึ่งในรัฐธรรมนญูนัน้สืบเน่ืองมาจาก
เหตผุลทางประวตัศิาสตร์ โบราณราชประเพณี นิติประเพณี ซึง่นอกจากจะมี
ลกัษณะเป็นสถาบนัหลกัของประเทศแล้ว องค์พระมหากษัตริย์ยงัทรงด ารง
อยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะท่ีผู้ ใดจะละเมิดมิได้ จะกล่าวหาหรือ
ฟ้อ ง ร้ อ ง ในทาง ใด  ๆ  มิ ไ ด้  และ ด้ วยพระ เ กี ย รติ คุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศ และรักษา
คณุลกัษณะประการส าคญัของระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ 
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• จึงมีความชอบธรรมท่ีต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะท่ี
ทรงเป็นประมขุของรัฐและสถาบนัหลกัของประเทศ ตามท่ีรัฐธรรมนญูได้ให้การรับรองและ
คุ้มครองไว้ โดยท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นบทบญัญัติท่ีก าหนดการกระท า
อันเป็นความผิดและก าหนดอัตราโทษแก่ผู้ ท่ีกระท าการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ ส าเร็จราชการแทน
พระองค์หากผู้ ใดกระท าความผิดตามมาตราดงักล่าว ก็จะต้องได้รับโทษทางอาญาเพราะ
เหตุแห่งการกระท านัน้หลักการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงมีความ
สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู มาตรา ๒ท่ีบญัญัติรับรองว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมาตรา ๘ ท่ีบัญญัติรับรองและ
คุ้มครองสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะท่ีทรงเป็นประมขุของรัฐและเป็นสถาบนัหลกั
ของประเทศ การก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดจึงเป็นไปเพ่ือความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชนตามหลกันิติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึง
เป็นบทบญัญัติท่ีสอดคล้องกบัหลกันิติธรรม มิได้ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๓ วรรค
สอง  
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• ส่วนประเด็นท่ีโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง นัน้ เห็นว่า 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒เป็นบทบญัญตัิก าหนดลกัษณะความผิด
เป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองสถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึง่การกระท าความผิดดงักล่าว
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เพราะพระมหากษัตริย์เป็น
สถาบนัหลกัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญัติรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายท่ีตราขึน้เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๕ วรรคสอง
อนัเป็นเง่ือนไขแห่งการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามท่ีบญัญตัิไว้
ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือบุคคลยงัมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ตราบ
เท่าท่ีไม่กระท าการท่ีเป็นความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญตัิไว้  
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• เห็นได้ว่า เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง 
รัฐธรรมนูญบญัญัติให้เสรีภาพดงักล่าวอาจถูกจ ากัดได้โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา
นัน้ ๆ ซึง่หมายความว่า แม้บคุคลจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่
เสรีภาพของบคุคลดงักลา่ว ยงัต้องอยูใ่นกรอบของรัฐธรรมนญูและกฎหมาย
อ่ืนด้วย นอกจากนีก้ารก าหนดอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๒ ก็เป็นการก าหนดเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับลกัษณะของ
การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาด
ร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
เพราะเป็นลกัษณะของการกระท าความผิดท่ีมีความร้ายแรงมากกว่าการดู
หมิ่น หรือหมิ่นประมาทต่อบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๒๖ 
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• ประกอบกับเพื่อพิทักษ์ ปกป้องพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น 
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายได้โดยง่าย จึงไม่มีการบัญญัติเหตุยกเว้น
ความผิดหรือยกเว้นโทษไว้ในท านองเดียวกนักบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๓๒๙ และมาตรา ๓๓๐ อีกทัง้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็น
บทบญัญัติท่ีมีผลใช้บงัคบัเป็นการทั่วไปไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคบัแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่ได้กระทบกระเทือน
สาระส า คญัแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แต่ประการใด เพราะบุคคลทุกคนยังมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นได้ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนัน้ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จึงไม่ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา 
๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึง่ และวรรคสอง 
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มาตรา 28 
*การลงโทษโดยการประหารชีวิตควรเลิกหรือไม่  หรือเปลี่ยนวิธี 
ประหารเป็นฉีดยา 
*ถ้าแก้ไขกฎหมายให้มีโทษเฆี่ยนผู้ขบัรถฝ่าฝืนกฎจราจร  จะถือ 
วา่เป็นการลงโทษที่โหดร้ายทารุณขดัมาตรา 28 หรือไม ่



สาวประเภทสอง..กบัชุดนักศึกษาหญงิ มีสิทธ์ิไหม? 
ท่ีมา:http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000122980&Html=1&TabID=1& 
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*มาตรา 29 วรรคหนึง่  และโปรดเทียบดมูาตรา 2 ของประมวลกฎหมาย
อาญา 
 
*ไม่มีความผิดและไมมี่โทษโดยไมมี่กฎหมาย  
nullum crimer, mulla poena sine lege 
 
*เหตใุดต้องมีทัง้มาตรา 29 วรรคหนึ่งและมาตรา 2  ตดัมาตรา 29 วรรค
หนึง่ทิง้ได้หรือไม่ 



Nullum crimer, mulla poena sine lege 
ไมมี่ความผิดและไมมี่โทษโดยไมมี่กฎหมาย 

1. จะไม่มีความผิดโดยไมมี่กฎหมาย กลา่วคือ ตามกฎหมายอาญาการกระท าจะเป็น
ความผิดตอ่เม่ือมีกฎหมายบญัญตัิในขณะกระท าว่าเป็นความผิด 

2. จะไม่มีโทษโดยไมมี่กฎหมาย กลา่วคือ บคุคลจะต้องรับโทษตอ่เม่ือมีกฎหมายท่ีใช้อยู่
ในขณะกระท าบญัญตัิให้ต้องรับโทษนัน้ ๆ  

คดีเด็ด 
(๑) คดีดงัสดุ เก่าแก่ ค าพิพากษศาลฎีกาท่ี ๑/๒๔๘๙ คดีอาชญากรสงคราม 
(๒) คดีสมยัใหม่ ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๑๒/๒๕๓๖ (ประชมุใหญ่) คดี คตส. สมยั รสช. 
(๓)  ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๔๐-๔๑/๒๕๔๖ การยดึหรืออายดัทรัพย์ตาม

พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ย้อนหลงัได้ เพราะไมใ่ช่
โทษทางอาญา (ตีความเคร่งครัด ท าให้นา่คิดวา่ การย้อนหลงัในทางท่ีเป็นโทษแก่บคุคล 
แม้ไม่ใชโ่ทษทางอาญา จะให้ย้อนหลงัได้หรือไม่ จะตีความรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ เพ่ือ
คุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของบคุคลมากกวา่นีไ้ด้หรือไม ่ไมจ่ ากดัเฉพาะ “โทษอาญา”) 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑/๒๔๘๙ 

• (คดีอาชญากรสงคราม) 

• ประเด็น พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๙ มาตรา 
๓ บัญญัติว่า “การกระท าใด ๆ อันบุคคลได้กระท าไม่ว่าในฐานะ
เป็นตัวการหรือผู้สมรู้ต้องตามที่บัญญัติไว้ต่อไปนี ้ให้ถือว่าเป็น
อาชญากรรม และผู้กระท าเป็นอาชญากรสงคราม ทัง้นีไ้ม่ว่าการ
กระท านัน้จะได้กระท าก่อนหรือหลังใช้พระราชบัญญัตนีิ”้ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญที่ รับรองสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมาย
อาญาย้อนหลังหรือไม่ 



(ต่อ) 

•ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการ
ตรากฎหมายก าหนดความผิด
อาญาย้อนหลังก่อนที่กฎหมาย
นีจ้ะใช้บังคับ 



ชวนคดิ 

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ที่มีบทบัญญัตใิห้ใช้มาตรการ “ยดึทรัพย์” กับ
ผู้ที่กระท าการฟอกเงนิ แม้การกระท าที่เป็นการฟอกเงนิ
จะเกิดก่อนที่กฎหมายนีมี้ผลใช้บังคับ เป็นการขัดต่อขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้
กฎหมายอาญาย้อนหลังหรือไม่ 

• ดูค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๐-๔๑/๒๕๔๖ 
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*มาตรา 29 วรรคสอง เป็นจริงในทางปฏิบตัิมากน้อยเพียงใด   
*หลกันีน้ าไปสูก่ารก าหนดให้มีการประกนัตวัผู้ ต้องหาได้ 
*พระราชบญัญตัิการพนนั พ.ศ.2478 บญัญตัิวา่ “ผู้ใดอยูใ่นวงการ 
เลน่(พนนั)อนัขดัตอ่บทแหง่พระราชบญัญตัินีห้รือขดัตอ่ความใน 
กฎกระทรวงหรือใบอนญุาตซึง่ออกตามพระราชบญัญตัิ ให้ 
สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้นัน้เลน่(พนนั)ด้วย เว้นแตผู่้ซึง่เพียงแตด่ ู
การเลน่ในงานร่ืนเริงสาธารณะ หรือในงานนกัขตัฤกษ์หรือในท่ี 
สาธารณสถาน”  บทบญัญตัินีข้ดัมาตรา 33 หรือไม่ 



ตวัอยา่ง การสนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผดิ (มาตรา ๒๙) 
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• การน าตัวผู้ ต้องหามาแถลงข่าว หรือการท า
ผู้ ต้องหาไปท าแผนประกอบค ารับสารภาพ 
สามารถท าได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

• ได้ หรือ ไมไ่ด้ แตก็่ยงัท าอยู่ 

• ต้องรอให้มีการฟ้องต ารวจ? 
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ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๑/๒๕๔๔ 

• พระราชบญัญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ บญัญตัวิา่ 
• “มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทท่ี ๑ เว้นแตก่ารมีไว้ในครอบครอง
ในกรณีจ าเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีจะอนญุาตเป็น
หนงัสือเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีท่ีเห็นสมควร 

• การผลิต น าเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 
๑ ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิได้ตัง้แต่ย่ีสิบกรัมขึน้ไป ให้ถือว่าผลิต น าเข้า  
สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย” 

• บทบัญญัติข้างต้นขัดหรือแย้งต่อสิทธิท่ีจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้
บริสทุธ์ิหรือไม?่ 



ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๕/๒๕๕๖ 

• พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ บัญญัติ
ว่ า  “ ใ น ก ร ณี ที่ นิ ติ บุ ค ค ล ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญัตินี ้ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคน
ของนิติบุคคลนัน้เป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับนิติบุคคล
นัน้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ากากรระท าของนิติบุคคลนัน้ได้
กระท าโดยตนมิได้รู้เหน็หรือยนิยอมด้วย” 

• บทบัญญัติ นี ้ขัดหรือแย้ง ต่อต่อสิท ธิที่ จะไ ด้ รับการ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิหรือไม่? 



ศาลรัฐธรรมนูญวางหลกัไวว้า่ 

• พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ เป็นบทบญัญัติในหมวด ๓ ว่า
ด้วยสิทิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนท่ี ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
โดยมาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นข้อสันนิษฐานว่าผู้ ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาเป็นผู้บริสทุธ์ิ (presumption of innocence) มีท่ีมา
จากหลกัสิทธิมนษุยชน ดงัปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ข้อ ๑๑ ท่ีว่า 
บุคคลซึ่งถกูกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา มีสิทธิท่ีจะได้รับการสนันิษฐานไว้
ก่อนว่าบริสุทธ์ิ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการ
พิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นัน้ได้รับหลักประกันทัง้หลายท่ีจ าเป็นในการ
ต่อสู้คดี และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights) ข้อ ๑๔.๒ ท่ีวา่ บคุคลทกุคนซึง่ต้องหาวา่กระท าผิดอาญา ต้องมี 



(ต่อ) 

• สิทธิได้รับการสนันิษฐานว่าเป็นผู้บริสทุธ์ิจนกว่าจะพิสจูน์ตามกฎหมาย
ได้ว่ามีความผิด อนัถือเป็นหลกัการพืน้ฐานของระบบงานยตุิธรรมทาง
อาญาสากลท่ีว่าบุคคลทุกคนมิใช่ผู้ กระท าความผิดอาญา เพื่อเป็น
หลกัประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทาง
อาญาท่ีรัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคนท่ีจะไม่ถูกลงโทษทางอาญา 
จนกว่าจะมีพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ กระท าความผิด และ
เป็นหลกัการท่ีส าคญัประการหนึ่งของหลกันิติธรรม (The Rule of 
Law) ท่ีได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศ 



ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่ 

• พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๗๔ มีวัตถุประสงค์ให้
ด าเนินคดีแก่กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคล โยดให้ถือว่า
เป็นผู้ ร่วมกระท าผิดกับนิติบุคคลด้วย จึงเป็นข้อสันนิษฐานตาม
กฎหมายท่ีมีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดของจ าเลย โดยโจทก์ไม่
จ าต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท าหรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งของ
จ าเลยก่อน เป็นการน าการกระท าความผิดของบคุคลอ่ืนมาเป็นเง่ือนไข
ของการสันนิษฐานให้จ าเลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา 
เน่ืองจากการสันนิษฐานว่าถ้าผู้ กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ก็ให้
กรรมการหรือผู้ จัดการทุกคนของนิติบุคคลนัน้ต้องร่วมรับผิดกับนิติ
บคุคลผู้กระท าความผิดด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนไมไ่ด้มีสว่นรู้เห็น 



(ต่อ) 

• เป็นใจในการกระท าความผิดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยโจทก์ไม่ต้อง
พิสจูน์ถึงการกระท าหรือเจตนาของกรรมการหรือผู้จดัการทกุคนของนิติ
บุคคลนัน้ว่ามีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดของนิติบุคคล
อย่างไร  คงพิสูจ น์แต่ เพียงว่ า  นิติบุคคลกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญัตินีแ้ละจ าเลยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล
นัน้เท่านัน้ กรณีจึงเป็นการสนันิษฐานไว้แต่แรกแล้วว่า กรรมการหรือ
ผู้จดัการทกุคนของนิตบิคุคลนัน้ได้กระท าความผิดร่วมกบันิตบิคุคลด้วย 
อันมีผลเป็นการผลักภาระพิสูจน์ความบริสุทธ์ิไปยังกรรมการหรือ
ผู้จดัการทกุคนของนิตบิคุคลนัน้ บทบญัญตัิมาตราดงักลา่วจงึเป็นการ 



(ต่อ) 

• สันนิษฐานความผิดของผู้ ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาโดยอาศัย
สถานะของบุคคลเป็นเง่ือนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงท่ีเป็น
องค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลงัจากท่ีโจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับความผิดท่ีจ าเลยถูก
กล่าวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมข้อท่ีว่าโจทก์ในคดีอาญาต้องมี
ภาระการพิสจูน์ถึงการกระท าความผิดของจ าเลยให้ครบองค์ประกอบ
ของความผิด นอกจากนี ้บทบญัญตัิมาตราดงักลา่วยงัเป็นการน าบคุคล
เข้าสูก่ระบวนการด าเนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ ต้องหาหรือจ าเลย ซึง่
ท าให้บคุคลดงักลา่วอาจถกูจ ากนัสทิธิและเสรีภาพ เช่น การถกูจบักมุ 



(ต่อ) 

• หรือคมุขงั โดยไม่มีพยานหลกัฐานตามสมควรในเบือ้งต้นว่าบุคคลนัน้
ได้กระท าการหรือมีเจตนาประการใดอนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถกูกล่าวหา 
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวในส่วนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของ
ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้ ต้องหาหรือจ าเลยได้กระท าการ
หรือมีเจตนาประการใดอันเ ก่ียวกับความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา 
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวในส่วนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของ
ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้ ต้องหาหรือจ าเลยได้กระท าการ
หรือมีเจตนาประการใดอนัเก่ียวกบัความผิดนัน้ จึงขดัต่อหลกันิติธรรม
และขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง 



ล่าสุดการแกไ้ขกฎหมายในยคุ Thailand 4.0 
ตรากฎหมายฉบบัเดียว แกไ้ขกฎหมาย ๗๖ ฉบบั 

• พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิบทบญัญตัแิหง่กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๐  

• ประกาศราชกิจจานเุบกษา: ๑๑ กพ ๒๕๖๐ / มีผล ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ 
• เช่น พระราชบญัญตัคิวบคมุการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พทุธศกัราช 

๒๔๗๔ 
  “มาตรา ๑๒ จัตวา ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการ
กระท าความผิดของนิติบุคคลนัน้เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของ
กรรมการ หรือผู้ จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บคุคลนัน้ หรือในกรณีท่ีบคุคลดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องสัง่การหรือกระท าการและละ
เว้นไม่สัง่การหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบคุคลนัน้กระท าความผิด ผู้นัน้
ต้องรับโทษตามที่บญัญตัไิว้ส าหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย”  
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*มาตรา 30 อดีตใช้ระบบไพร่ เข้าเดือนออกเดือน  ปัจจบุนัเลกิ 
จงึห้ามเกณฑ์แรงงาน 
*กฎหมายท่ีให้เกณฑ์แรงงานได้ เช่น พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้อง 
ที่ พ.ศ.2457 มาตรา 27 (7) ให้เกณฑ์ได้เมื่อมีเหตจุลาจล หรือเหต ุ
ร้ายใด ๆ ผู้ ใหญ่บ้านเรียกลกูบ้านมาช่วยได้ 
*กฎหมายไทย  กฎหมายลกัษณะโจรห้าเส้น คือ อะไร 
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*มาตรา 31  รวมถึงเสรีภาพในการไม่นบัถือศาสนาด้วย 
*เสรีภาพในการถือศาสนามีการรับรองและคุ้มครองไว้อย่าง 
สมับรูณ์คือจ ากดัเสรีภาพไม่ได้  แตก่ารรับรองโดยสมับรูณ์นีไ้ม่ 
รวมถึงการแสดงออกด้วย  ดงันัน้ การแสดงออกซึง่ความเช่ือ 
ในทางศาสนาย่อมถกูจ ากดัเสรีภาพได้โดยกฎหมาย 



เสรีภาพในการนบัถือศาสนา รัฐตอ้งไม่ขดัขวา้งการใช้
เสรีภาพน้ี? 

มานิตย์ จมุปา คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 480 

 



หลกัการส าคญัเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 
และสิทธิและเสรีภาพที่น่าสนใจ 

ปรับปรุงตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 (ชุด
ที่ 2 

รศ.มานิตย์ จุมปา 



ชวนคิด 

• การที่กฎหมายก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรของรัฐว่า ต้องไม่เป็น
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ตลอดจน
หากบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรใดของรัฐ เป็น
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช แล้วกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่ง บทบัญญัติ
เหล่านีขั้ดหรือแย้งต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา
หรือไม่ 



ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๔๔/๒๕๔๒ 

• ไม่ขัดหรือแย้งต่อเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา เพราะเสรีภาพดังกล่าวนัน้
ยังคงมีอยู่ แต่เสรีภาพนีจ้ะถูกจ ากัด
เ ม่ือบุคคลดังกล่าวเข้า สู่การด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ  
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*สิทธิสว่นบคุคล  คือ สิทธิประจ าตวัของบคุคลอนัประกอบด้วย 
เสรีภาพในร่างกาย การด ารงชีวิตมีความเป็นสว่นตวั (มาตรา 32) 
*ความเป็นอยูส่ว่นบคุคล คือ สถานะที่บคุคลจะรอดพ้นจากการ 
สงัเกตการรู้เห็น การสืบความลบั การรบกวนตา่ง ๆ และมีความ 
สนัโดษ 
*กรมการปกครองเสนอให้ใช้เลขรหสัประจ าตวัประชาชนในการ 
จบัจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ  ข้อเสนอนีล้ะเมิดสิทธิสว่นบคุคล 
หรือไม่ 



• มาตรา ๓๓  บคุคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 

• การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง 
หรือการค้นเคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสัง่หรือ
หมายของศาลหรือมีเหตอุยา่งอื่นตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
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มาตรา ๓๔  บคุคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู การ
เขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากดั
เสรีภาพดงักลา่วจะกระท ามิได้ เว้นแตโ่ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแหง่
กฎหมายที่ตราขึน้เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบคุคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกนัสขุภาพของประชาชน 
*มาตรา 35 กฎหมายเซนเซอร์ ปร.42 ถกูยกเลิก  ให้แตล่ะแหง่รับผิดชอบ
กนัเอง 
*เมืองไทย  เสนอขา่ว คือ การรายงานข้อเท็จจริง  หรือแสดงความ 
เห็นของสือ  อะไรกนัแน่ 
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*มาตรา 36  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 105 
ที่ก าหนดให้กกัจดหมายของผู้ ต้องหาได้  ขดัมาตรา 37 หรือไม่ 
*กกัการสื่อสารได้ถ้ามีกฎหมายให้อ านาจ  เช่น พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 
พ.ศ.2477  พ.ร.บ.โทรเลขโทรศพัท์ พ.ศ.2477  ของหรือการสื่อสาร 
ที่เป็นการก่อความผิดอาญาถกูกกัได้ 
*การดกัฟังทางโทรศพัท์เพื่อรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีอาญา 
ท าได้หรือไม่ 
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*มาตรา 34 วรรคสอง Academic Freedom  คือ เสรีภาพของ 
ผู้สอนหรือผู้ เรียนในการจะถือเอาและแสดงออกซึง่ความคิดเห็น โดย 
ปราศจากความหวาดกลวัตอ่การแทรกแซงตามอ าเภอใจโดยทางราชการ 
 
*วิจยัเร่ือง บอ่นการพนนั  ระบวุา่มีอยูใ่น สน.ไหน ถกูสารวตัรคกุคามได้ 
*กลา่วอ้างเสรีภาพทางวิชาการ เพ่ือวิจยัการโคลนน่ิงมนษุย์ได้หรือไม่ 
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*มาตรา 37 สิทธิในทรัพย์สินมีกฎหมายจ ากดัสิทธิมาก 
 -ปลกูไม้สกัในบ้านตนเอง  เวลาตดัต้องขออนญุาตใคร 
หรือไม่ ตดัเองได้หรือไม่ 
 -มีธนบตัรใบละ 100 บาท ฉีกได้หรือไม่ 
 -พบวา่ท่ีดินท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิมีสายแร่  จะขดุส ารวจเอง 
ได้หรือไม่ 
 -ป.พ.พ.มาตรา 1298 
*มาตรา 37 รวมถึงสิทธิในการสืบมรดก  ด ูป.พ.พ.ลกัษณะมรดก 



ลุงตดัไมพ้ะยงู ไดป้ระกนัตวัแลว้ ต ารวจยนัเป็นไมห้วงหา้ม
ไม่สามารถตดัได ้

 
 
 
 
 
 

• https://hilight.kapook.com/view/146574 
• ยธ.อนมุตัิเงินช่วย “ลงุตดัไม้พะยงู” กรมป่าไม้ยนัตดัได้ถ้าขึน้ในท่ีดินตวัเอง 

แตต้่องแจ้งจนท.ก่อน 
https://www.khaosod.co.th/breaking-
news/news_160510 

https://hilight.kapook.com/view/146574
https://hilight.kapook.com/view/146574
https://hilight.kapook.com/view/146574
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*มาตรา 37 ห้ามเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์  เว้นแตเ่ป็นไปตาม 
กฎหมาย ด ูพ.ร.บ.เวนคืน ประกอบ  และกฎหมายเฉพาะที่ตัง้ 
รัฐวิสาหกิจมกัให้อ านาจในการเวนคืนไว้ 
*การเวนคืนใด  เม่ือเวนคืนแล้วไม่ได้ใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่เวน 
คืน  ต้องคืนทรัพย์นัน้แก่เจ้าของหรือทายาท 
*การเวนคืน คือ การบงัคบัซือ้   
*กรณีบ้านครัว 
 



เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู ่

• มาตรา 38  การเดินทางออกนอกประเทศไทยต้อง
ขอหนงัสือเดินทางก่อน  การก าหนดนีข้ดัมาตรา 38 
หรือไม ่

• *เราเดินทางไปเชียงใหมไ่มมี่คา่รถ  จะขอให้รัฐออก
ให้  โดยกลา่วอ้างวา่รัฐมีหน้าท่ีในการให้เราเดินทาง
ฟรีได้หรือไม ่



การหา้มเนรเทศบุคคลสญัชาติไทย 

• มาตรา ๓๘  บคุคลยอ่มมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู่ 

• การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหนึง่จะกระท ามิได้ เว้นแตโ่ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายท่ีตราขึน้เพื่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือการผงัเมือง หรือเพื่อรักษา
สถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวสัดิภาพของผู้ เยาว์ 



Manit Jumpa, Faculty of Law, Chulalongkorn 
University 

494 

*มาตรา 40   ท าอาชีพอะไรก็ได้ที่กฎหมายไม่ได้ห้าม 
*ก่อนปี 2534 กฎหมายไม่ได้ห้ามตัง้บริษัทเลน่แชร์เปียหวย  มี 
ผู้ขอจดทะเบียนตัง้บริษัทตอ่กรมทะเบียนการค้า  กรมทะเบียน 
การค้าไม่รับจด  อ้างวา่ก าลงัตรากฎหมายห้ามตัง้บริษัทเลน่แชร์ 
ผู้ขอฯ ฟ้องศาล  ศาลบอกต้องพิจารณารับจด  เพราะการห้ามนัน้ 
ยงัไมไ่ด้ห้าม  เพียงแคจ่ะห้าม 
*พ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ.2542 ห้ามใช้อ านาจเหนือ 
ตลาดกีดกัน้บคุคลอื่น IBC+UTV=UBC หรือขายเหล้าพว่งเบียร์ 



สิทธิในขอ้มูลข่าวสาร การร้องทุกขต่์อหน่วยงานรัฐ และการ
ฟ้องหน่วยงานรัฐ 

มาตรา ๔๑  บคุคลและชุมชนยอ่มมีสทิธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

(๒) เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาโดยรวดเร็ว 

(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเว้นการ
กระท าของข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
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*มาตรา 42 เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ 
สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมูค่ณะอื่น 
*NGO คือ Non-Government  Organization หมายถึง  
องค์กรภาคเอกชนที่ไมใ่ช่หน่วยงานของรัฐ   
*ควรหรือไม่ออกกฎหมายรับจดทะเบียน NGO 
*มาตรา 42 รวมถึงเสรีภาพในการไม่สมาคมด้วย 



สิทธิอนุรักษฯ์ ใชท้รัพยากรธรรมชาติ เขา้ช่ือเสนอแนะ และ
จดัใหมี้ระบบสวสัดิการของชุมชน 

มาตรา ๔๓  บคุคลและชุมชนยอ่มมีสทิธิ 
(๑) อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูหรือสง่เสริมภมูิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อนัดีงามทัง้ของท้องถ่ินและของชาติ 
(๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั 
(๓) เข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือชมุชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสขุของ
ประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ทัง้นี ้หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอแนะนัน้โดยให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการ
ท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
(๔) จดัให้มีระบบสวสัดิการของชมุชน 
สทิธิของบคุคลและชมุชนตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินหรือรัฐในการด าเนินการดงักลา่วด้วย 



Manit Jumpa, Faculty of Law, Chulalongkorn 
University 

498 

1. การชมุนมุเป็นการภายในโดยสงบ  รัฐมาจ ากดัเสรีภาพนีไ้ม่ได้แตใ่นขณะเดียวกนั
การชมุนมุต้องไม่เข้าขา่ยผิดกฎหมายอ่ืนด้วย เช่น ความผิดฐานซอ่งโจร 
2. การชมุนมุเป็นการสาธารณะ  รัฐตรากฎหมายจ ากดัเสรีภาพได้ 
*มาตรา 44  การชมุนมุโดยสงบในท่ีสาธารณะต้องไมข่ดัขวางการใช้เสรีภาพของคน
อ่ืน 
*ชมุนมุโดยสงบแตปิ่ดถนน  สามารถท าได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
*ตา่งประเทศการชมุนมุสาธารณะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรัฐทราบเพ่ือจะได้อ านวย
ความสะดวก และควบคมุความวุน่วาย 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีพระราชบญัญตัิการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 



ฎีกาใหม่ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๙๔๖/๒๕๕๕ 

การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมท่ีละเมิดต่อกฎหมายจะถือวา่ชุมนุมโดยสงบไม่ได ้

• แม้รัฐธรรมนญู ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ซึง่ใช้บงัคบัขณะเกิดเหตุ
จะบญัญตัิให้บคุคลมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ
ก็ตาม แต่มิได้หมายความว่าประชาชนจะสามารถใช้เสรีภาพของตน
โดยปราศจากขอบเขตหรือไปละเมิดต่อสิทธิของประชาชนผู้ อ่ืนด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ใช่เสรีภาพดงักล่าวถึงขัน้เป็นการละเมิดหรือ
กระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง เพราะกฎหมายท่ีตราออกมาใช้บงัคบั
ต่อประชาชนทุกคนย่อมมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อจัดระเบียบและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นส าคญั ดงันัน้ การ
อ้างว่ามีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่มีการกระท าอนัเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมาย จะถือวา่เป็นการชมุนมุโดยสงบหาได้ไม่ 
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(ต่อ) 

• แม้ไหล่ทางถนนเพชรเกษมจะเป็นท่ีสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ี
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็ตาม แต่การใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนยอ่มต้องกระท าไปตามปกติวิสยั เช่น การใช้สญัจรไปมาอย่าง
บุคคลทัว่ไปก็สามารถกระท าได้ แต่การท่ีจ าเลยท่ี ๑ ท่ี ๒ และท่ี ๔ กับ
พวกกางเต็นท์และวางสิ่งของไว้บริเวณไหล่ทางของถนนตัง้แต่วนัท่ี ๑๕ 
มีนาคม ถึงวนัท่ี ๖ มิถนุายน ๒๕๔๗ เป็นเวลาเกือบสามเดือน จึงไม่ใช่
เป็นการใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณสมบตัิของแผ่นดินโดยชอบ 
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มาตรา ๔๕  บคุคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตัง้พรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
      กฎหมายตามวรรคหนึง่อย่างน้อยต้องมีบทบญัญตัิเก่ียวกบัการบริหารพรรคการเมือง  
ซึง่ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่นร่วมอย่างกว้างขวาง 
ในการก าหนดนโยบายและการสง่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระ 
ไม่ถกูครอบง าหรือชีน้ าโดยบคุคลซึง่มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ รวมทัง้มาตรการ 
ก ากบัดแูลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
เก่ียวกบัการเลือกตัง้ 
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*เมื่อรัฐธรรมนญูรับรองเสรีภาพในการจดัตัง้พรรคการเมือง 
แตก่ลบัไปก าหนดวา่ ผู้สมคัร ส.ส. ต้องสกดัพรรคการเมือง 
เทา่กบัเป็นการบงัคบัขืนใจให้ผู้สมคัร ส.ส.ต้องเข้าเป็นสมาชิก 
พรรคการเมือง  ทัง้ ๆ ที่เสรีภาพในการรวมตวัจดัตัง้พรรคการ 
เมืองยอ่มหมายรวมถงึ เสรีภาพในการไม่เข้ารวมเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองด้วย 
*ถือวา่เป็นการท่ีรัฐธรรมนญูบญัญตัิไว้ขดัแย้งกนั  จะมีผลตามมา
ประการใด  รัฐธรรมนญูขดัรัฐธรรมนญู ผลเป็นอยา่งไร (บททัว่ไป – 
บทเฉพาะ) 
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มาตรา 46 มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ออกมาอนวุตัิการตาม 
สิทธินี ้ โดยสามารถแบง่สิทธิผู้บริโภคได้ 4 ประการ คือ 
1. สิทธิที่จะได้รับขา่วสารรวมทัง้ค าพรรณาคณุภาพท่ีถกูต้องและ 
เพียงพอเก่ียวกบัสินค้าและบริการ 
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ 
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
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*มาตรา 47  คนจนได้รับการรักษาโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
*กรณีโรคระบาดหนกัรัฐต้องให้บริการโดยไม่คิดมลูคา่ 
*ต้องมีการตรากฎหมายมารองรับ คือ กฎหมายสาธารณสขุ 
ขัน้พืน้ฐาน 



สิทธิของมารดาในช่วงระหวา่งก่อนและหลงัการคลอดบุตร 

•มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วง
ระหวา่งก่อนและหลงัการคลอดบตุร
ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
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*มาตรา 48 วรรคสอง คนชราอายเุกิน 60 ปี ที่ไมมี่รายได้  
รัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
*ปัจจบุนัคนชราได้รับการช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์ 
ในอตัรา ..... บาทตอ่คนตอ่เดือน   
*เหตทุี่กฎหมายให้สิทธิคนชรา  เพราะเห็นวา่ ได้ท าคณุประโยชน์ 
แก่ประเทศชาติมาแตเ่ก่าก่อน 



การหา้มใชสิ้ทธิและเสรีภาพเพื่อลม้ลา้งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มาตรา ๔๙  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุมิได้ 
ผู้ใดทราบวา่มีการกระท าตามวรรคหนึง่ ย่อมมีสิทธิร้องตอ่อยัการสงูสดุเพื่อ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัสัง่การให้เลกิการกระท าดงักลา่วได้ 
ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามท่ีร้องขอ หรือไม่
ด าเนินการภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องขอ ผู้ ร้องขอจะยื่นค าร้อง
โดยตรงตอ่ศาลรัฐธรรมนญูก็ได้ 
การด าเนินการตามมาตรานีไ้ม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท า
การตามวรรคหนึง่ 



หนา้ท่ีของชนชาวไทย 

มาตรา ๕๐  บคุคลมีหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) พิทกัษ์รักษาไว้ซึง่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ 
(๒) ป้องกนัประเทศ พิทกัษ์รักษาเกียรติภมู ิผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบตัิของแผน่ดินรวมทัง้ให้ความร่วมมือ
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๓) ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศกึษาอบรมในการศกึษาภาคบงัคบั 
(๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
(๖) เคารพและไมล่ะเมดิสทิธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน และไมก่ระท าการใดท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียด
ชงัในสงัคม 
(๗) ไปใช้สทิธิเลือกตัง้หรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวมของประเทศเป็นส าคญั 
(๘) ร่วมมือและสนบัสนนุการอนรัุกษ์และคุ้มครองสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้
มรดกทางวฒันธรรม 
(๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
(๑๐) ไมร่่วมมือหรือสนบัสนนุการทจุริตและประพฤติมชิอบทกุรูปแบบ 



หนา้ท่ีของรัฐ (หมวด ๕ หนา้ท่ีของรัฐ) - ใหม่สุดในโลก 
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• บทบัญญัติหมวดนีมี้เจตนารมณ์ก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต่อประชาชน 
เพ่ือให้รัฐต้องด าเนินการในเร่ืองท่ีก าหนดให้แก่ประชาชน โดย
ประชาชนไมต้่องใช้สิทธิร้องขอ 

• ประชาชนเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นัน้ได้ทัง้นี ้
ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ (มาตรา ๕๑) คดีจะมากขึน้กวา่ท่ีมีอยู่? 

• เป็นการย้ายสิทธิบางประการในรัฐธรรมนูญในอดีตมาไว้ในหมวด
หน้าท่ีของรัฐ 



ตวัอยา่งหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั
ราชการและการบริหารงานภาครัฐ เช่น 
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๑. ต้องให้เด็กทกุคนได้รับการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปีตัง้แตก่่อนวยัเรียน
จบจบการศึกษาภาคบงัคบัอย่างมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ฯลฯ 
(มาตรา ๕๔ ภาระหนกัตกแก่กระทรวงศกึษาธิการ) 

๒. ต้องให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสขุท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึง 
ฯลฯ (มาตรา ๕๕ ภาระหนกัตกแก่กระทรวงสาธารณสขุ) 

๓. ต้องจดัหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลกัการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
ฯลฯ (มาตรา ๕๖ ภาระหนักตกแก่กระทรวงคมนาคม และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน) 
 



(ต่อ) 
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๔. ต้องอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศิปละ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ ฯลฯ (มาตรา ๕๗ (๑) ภาระหนักตกแก่
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 

๕. ต้องอนุรักษ์ คุ้ มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ 
(มาตรา ๕๗ (๒) ภาระหนกัตกแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๖. ต้องให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในการด าเนินการของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ด าเนินการหากการนัน้อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (มาตรา ๕๘ ภาระหนกัตก
แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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๗. ต้องเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ ฯลฯ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก (มาตรา ๕๙ ภาระตกอยูก่บัทกุหน่วยงานของรัฐ) ต้องน าข้อมลู
ข่าวสารลงในระบบออนไลน์?  

๘. ต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถ่ีและสิทธิในกาเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอัน
เป็นสมบตัิของชาต ิฯลฯ (มาตรา ๖๐) 

๙. ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและ
พิทกัษ์สทิธิของผู้บริโภคด้านตา่ง ๆ ฯลฯ (มาตรา ๖๑) 

(ต่อ) 
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๑๐. ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ฯลฯ 
(มาตรา ๖๑) 

๑๑. ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ (มาตรา ๖๓) 

(ต่อ) 



การควบคุมกฎหมายมใิห้ขัดรัฐธรรมนูญ 
๑.ภาพรวมของการควบคุมกฎหมายมใิห้ขัดรัฐธรรมนูญ 

• ภายใต้หลกัการความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู สง่ผลให้ต้องสร้าง
ระบบการควบคมุกฎหมายมิให้ขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู เพ่ือรักษาสถานะ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ เพราะหากให้กฎเกณฑ์อ่ืน
สามารถขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้เสียแล้ว คุณค่าของรัฐธรรมนูญก็
หายไป 

• กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หลักท่ีก าหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
กฎหมายอ่ืนห้ามขดัหรือแย้ง ฉะนัน้ เม่ือมีปัญหาว่ากฎเกณฑ์ใดขดัหรือแย้ง 
จึงต้องมีกระบวนการและองค์กรชีข้าดปัญหานี ้นีคื้อท่ีมาของระบบการ
ควบคมุกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนญู 
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ขอ้สงัเกตเบ้ืองตน้  
• ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญนี ้ไม่ใช่ระบบรวมศูนย์
อ านาจการตัดสินไ ว้ ท่ี เพียงองค์กรเดียว  คือ  ศาลรัฐธรรมนูญ 
หมายความว่า ประเด็นเร่ืองกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีแต่เพียงศาลรัฐธรรมนูญเพียงศาลเดียวท่ีมีอ านาจ
ตัดสินคดี ท่ีมีประเด็นเร่ืองกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หากแต่ระบบของประเทศไทยเราใช้ระบบกระจายอ านาจ 
กล่าวคือ มีศาลหลายศาลท่ีมีเขตอ านาจในการตดัสินคดีท่ีมีประเด็นว่า
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม่ โดยการโต้แย้ง
ว่ากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู จะถือว่าอยู่ในเขต
อ านาจศาลใด ก็เป็นไปตามเขตอ านาจศาลท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
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ตวัอยา่งเช่น 

(๑) ศาลรัฐธรรมนญู มีอ านาจวินิจฉยัคดีท่ีมีการโต้แย้งวา่ “กฎหมาย” ท่ีตราโดยอ านาจนิติ
บญัญตัิขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม่ 
 

  “มาตรา ๒๑๒  ในการท่ีศาลจะใช้บทบญัญัติแห่งกฎหมายบงัคบัแก่คดีใด ถ้าศาล
เห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน้ต้องด้วย
มาตรา ๕ และยงัไม่มีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญัตินัน้ ให้
ศาลส่งความเห็นเช่นว่านัน้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนัน้ ให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชัว่คราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนญู 

  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระ
อนัควรได้รับการวินิจฉยั ศาลรัฐธรรมนญูจะไม่รับเร่ืองดงักลา่วไว้พิจารณาก็ได้ 

  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้ในคดีทัง้ปวง แต่ไม่กระทบต่อค าพิพากษา
ของศาลอนัถึงท่ีสดุแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถกูศาลพิพากษาว่ากระท า
ความผิดตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ 
นัน้ เป็นผู้ ไม่เคยกระท าความผิดดงักล่าวหรือถ้าผู้นัน้ยงัรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตวัไป แต่
ทัง้นีไ้ม่ก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะเรียกร้องคา่ชดเชยหรือคา่เสียหายใด ๆ” 
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(๒) ศาลปกครอง มีอ านาจวินิจฉยัคดีท่ีมีการโต้แย้งว่า “กฎ” ขดัหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีช่องทางท่ีเสนอ หลากหลายช่องทาง 
คือ  

– ๑) การฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองโดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย 

– ๒) ผู้ตรวจการแผน่ดนิเป็นผู้ เสนอ 

– ๓) คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนฯ เป็นผู้ เสนอ 

(๓) ศาลยตุิธรรม หรือศาลทหาร มีอ านาจวินิจฉยัคดีท่ีมีการยกประเดน็
ว่า “กฏ” ท่ีจะใช้ตดัสินคดีท่ีอยู่ในการพิจารณาของศาล ขัดหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
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ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 

• ระบบควบคมุกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนญู เม่ือใช้เกณฑ์การประกาศใช้
กฎหมายเป็นตัวแบ่งแยก ภายใต้รัฐธรรมนูญถาวรจ าแนกระบบการ
ควบคมุกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนญูได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

•  (๑) การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้
กฎหมาย (มาตรา ๑๔๘) 

•  (๒) การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญหลังประกาศใช้ 
(มาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๑๓) 
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หลัก มาตรา ๕ 

กฎหมายท่ี 
ประกาศใช้แล้ว 

ร่าง พ.ร.บ. 

มาตรา ๒๓๑ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มาตรา ๒๑๒ 
ศาล 

ศาล 
รัฐธรรมนญู 

ศาล 
ปกครอง 

กฎหมาย 
ในความหมาย 
ของรัฐธรรมนญู 

กฎหมาย 
อื่น(กฎ) 

มาตรา ๑๔๘ 

มาตรา ๒๑๓ 
บคุคล (การกระท า) 
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๒. การควบคุมกฎหมายมใิห้ขัดรัฐธรรมนูญก่อน
ประกาศใช้ 

• ก่อนท่ีจะมีการน าร่างพระราชบัญญัติขึน้ทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงประ
ปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดการควบคมุมิให้ร่างกฎหมายนีข้ดัรัฐธรรมนูญ  ได้แก่ การเปิด
โอกาสให้มีการยื่นเร่ืองเพื่อให้มีการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ 
(มาตรา ๑๔๘) 



การเปิดโอกาสให้มีการยืน่เร่ืองเพือ่ให้มีการตรวจสอบร่างพระราชบัญญตัิ  
มาตรา 148 

 มาตรา ๑๔๘  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัตใิดขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 

 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา หรือสมาชิกของทัง้สองสภารวมกนัมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของทัง้สองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวฒุิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับความเห็นดงักล่าวส่งความเห็นนัน้ไปยงัศาล
รัฐธรรมนญูเพ่ือวินิจฉยั และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไมช่กัช้า 

 (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบญัญตัิดงักลา่วมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูหรือตราขึน้โดยไม่
ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญู ให้สง่ความเห็นเช่นว่านัน้ไปยงัศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือวินิจฉยั และแจ้งให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานวฒุสิภาทราบโดยไมช่กัช้า 

 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วขึน้ทลูเกล้า
ทลูกระหมอ่มถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมไิด้ 

 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่าร่างพระราชบญัญตัินัน้มีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูหรือตราขึน้โดยไมถ่กูต้อง
ตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญู และข้อความดงักลา่วเป็นสาระส าคญัให้ร่างพระราชบญัญตัินัน้เป็นอนัตกไป 

 ถ้าศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่าร่างพระราชบญัญตัินัน้มีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู แต่มใิช่กรณีตามวรรคสาม 
ให้ข้อความท่ีขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนัน้เป็นอนัตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 



ขอ้สงัเกต 

• แตเ่ดิมตามรัฐธรรมนญู ฉบบั 2550 มีกรณีบงัคบัให้น าร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู เสนอ
ศาลรัฐธรรมนญูให้พิจารณาก่อนประกาศใช้ทกุกรณีเป็นครัง้แรก และครัง้เดียว ดงัท่ีบญัญัติไว้ว่า  

 “มาตรา ๑๔๑ เมือ่รัฐสภาใหค้วามเห็นชอบกบัร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญแลว้ก่อน
น าข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดว้ย
รฐัธรรมนูญซ่ึงตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเร่ือง 
 ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญทีวิ่นิจฉยัว่าร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความ
ขดัหรือแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ ใหข้อ้ความทีข่ดัหรือแยง้นัน้เป็นอนัตกไป ในกรณีทีวิ่นิจฉยัว่าข้อความดงักล่าวเป็น
สาระส าคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ ใหร่้างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญนัน้เป็นอนัตกไป” 
 ในกรณีทีค่ าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญมีผลท าให้ข้อความที่ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอนั
ตกไปตามวรรคสอง ใหส่้งร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนัน้กลบัคืนสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา
เพือ่พิจารณาตามล าดบั ในกรณีเช่นว่านี ้ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภาพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเพือ่มิใหข้ดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได ้โดยมติในการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือ
มาตรา ๑๕๑ แลว้แต่กรณี ต่อไป” 
 
 

 
 



แต่รัฐธรรมนูญฉบบั 2560 มาตรา ๑๓๓ (๓) 

 มาตรา ๑๓๒  ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู นอกจากท่ีบญัญตัิไว้ดงัต่อไปนีใ้ห้กระท า
เช่นเดียวกบัพระราชบญัญตัิ 
 (๑) การเสนอร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชมุร่วมกนัเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสบิวนัโดยการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของ
รัฐสภา ถ้าท่ีประชมุร่วมกนัของรัฐสภาพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบตามร่างท่ีเสนอตามมาตรา ๑๓๑ 
 (๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้ความเหน็ ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระที่เก่ียวข้อง ไม่มีข้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 (๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระที่เก่ียวข้อง เหน็ว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเหน็ชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัตหิน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเหน็ไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเหน็ดังกล่าว ในการนี ้ให้
รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพิ่มเตมิตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอสิระตามที่เหน็สมควร
ได้ และเม่ือด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
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• ข้อสังเกต 
• การควบคุมร่างพระราชบัญญัติปกติท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔๘ นี ้เป็นการ

ก าหนดให้มีการตรวจสอบร่างพระราชบญัญตัิได้เม่ือเข้าเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้  
• การควบคมุร่างพระราชบญัญตัิไมใ่ห้ขดัรัฐธรรมนญูก่อนประกาศใช้นี ้ควบคมุใน  ๒ 

ประเดน็หลกั 
• (๑) ควบคมุไมใ่ห้มีข้อความขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
• (๒) ควบคมุไม่ให้ตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 

เช่น การลงมติของที่ประชมุสภากระท าในขณะที่สภามีองค์ประชมุไมค่รบ เป็นต้น 



ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

• หากศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัวา่ 

•  (๑) ร่างพระราชบญัญัตินัน้มีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึน้โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความ
ดัง กล่ า ว เ ป็นสา ระส าคัญของ ร่ า งพระ ราชบัญญัติ  นั น้  ร่ า ง
พระราชบญัญตัินัน้ตกไปทัง้ฉบบั 

•  (๒) แต่ถ้าข้อความท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ไม่ใช่สาระส าคญั 
เฉพาะข้อความท่ีขดัหรือแย้งนัน้เป็นอนัตกไป 
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ตวัอย่างกรณีร่างพระราชบัญญัตติราขึน้โดยไม่ถูกต้อง
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  

• ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓-๑๔/๒๕๔๑ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ์ พ.ศ. 
.... ตราขึน้โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ 

• ศาลรัฐธรรมนญูได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดงันี ้ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๗๓ 
( รั ฐธร รมนูญ  ฉบับ  พ .ศ .๒๕๔๐ )  ในกรณี ท่ีสภาผู้ แทนราษฎรยก ร่า ง
พระราชบญัญัติท่ีถูกยบัยัง้ขึน้พิจารณาใหม่นัน้ สภาผู้แทนราษฎรลงมติได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ยืนยันร่างเดิมหรือยืนยันร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณา การยืนยันร่างเดิมของสภาผู้ แทนราษฎร หมายถึง การยืนยันร่าง
พระราชบญัญัติเดิมท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอไปยงัวฒุิสภาทกุประการ ซึ่งมีผล
ตามมาตรา ๑๗๖ ท่ีให้ถือว่า ร่างพระราชบญัญัตินัน้เป็นอนัได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ซึง่จะต้องด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓  
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• การท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยนัร่างพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ .ศ. .... ซึ่ง
เป็นร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากในวนัเดียวกนัให้เพิ่มบทบญัญัติมาตรา ๓ ทวิ ซึ่งภายหลงัได้ปรับปรุงเลข
มาตราเป็นมาตรา ๔ เพ่ือระบบุทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจในการตรา
กฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว้ ตามมาตรา 
๒๙ วรรคสอง ด้วยนัน้ เป็นบทบญัญัติท่ีเพิ่มขึน้โดยยงัไม่ได้ผ่านการพิจารณา
ของวุฒิสภา จึงถือไม่ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัตินัน้ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๐ รัฐสภาต้องประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวฒุิสภา  
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• การท่ีสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการเพิ่มบทบญัญัติมาตรา ๔ ภายหลงัท่ีลงมติ
ยืนยันร่างเดิมของสภาผู้ แทนราษฎรแล้ว เป็นการตรากฎหมายท่ีไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๕ ประกอบมาตรา ๙๓ มาตรา 
๙๒ และมาตรา ๙๐ เม่ือร่างพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. .... ตราขึน้โดยไม่
ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู ร่างพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ .ศ. .... 
จงึตกไปทัง้ฉบบัตามมาตรา ๒๖๒ วรรคสาม 

• ส่วนการท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เพิ่มบทบญัญัติ
มาตรา ๔ ภายหลังท่ีสภาผู้ แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมของสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๗๖ แล้วนัน้ เป็นการตรากฎหมายท่ีไมถ่กูต้องตาม
บทบญัญัติของรัฐธรรมนญู ร่างพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
พ.ศ. .... จึงตกไปทัง้ฉบับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม โดยมี
เหตผุลเดียวกบักรณีการตราร่างพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. ....  
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๕๑ เร่ือง ร่าง พรบ.ส านกังานสลาก
กินแบง่รัฐบาล (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตราขึน้โดยถกูต้องตามบทบญัญตัิแหง่
รัฐธรรมนญู และมีข้อความขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม ่

• ประเด็นเก่ียวกับอ านาจในการรับพิจารณาคดี ศาลรัฐธรรมนญูเห็นว่า ผู้ ร้องเป็น
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ จ านวน ๓๐ คน ซึง่เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของสมาชิกทัง้หมดท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (ในขณะนัน้สมาชิก
สภานิติบญัญัติแห่งชาติ มีจ านวน ๒๕๐ คน) เข้าช่ือเสนอความเห็นว่า ร่าง พรบ. 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ตราขึน้โดยไม่ถูกต้องตาม
บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูและมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู พ .ศ.๒๕๕๐ 
กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนญู มาตรรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) เม่ือประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติส่งค าร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ศาล
รัฐธรรมนูญจึงมีอ านาจรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑)  



มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 530 

• ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัย ๒ 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ร่าง พรบ . ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ตราขึน้โดยถกูต้องตามบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ประเด็นท่ีสอง ร่าง พรบ . ส านักงานสลากกิน
แบ่ง รัฐบาล (ฉบับท่ี . . )  พ .ศ .  . . . .  มี ข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญู พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม่ และจะต้องตกไปตามรัฐธรรมนญู
มาตรา ๑๕๔ วรรคสามหรือไม่ 

• ในการพิจารณาประเดน็แรก มีประเดน็เบือ้งต้นท่ีต้องวินิจฉยัก่อน
วา่ การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิและองค์
ประชมุของสภานิติบญัญตัิแห่งชาตเิป็นไปตามรัฐธรรมนญูมาตรา 
๑๒๖ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๙๓ หรือไม ่
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• รัฐธรรมนญู มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง มีสาระส าคญั คือ การก าหนดจ านวน
ของสมาชิกสภาท่ีมีจ านวนมากเพียงพอท่ีจะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และแสดงเจตนาในลกัษณะของมติท่ีประชุมในการพิจารณาร่างกฎหมาย
และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูอนัเป็นหลกัการประชมุ
สภาท่ีใช้อยู่ในนานาประเทศ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับตลอดมา ล้วนมีบทบัญญัติว่าด้วยองค์ประชุมของสภา
ผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจึงจะ
นับเป็นองค์ประชุม การ ท่ี รัฐธรรมนูญทุกฉบับก าหนดจ านวนของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภาท่ีประกอบกนัเป็นองค์ประชุม
ไว้ ก็เพ่ือให้การประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ของสภาเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และมีการอภิปรายแลกเปล่ียน  
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• ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีของสภา
ผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาในส่วนท่ีเก่ียวกบัการตรากฎหมายนัน้ กฎหมายท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เม่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมมีผลใช้บงัคบักับประชาชนทุก
คนในปะเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบใน
การพิจารณาทกุวาระ และเม่ือรัฐธรรมนญูก าหนดองค์ประชมุไว้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่า ท่ี มีอยู่ของแต่ละสภา ย่อมมี
ความหมายว่า การประชุมสภาผู้ แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาท่ีมี
จ านวนสมาชิกเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุ จะถือว่าเป็นการใช้อ านาจ
นิติบัญญัติโดยองค์กรสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ได้  และหากมีการ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุสภาผู้แทนราษฎรและท่ีประชมุวฒุิสภาท่ีไม่
ครบองค์ประชุมจะถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภา
ผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาท่ีชอบด้วยบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูไมไ่ด้ 
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• ส าหรับร่าง พรบ. ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. 
.... นัน้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สภานิติ
บญัญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ .ศ.๒๕๔๙ ท า
หน้าท่ีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภาตามบทบญัญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนีจ้นกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็นครัง้แรก ในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัตินี ้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็น
องค์กรท่ีใช้อ านาจนิติบญัญัติแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุสภานิติบญัญตัิแห่งชาติจึงต้อง
เป็นการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุท่ีครบองค์ประชมุ จึงจะถือ
ว่า เ ป็นการออกเสียงลงคะแนนท่ีชอบด้วยบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนญูเช่นกนั 
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• สว่นข้อบงัคบัการประชมุสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๘ วรรค
สอง ท่ีก าหนดว่า “เม่ือมีสมาชิกลงช่ือมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทัง้หมด จึงจะเนองค์ประชุม” นัน้ เป็นเพียงบทบัญญัติ
เก่ียวกับการเปิดประชุมว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถ
ด าเนินการได้เม่ือมีสมาชิกลงช่ือมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ แต่ภายหลงัเปิดการ
ประชุมแล้ว ในขัน้ตอนของการลงมติในเร่ืองใด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประชุมปรึกษาหารือของท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ องค์ประชุม
จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ จะต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่
ของสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติในขณะนัน้  
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• เพราะองค์ประชมุมิได้มีความหมายแตเ่พียงวา่ เม่ือมีสมาชิกลงช่ือมาประชมุ
ครบและเปิดการประชุมแล้ว หลงัจากนัน้สมาชิกจะอยู่ร่วมประชุมหรือไม่ก็
ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนสมาชิกในท่ีประชุมอีกต่อไป หากเป็นเช่นนัน้
แล้ว ผลก็จะเป็นว่า หลงัจากเปิดประชมุ แม้จะมีสมาชิกอยู่ประชมุเพียงไม่ก่ี
คนก็อาจลงมติและมีเสียงข้างมากได้ ซึ่งมิใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และหากถือจ านวนสมาชิกท่ีลงช่ือมาประชมุเป็นองค์ประชมุของสภาจนเสร็จ
สิน้การประชมุในแต่ละครัง้ คงจะไม่ปรากฏเหตกุารณ์ดงัเช่นท่ีเกิดขึน้ในสภา
ผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีต รวมทัง้ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี ้
ด้วย คือ การขอให้นบัองค์ประชุมในระหว่างการประชุม โดยสมาชิกท่ีมีข้อ
สงสยัว่า องค์ประชมุไม่ครบ และเม่ือปรากฏว่า องค์ประชมุไม่ครบ ประธาน
ของที่ประชมุก็จะสัง่พกัการประชมุหรือให้เลื่อนการประชมุออกไป 
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• เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยตุิตามเอกสารบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาส่งและชีแ้จงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า ในคราวประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๕๗/๒๕๕๐ วันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา 
๑๗ .๒๔ นาฬิกา อันเป็นวันเวลาท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขึน้รับหลกัการแห่งร่างพระราชบัญญัติส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายสงัศิต พิริยะรังสรรค์ และ
คณะเป็นผู้ เสนอ มีสมาชิกเข้าประชมุ ๑๕๕ คน ซึง่ครบองค์ประชมุ ต่อมาใน
คราวประชมุสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ ครัง้ท่ี ๖๑/๒๕๕๐ วนัพธุท่ี ๓๑ ตลุาคม 
๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๓๗ นาฬิกา อนัเป็นวนัเวลาท่ีสภานิติบญัญัติแห่งชาติออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขึน้รับหลกัการแห่งร่าง พรบ . ส านกังานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ซึ่งนายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์ และคณะ 
เป็นผู้ เสนอ มีสมาชิกเข้าประชุมเพียง ๔๙ คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทัง้หมด  
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• เท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติในขณะนัน้ คือ ไม่ถึง ๑๒๕ คน จึงไม่
ครบองค์ประชุม  แต่ ข้อ เท็จจ ริงสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ไ ด้ส่ ง ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับของนายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  ให้คณะกรรมาธิการ
วิสามญัท่ีพิจารณาร่างพระราชบญัญัติฉบบัของนายสงัศิต พิริยะรังสรรค์ ซึ่ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่งตัง้ขึน้ก่อนหน้านัน้พิจารณา เพ่ือให้รวม
พิจารณาร่างทัง้สองฉบบัเข้าด้วยกนั เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ร่าง พรบ. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีนายสงัศิต 
พิริยะรังสรรค์ และนายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์ เป็นผู้ เสนอ เสร็จแล้ว จึงเสนอ
ให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณาในคราวประชมุสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
ครัง้ท่ี ๖๗/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วนัพธุ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ปรากฏว่า 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสอง ร่างมาตรา ๓ มีจ านวนผู้ เข้าประชุม
เพียง ๙๒ คน ส่วนร่างมาตรา ๔ มีจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมเพียง ๙๓ คน ไม่
ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ
ในขณะนัน้ คือ ไม่ถึง ๑๒๑ คน จึงไม่ครบองค์ประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีสาม ในเวลา ๑๒.๐๗ นาฬิกา มีจ านวนสมาชิกผู้ เข้า
ประชมุเพียง ๑๑๒ คน ไมถ่งึกึง่หนึง่ของจ านวนสมาชิก  
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• ทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติในขณะนัน้ คือ ไม่ถึง ๑๒๑ คน จึงไม่
ครบองค์ประชุม และไม่อาจถือการออกเสียงลงคะแนนท่ีไม่ครบองค์ประชุม
ดงักล่าวเป็นการลงมติของสภานิติบญัญัติแห่งชาติโดยชอบด้วยรัฐธรรมนญู พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง ได้ ดังนัน้ จึงถือว่าการตราร่าง พรบ . ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ไม่ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
อนัมีผลให้ร่างพระราชบญัญัตินีเ้ป็นอนัตกไปตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๕๔ วรรค
สาม ซึ่งบญัญัติว่า หากศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่า ร่างพระราชบญัญัตินัน้ตราขึน้
โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูนี ้ให้ร่างพระราชบญัญัตินัน้เป็นอนั
ตกไป และเม่ือร่าง พรบ. ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... เป็นอนั
ตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสามแล้ว กรณีค าขออ่ืนไม่จ าต้อง
พิจารณาวินิจฉยั เพราะไมอ่าจท าให้ผลของค าวินิจฉยัเปลี่ยนแปลงไป 
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ตวัอยา่งกระบวนการตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญไม่ชอบ
ดว้ยกระบวนการในอดีต ใชเ้ทียบเคียงกบัร่างพระราชบญัญติัได ้เช่น 

•  ค าวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๒ /๒๕๕๑  (คณะตุลาการ
รัฐธรรมนญูท าหน้าท่ีศาลรัฐธรรมนญู) ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ
ส่งร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. .... และเอกสารประกอบ เพื่อให้ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
ก าหนดประเด็นพิจารณา ๒ ประเด็น ดงันี ้
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ยอ่หลกัจากค าวนิิจฉยั  
ว.๒/๒๕๕๑ (๓/๒๕๕๑,  

๔/๒๕๕๑, ๘/๒๕๕๑) ออกสอบบ่อยอยู ่
• ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยผู้ตรวจการแผน่ดิน พ.ศ. .... 

ตราขึน้โดยกระบวนการที่ไมช่อบด้วยรัฐธรรมนญู เพราะองค์ประชมุของสภา
นิติบญัญตัิมีไมค่รบเมื่อมีการลงมติให้ความเหน็ชอบในวาระที่ ๑ ขัน้รับ
หลกัการ 

• องค์ประชุมของสภา ต้องมีอยู่ครบองค์ประชุม ไม่เฉพาะแต่ในการเปิด
ประชุม แต่ ต้องมีอยู่ครบองค์ประชุมตลอดเวลาในการประชุมด้วย 
โดยเฉพาะเม่ือจะมีการลงมติ เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู ต้องการให้
มีการปรึกษาหารือ แสดงความคิดเหน็ร่วมกนั 
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ข้อสังเกต  

• คดีข้างต้นวางหลกัในเร่ืององค์ประชุมของสภา
วา่ ต้องมีอยู่ครบองค์ประชมุ ไม่เฉพาะแต่ในการ
เ ปิดประชุม  แต่ ต้อง มีอยู่ ครบอง ค์ประชุม
ตลอดเวลาในการประชมุด้วย เพราะเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ต้องการให้มีการปรึกษาหารือ 
แสดงความคิดเหน็ร่วมกนั 



 ลา่สดุศาลรัฐธรรมนญูก็ได้ยืนยนัเร่ืององค์
ประชมุของสภาอีกครัง้ใน 

• ค าวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๕ /๒๕๕๒  ประเด็นแรก ร่าง
พระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตราขึน้โดยถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ศาลเห็นว่าแม้ว่าผู้ ร้องจะมิได้
ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูตรวจสอบกระบวนการตราร่างพระราชบญัญตัิ
ว่าตราขึน้โดยถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม 
ศาลรัฐธรรมนญูก็มีอ านาจวินิจฉยัประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนญู
ของกระบวนการตราร่างพระราชบญัญตัิได้ 
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• ในประเด็นว่า ร่างพระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตราขึน้โดยถกูต้องตาม
บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ นัน้ มีประเด็นท่ีต้องวินิจฉัยก่อนว่า การออกเสียง
ลงคะแนนของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ และองค์ประชุมของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ
เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ 
มาตรา ๙ วรรคหนึง่ และรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๑๒๖ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๙๓ หรือไม ่

• เม่ือองค์ประชมุของสภานิติบญัญัติแห่งชาติไม่ครบองค์ประชมุและไม่อาจถือการออก
เสียงลงคะแนนท่ีไมค่รบองค์ประชมุเป็นการลงมติของสภานิติบญัญัติแห่งชาติโดยชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญู จึงถือว่าการตราร่างพระราชบญัญัติป่าชมุชน พ .ศ. .... ไม่ถกูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อันมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีเ้ป็นอันตกไปตาม 
มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม ดงันัน้ จึงไม่จ าต้องวินิจฉยัว่าร่างพระราชบญัญัตินี ้มีข้อความ
ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม ่เพราะไมอ่าจท าให้ผลของค าวินิจฉยัเปลี่ยนแปลงไป 
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ขอ้สงัเกต 

• ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ตรวจสอบเนือ้หาของร่าง
พระราชบญัญัติว่าขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้
ไมไ่ด้ร้องให้ตรวจสอบในเร่ืองกระบวนการตราวา่ชอบด้วย
รัฐธรรมนญูหรือไม ่ศาลรัฐธรรมนญูก็หยิบยกขึน้พิจารณา
เองได้ เพราะอยูใ่นอ านาจอยูแ่ล้ว 
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ตวัอย่างกรณีกระบวนการตราและเนือ้หาของพระ
ราชบญัญติประกอบรัฐธรรมนญูชอบด้วยรัฐธรรมนญูแตมี่

เนือ้หาบางบทมาตราขดัรัฐธรรมนญู 
• ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑/๒๕๕๔ ประเด็นท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตราขึน้โดย
ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนญูได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากค า ร้อง เอกสารประกอบค าร้อง ค าชี แ้จงของผู้ เ ก่ียวข้อง รวมทัง้ได้ตรวจ
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ศาลรัฐธรรมนญูโดยเสียงข้างมาก (๘ ต่อ ๑) เห็นว่า ร่าง
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต (ฉบบั
ท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.๒๕๔๒  
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• ซึง่เสนอโดยประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไมน้่อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทัง้หมด
เทา่ท่ีมีอยูข่องสภาผู้แทนราษฎรซึง่เป็นบคุคลตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐๒ วรรค
สาม ประกอบมาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถกูต้องแล้ว โดยใช้ร่างท่ีเสนอ
โดยประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติเป็นร่างหลกั และ
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนีข้องสภาผู้แทนราษฎรและ
วฒุิสภาได้กระท าเป็นสามวาระ โดยมีองค์ประชมุและการออกเสียงลงคะแนนรวมถงึ
ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นไปตามที่รัฐธรรมนญูบญัญตัิไว้ แม้การพจิารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาเกนิกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๐๒ วรรคส่ี แต่ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีบทบังคับให้เกดิใด ๆ ต่อร่าง
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ต้องถือว่าเป็นก าหนดเวลาเร่งรัด
เท่านัน้ ไม่ท าให้การตราร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนีเ้สียไป 
ดงันัน้ ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... จงึตราขึน้โดยถกูต้องตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญู 
แล้ว 
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• ประเด็นท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มีข้อความขดั
หรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนญุพิจารณาข้อความใน
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ทัง้ ๗๔ ร่างมาตรา รวมทัง้
ในส่วนค าปรารภของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดงักลา่วแล้ว ศาลรัฐธรรมนญูมีมติเป็นเอกฉนัท์ เห็นว่า ค าปรารภและ
ร่างมาตรา รวม ๗๓ ร่างมาตรา ไม่ มี ข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญู เว้นแตร่่างมาตรา ๖๔ ท่ีมีข้อความว่า “ให้ยกเลิกความใน
มาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.๒๕๔๒ และให้ใช้ความตอ่ไปนี ้
แทน 
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• “มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจในการก าหนดเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
ให้กบัข้าราชการส านกังาน ป.ป.ช. ได้ โดยให้มีการจดัท าบญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง ของข้าราชการส านกังาน ป.ป.ช. ตามพืน้ความรู้ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ตาม
คณุภาพงาน และการด ารงตนอยู่ในความยตุิธรรม 

• ส าหรับต าแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยตุิธรรมในแตล่ะชัน้ต าแหน่ง ให้จดัท าบญัชี
อตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งโดยมีอตัราไม่สงูกวา่บญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการอยัการตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และให้ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา โดยให้มีผลใช้บงัคบัได้ 

• ในสว่นของต าแหน่งข้าราชการประเภทอ่ืน ให้น าบญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง
ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

• บญัชีเงินเดือน ตามวรรคสองและวรรคสามให้น ามาค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ 

• การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ข้าราชการส านกังาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนัน้” 
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• ศาลรัฐธรรรมนญูโดยเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) เห็นว่า รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ดังท่ีปรากฏในค าปรารภว่า เพ่ือการก าหนดกลไก
สถาบนัทางการเมืองทัง้ฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดลุยภาพและประสิทธิภาพ
ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทัง้ให้สถาบนัศาลและองค์กรอิสระอ่ืน ๆ สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้โดยสจุริตเท่ียงธรรม โดยหมวด ๑๑ ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนญู ส่วนท่ี
หนึ่ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และส่วนท่ีสอง องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยรัฐธรรมนูญได้
บัญญัติก าหนดท่ีมา คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจ
หน้าท่ี การตรวจสอบการใช้อ านาจและการถอดถอนออกจากต าแหน่ง ไว้ทัง้ใน
รัฐธรรมนญูและให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญัติ แล้วแต่กรณี และก าหนดให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวมีหน่วยธุรการเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ  



• ส าหรับในสว่นของเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูและองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนญูท่ีรวมถึงองค์กร
อยัการ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด ได้บญัญตัิไว้ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิและจะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัมิได้ จากบทบญัญตัิดงักลา่วย่อมเห็นได้ว่า 
รัฐธรรมนญูได้บญัญตัิเร่ืองระบบบญัชีเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู และองค์กรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนญู โดยเฉพาะพนกังานอยัการไว้อย่างชดัเจนว่าให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บญัญตัิและจะน าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหนง่ของข้าราชการพลเรือนมา
ใช้บงัคบัมิได้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนญู
บญัญตัิไว้ แต่ในสว่นหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยธรุการขององค์กรตามรัฐธรรมนญูนัน้ 
บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูได้บญัญตัิไว้ในท านองเดียวกนัวา่ ให้ส านกังานขององค์กร
เหลา่นีเ้ป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืน ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ  
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• ซึง่รวมถึงส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติตามที่
บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๕๑ วรรคสามด้วย อนัเป็นการมอบอ านาจให้ฝ่าย
นิติบญัญตัิเป็นผู้ตรากฎมหายขึน้ใช้บงัคบัตามที่รัฐธรรมนญูบญัญตัิไว้ แตม่ิได้บญัญตัิ
ห้ามไมใ่ห้น าระบบบญัชีเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้
บงัคบัเช่นเดียวกบัผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนญูแตป่ระการใด นอกจากนี ้
การก าหนดบัญชีอัตราเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของข้าราชการไม่ว่า
เป็นฝ่ายใดมหีลกัเกณฑ์ที่ส าคญั คือ ให้ก าหนดโดยการตราเป็น
พระราชบญัญัตซิึ่งออกโดยรัฐสภาเสียก่อน และหากจะมีการปรับอัตรา
เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิที่
เปลี่ยนแปลงไปกใ็ห้กระท าได้ด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดย
คณะรัฐมนตรี แต่กต้็องเป็นกรณีที่มบีัญชีอัตราเงนิเดอืนและเงนิประจ า
ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตอิยู่ก่อนแล้ว แม้แตบ่ญัชีอตัรา
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานอยัการก็เชน่เดียวกนั  
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• ดงันัน้ การท่ีร่างมาตรา ๖๔ ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่มีฐานะเป็นองค์กร
กลางบริหารงานบคุคลของส านกังาน ป.ป.ช. เป็นผู้ มีอ านาจก าหนดและจดัท าบญัชี
อตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการส านกังาน ป.ป.ช. โดยในสว่น
ข้าราชการประเภทอ่ืนให้น าบญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และในสว่น
ข้าราชการในสาขากระบวนการยตุิธรรมมีอตัราไมส่งูกวา่บญัชีอตัราเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการอยัการได้ โดยไมต้่องได้รับการพิจารณาจาก
รัฐสภา นัน้ จงึมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิระหวา่งข้าราชการส านกังาน ป.ป.ช. 
และข้าราชการฝ่ายอ่ืน นอกจากนี ้ การก าหนดต าแหน่งหรือคณุสมบตัิต่าง ๆ ของ
ข้าราชการในสาขากระบวนการยตุิธรรมได้ก าหนดหลกัเกณฑ์อนัเป็นพืน้ฐานแห่ง
การก าหนดบญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งไว้ในร่างมาตรา ๖๓ ท่ีให้
เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑๐/๑ วรรคหนึง่  วา่  
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• “ในการก าหนดต าแหนง่ข้าราชการส านกังาน ป.ป.ช. ให้ด ารงต าแหน่งในสาขากระบวนการ
ยตุิธรรมนัน้ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ความรู้ในระดบัเนติบณัฑิต หรือเป็นผู้ส าเร็จปริญญาทางด้าน
กฎหมาย และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉยัคดีหรือการให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนก” ก็เป็นเพียง
การก าหนดคณุสมบตัิอย่างกว้างเท่านัน้ เม่ือไม่ปรากฏว่าร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
นีมี้ข้อความใดก าหนดให้ข้าราชการในสาขากระบวนการยตุิธรรมมีความแตกตา่งจากข้าราชการ
ฝ่ายอ่ืน หรือมีคณุสมบตัิท านองเดียวกนักบัพนกังานอยัการ จึงมีความแตกตา่งกนัในสาระส าคญั 
ดงันัน้ ร่างมาตรา ๖๔ ท่ีให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ และให้ใช้ความแทนดงักลา่ว จึงไม่
สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๕๑ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕ วรรค
เจ็ด และเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมตอ่บคุคลเพราะความเหตแุห่งความแตกต่างในเร่ือง
สถานะของบคุคลท่ีเป็นข้าราชการฝ่ายอ่ืน อนัเป็นการขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ 
วรรคหนึง่ และวรรคสาม แต่ศาลรัฐธรรมนญูมีมติเป็นเอกฉนัท์ว่าร่างมาตรา ๖๔ ท่ีมีข้อความขดั
หรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูนัน้ ไม่เป็นสาระส าคญั  
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• อาศยัเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ศาลรัฐธรรมนญูจึงวินิจฉยัวา่ ร่าง
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ชอบด้วยรัฐธรรมนญู 
ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
เป็นอนัตกไป ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และให้สง่ร่าง
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... กลบัคืนสภา
ผู้แทนราษฎรและวฒิุสภาเพื่อพิจารณาตามล าดบั ตามมาตรา 
๑๔๑ วรรคสาม 
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ขอ้สงัเกต 
• วิธีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติก่อน
ประกาศใช้ ตามมาตรา ๑๔๘ นี ้ใช้เฉพาะกับกรณีร่างพระราชบญัญัติ
เท่านัน้ ไม่น าไปใช้กับกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
บทบญัญตัิไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
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๓. การควบคุมกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนูญหลงั
ประกาศใช้ 
 ๓.๑ การเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
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ผูต้รวจการแผน่ดินอาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองไดเ้ม่ือเห็นวา่มีกรณีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรา ๒๓๑  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอ
เร่ืองตอ่ศาลรัฐธรรมนญูหรือศาลปกครองได้เมื่อเหน็ว่ามีกรณี ดงัต่อไปนี ้
 (๑) บทบัญญัตแิห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉยัโดยไม่ชกัช้า  ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนญู 
 (๒) กฎ ค าสั่ ง หรือการกระท าอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเร่ืองพร้อม
ด้วยความเหน็ต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉยัโดยไมช่กัช้า  ทัง้นี ้ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 



• ในการใช้อ านาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองโดย
ผู้ตรวจการแผ่นดินนี ้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉยั
ในเบือ้งต้นว่าเร่ืองท่ีมีผู้ เสนอมายังผู้ ตรวจการแผ่นดินนัน้ มีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท่ีจ าต้องส่งเ ร่ืองต่อไปยังศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือไม่ มิได้หมายความว่า เม่ือมีบุคคลใด
เสนอเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยยกประเด็น
ว่ามีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วผู้ตรวจการแผ่นดิน
จ าต้องเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองทุกกรณีไปไม่ (ค า
วินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๒๐/๒๕๔๖) 
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ขอ้สงัเกต 
• การใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดนิในการเสนอเร่ืองตอ่ศาล
รัฐธรรมนญูตามมาตรา ๒๓๑ นีต้้องเป็นกรณีท่ีบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญู เท่านัน้ 
หากเป็นเร่ืองอ่ืน เช่น ปัญหาวา่สนธิสญัญาท่ีรัฐบาลจะลงนามนัน้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนหรือไม่ เป็นต้น จะไมอ่ยู่
ในอ านาจของผู้ตรวการแผ่นดนิท่ีจะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉยั (ค าสัง่ศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๑/๒๕๕๒) 
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ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่๑/๒๕๕๒  
• ประเด็นตามค าร้องท่ีต้องพิจารณาเบือ้งต้นมีวา่ ศาลรัฐธรรมนญูมี
อ านาจรับ ค าร้อง ของผู้ตรวจการแผ่นดินท่ีขอให้พิจารณาวินิจฉยัวา่ 
การท าความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๘ 
ประกอบรัฐธรรมนญูแห่ง ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง ไว้พิจารณาได้หรือไม่  
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• ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การท าความตกลงการค้าเสรี
ไทย – ออสเตรเลีย ดังกล่าวเป็นการกระท าของรัฐบาล และ
ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลียไม่ใช่บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ ออกโดยองค์กรที่ ใช้อ านาจนิติบัญญัติที่ มีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดนิของรัฐสภา
ไม่อาจอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๗ (๑) และมาตรา ๑๙๘ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑) และ มาตรา ๑๗ เสนอ
เร่ืองต่อ ศาลรัฐธรรมนูญได้  
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๓.๒ การเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาล 

  “มาตรา ๒๑๒  ในการท่ีศาลจะใช้บทบญัญัติแห่งกฎหมายบงัคบัแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง
หรือคูค่วามโต้แย้งพร้อมด้วยเหตผุลวา่บทบญัญัติแห่งกฎหมายนัน้ต้องด้วยมาตรา ๕ และยงัไม่
มีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญัตินัน้ ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านัน้
ต่อศาลรัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉยั ในระหว่างนัน้ ให้ศาลด าเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการ
พิพากษาคดีไว้ชัว่คราวจนกว่าจะมีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู 

  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอนัควร
ได้รับการวินิจฉยั ศาลรัฐธรรมนญูจะไม่รับเร่ืองดงักลา่วไว้พิจารณาก็ได้ 

  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูให้ใช้ได้ในคดีทัง้ปวง แต่ไม่กระทบต่อค าพิพากษาของศาล
อันถึงท่ีสุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิดตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นัน้ เป็นผู้ ไม่เคย
กระท าความผิดดงักล่าวหรือถ้าผู้นัน้ยงัรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตวัไป แต่ทัง้นีไ้ม่ก่อให้เกิดสิทธิท่ีจะ
เรียกร้องคา่ชดเชยหรือคา่เสียหายใด ๆ” 
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• รัฐธรรมนญูได้แก้ไขถ้อยค าให้ชดัเจนยิ่งขึน้ เหมือนฉบบั 2550 และเพ่ือมิให้
เกิดการประวิงคดี จึงให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ในระหว่างรอ
ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู แตจ่ะมีการพิพากษาคดีก่อนมิได้  

• อ านาจหน้าของศาลรัฐธรรมนญูในการควบคมุกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนญู
นัน้เป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญยิ่ง ด้วยเหตุท่ีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ มีสถานะสงูกว่ากฎหมายอ่ืน ๆ ด้วยผลของศกัด์ิหรือล าดบัชัน้
ของกฎหมาย กฎหมายอ่ืนใดจะขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูไม่ได้ (มาตรา ๖) 
ทัง้นีเ้พราะถ้าปล่อยให้มีการตรากฎหมายมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ 
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก็ย่อมไร้ความหมาย  ดังนัน้ 
รัฐธรรมนูญจึงได้ก าหนดในเร่ืองการควบคมุกฎหมายมิให้ขดัรัฐธรรมนูญไว้ 
โดยมีทัง้การควบคุมก่อนมีการประกาศใช้ และการควบคุมภายหลังการ
ประกาศใช้ ในท่ีนีจ้ะได้กลา่วถงึการควบคมุในประการหลงั 
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หลกัเกณฑใ์นการเสนอเร่ืองใหศ้าลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีประกาศใชแ้ลว้มีดงัน้ี 

• (๑) ต้องเป็นการโต้แย้งวา่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายนัน้ขดัต่อรัฐธรรมนญู 
• (๒) บทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีโต้แย้งนัน้ต้องเป็นบทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีศาล

จะใช้บงัคบัแก่คดีนัน้ 
• (๓) ศาลเห็นเองหรือคูค่วามโต้แย้ง 
• (๔) บทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีโต้แย้งนัน้มีข้อความขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 

ตามมาตรา ๕  
• (๕) ยงัไมมี่ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับทบญัญตัินัน้ 
• อนึง่ ในมาตรา ๒๑๒ นีค้ าวา่ “ศาล” หมายถึง ศาลยตุิธรรม ศาลปกครอง และ

ศาลทหาร 
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ข้อ ๑. ต้องเป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ 

• (๑) การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ “กฎหมาย” ในที่นีห้มายถึง กฎหมายที่
ตราโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือเทียบเท่า ซึ่ งได้แก่ 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือกฎหมายอื่นที่
เทียบเท่า เช่น ประกาศคณะปฏิวตัิ เป็นต้น 



ความหมายของ “บทบญัญติัแห่งกฎหมาย” 
• ศาลรัฐธรรมนญูได้วางบรรทดัฐานไว้อยา่งชดัเจนเป็นครัง้แรกในการให้
ความหมายของวา่ “บทบญัญตัิแห่งกฎหมาย” ตามมาตรา ๒๑๒ นี ้ไว้
ในค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๒๗/๒๕๔๔ วา่  

• “...รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัตคิวามหมายของค าว่า บทบัญญัตแิห่ง
กฎหมายไว้ แต่เม่ือพิจารณาบทบัญญัตรัิฐธรรมนูย มาตราต่าง ๆ 
ข้างต้น จะเหน็ว่า มีการแบ่งแยกความหมายของ “กฎหมาย” 
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
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• ประเภททีห่น่ึง กฎหมายทีต่ราขึ้นโดยฝ่ายนิตบัิญญัตติาม
กระบวนการทีบั่ญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
[1]พระราชบัญญัต ิ พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 
และ[2]กฎหมายอ่ืนทีฝ่่ายบริหารตราขึ้นตามกระบวนการที่
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัตใิห้กฎหมายน้ัน
มีศักดิแ์ละฐานะเทยีบเท่ากฎหมายหรือพระราชบัญญัตทิีต่รา
ขึ้นโดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชก าหนดตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา 
๒๒๐ และพระราชกฤษฎีกาทีต่ราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๓๐ วรรคห้า โดยทีก่ฎหมายเหล่าน้ันตราขึ้นโดยอาศัย
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ จงึเป็นกฎหมายล าดับรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
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• ประเภททีส่อง กฎ ข้อบังคับ และพระราชกฤษฎีกา
นอกจากทีจั่ดอยู่ในประเภททีห่น่ึงทีฝ่่ายบริหารหรือองค์กร
ของรัฐออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เช่น 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตท้ิองถิน่ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือบทบัญญัตอ่ืินทีมี่ผลบังคับเป็นการ
ทั่วไป เป็นต้น และเน่ืองจากกฎ ข้อบังคับ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัตแิห่ง
กฎหมาย จงึต้องอยู่ภายในขอบเขตอ านาจทีก่ าหนดไว้ใน
กฎหมายแม่บท กล่าวอีกนัยหน่ึง คอื กฎ ข้อบังคับ และ
พระราชกฤษฎีกาน้ัน จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
แม่บท และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วย 
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• รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ วรรคสาม มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๑๙๘ วรรคหน่ึง และมาตรา ๒๐๐ (๒) บัญญัตถิงึ “กฎหมาย” 
“กฎ” และ “ข้อบังคับ” คือ กฎหมายท้ังสองประเภทตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ในขณะที่มาตรา ๒๖๔ บัญญัตเิฉพาะ “บทบัญญัตแิห่ง
กฎหมาย” เพียงอย่างเดียว จงึอนุมานได้ว่า รัฐธรรมนูญมี
เจตนารมณ์จ ากัดขอบเขตของมาตรา ๒๖๔ ไว้เฉพาะกรณีที่ 
“บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย” มีปัญหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
เท่าน้ัน ฉะน้ัน สิง่ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจวนิิจฉัยได้ตามมาตรา 
๒๖๔ จะต้องเป็น “บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย” เพียงอย่างเดียว 
กล่าวคือ เป็นกฎหมายประเภทที่หน่ึงตามที่กล่าวมาข้างต้น มาตรา 
๒๖๔ มไิด้บัญญัตใิห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจวนิิจฉัยว่า “กฎ” 
“ข้อบังคับ” หรือ “พระราชกฤษฎีกา” ซึง่เป็นกฎหมายประเภทที่สอง 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่” 
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• (๒) การโต้แย้งนีต้้องระบวุ่าบทบญัญตัิใดของกฎหมายขดัหรือแย้งต่อ
บทบญัญตัิใดของรัฐธรรมนญูอย่างชดัแจ้ง หากโต้แย้งว่ากฎเกณฑ์
อื่นซึ่งไม่ใช่กฎหมาย (ในความหมายของรัฐธรรมนูญ) ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับไว้พิจารณาได้ เช่น โต้แย้งว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
หรือประกาศของหน่วยงานรัฐขดัรัฐธรรมนูญ แม้กฎเกณฑ์เหล่านีใ้น
เนือ้หาอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจริง แต่ด้วยเหตุท่ีกฎเกณฑ์
เหล่านีไ้ม่ใช่  “กฎหมาย” ในความหมายของรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนูญก็ไม่อาจรับไว้วินิจฉัยได้ เร่ืองนีต้้องด าเนินการฟ้องร้องท่ี
ศาลปกครองซึ่งเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจ (หรือหากคดีอยู่ในศาล
ยตุิธรรม หรือศาลทหาร ศาลนัน้ ๆ ก็ย่อมมีอ านาจวินิจฉยัได้อยู่แล้ว่า 
“กฎ” ท่ีจะใช้ในคดีนัน้ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม่) 
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ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่ “บทบญัญติัแห่งกฎหมาย” จึงโตแ้ยง้
วา่ขดัรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๒๑๒ ไม่ได ้

๑. ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตัิในเร่ืองดอกเบีย้และสว่นลด 
(ว.๔/๒๕๔๒, ฎ. ๕๔๑๖/๒๕๔๕, ฎ. ๕๔๑๗/๒๕๔๕) 

๒. ประกาศกระทรวงการคลงั  เร่ือง อตัราดอกเบีย้ท่ีสถาบนัการเงิน
อาจคิดได้จากการกู้ ยืม (ว.๑๐/๒๕๔๒) 

๓. ข้อบงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยระเบียบการด าเนินคดีอาญา 
พ.ศ.๒๕๒๓ (ว.๑/๒๕๔๓) 



๔. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้วา่ด้วยการสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหมก่่อน
ประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ (ว.๒๕/๒๕๔๓) 

๕. ประกาศกระทรวงการคลงัเร่ือง ให้ความเหน็ชอบโครงการรวมกิจการระหวา่ง
ธนาคารสหธนาคาร จ ากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทเงินทนุ ๑๒ บริษัท  (ว.๙-๑๐/๒๕๔๔) 

๖. ประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล (ว.๒๗/๒๕๔๔) 

๗. ข้อก าหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๓๙ (ว.๕๐/๒๕๔๔) 

๘. ระเบียบวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินยั (ฎ.๒๕๘๕/๒๕๔๔) 

๙. พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.รัษฎากร ฉบบัท่ี ๓๐๙ฯ และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร (ฎ.๙๕๗๐/๒๕๔๔) 
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๙. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการโอนและการตกทอดทางมรดก สทิธิการเช่า หรือเช่าซือ้ท่ีดินในการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๕ (ค าสัง่ค าร้องศาลฎีกาท่ี.๒๗๐๖/๒๕๔๔) 

๑๐. แผนฟืน้ฟกิูจการ (ฎ.๔๘๖๖/๒๕๔๕) 

๑๑. พระราชกฤษฎีกา (ฎ.๑๐๘๘๙/๒๕๔๖) 

๑๒. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญตัิองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐  (ว.๔/๒๕๔๘) 

๑๓. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ (ว.๕๖/๒๕๔๘) 

๑๔. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ์ พ.ศ.๒๕๓๙  (ว.๓/๒๕๕๒) 
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• ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ ศาลไมรั่บวินิจฉยั
ประเด็นท่ีมีการโต้แย้งวา่ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
การรับฟังความคิดเห็นตอ่สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.
๒๕๓๙ ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู (พ.ศ.๒๕๕๐) มาตรา ๕๙ 
เน่ืองจากไม่อยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนญูท่ีจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉยั  

ข้อสงัเกต 

• “ระเบียบ” เป็น “กฎ” ซึง่ไมใ่ช่กฎหมายในความหมายของ
รัฐธรรมนญูท่ีมาตรา ๒๑๑ ให้ศาลรัฐธรรมนญูรับไว้พิจารณาได้ 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๐-๑๑/๒๕๕๓ 
ประเด็นท่ีขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัวา่ ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมี
ความร้ายแรง ฯ ลงวนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และข้อก าหนดท่ีออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ขดัหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรือไม่ นัน้ เห็นวา่ ประกาศและ
ข้อก าหนดดังกล่าว มิได้ออกโดยองค์กรที่ใช้อ านาจนิตบิัญญัต ิจงึ
มิใช่บทบัญญัตแิห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ จงึไมจ่ าต้อง
วินิจฉยั 
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ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ.๒๖๗-๑๖๙/๒๕๕๓ 
• ประเดน็ท่ีท่ีวา่ ข้อบงัคบัแพทยสภา วา่ด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ขดัตอ่รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หรือไม ่นัน้ พิเคราะห์แล้วเหน็วา่ ตามมาตรา ๒๖๔ (รัฐธรรมนญู
ปัจจบุนั มาตรา ๒๑๑) ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
ได้บญัญตัิวา่ ในการท่ีศาลจะใช้บทบญัญตัิแหง่กฎหมายบงัคบัแก่คดีใด ถ้าศาลเหน็
เองหรือคูค่วามโต้แย้งวา่ บทบญัญตัิแหง่กฎหมายนัน้ต้องด้วยบทบญัญตัิมาตรา ๖  
และยงัไมมี่ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในสว่นท่ีเก่ียวกบับทบญัญตัินัน้ ให้ศาลรอ
การพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชัว่คราว และสง่ความเหน็เช่นวา่นัน้ตามทางการเพ่ือศาล
รัฐธรรมนญูจะได้พิจารณาวินิจฉยั ซึง่หลกัเกณฑ์การสง่เร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉยัตามมาตรา ๒๖๔ ได้นัน้ เร่ืองดงักลา่วต้องเป็นกรณีท่ีศาลจะใช้
บทบญัญตัิแห่งกฎหมายนัน้บงัคบัแก่คดี 
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• โดยค าวา่ บทบัญญัตแิห่งกฎหมายตามความหมายของมาตรา ๒๖๔ 
(รัฐธรรมนูญปัจจุบนั คือ มาตรา ๒๑๑) ของรัฐธรรมนูญดงักล่าวนี ้หมายถงึ 
กฎหมายที่ตราขึน้ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่ ๑. 
กฎหมายที่ตราขึน้โดยฝ่ายนิตบิญัญัตติามกระบวนการที่บญัญัตไิว้ใน
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบญัญัต ิ และพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ  ๒. กฎหมายอื่นที่ฝ่ายบริหารตราขึน้ตามกระบวนการที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบญัญัตใิห้กฎหมายนัน้มีศักดิ์และฐานะ
เทียบเท่ากฎหมายหรือพระราชบัญญัตทิี่ตราขึน้โดยรัฐสภา ได้แก่ พระราช
ก าหนดและพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึน้ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า  ทัง้นี ้
รวมถงึกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสนัตตวิงศ์ และกฎหมายทัง้ปวงมี
ผลใช้บังคบัก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้  หากมีการส่งข้อโต้แย้งวา่กฎและ
ข้อบงัคบัขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ศาลรัฐธรรมนญูจะไมรั่บวินิจฉยั เพราะเหตวุา่
มิใช่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายตามความหมายของมาตรา ๒๖๔ (รัฐธรรมนญูปัจจบุนั 
มาตรา ๒๑๑)  
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• ซึง่ในกรณีมีปัญหาวา่กฎหรือข้อบงัคบั ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู
หรือไม่ องค์กรท่ีมีอ านาจวินิจฉยัปัญหาดงักลา่ว และมีผลท าให้กฎหรือ
ข้อบงัคบันัน้ ไม่มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป คือ ศาลปกครอง เพราะศาล
ปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐออกกฎหรือข้อบงัคบัโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึง่รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนญูด้วย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ 
(๑) แหง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีบทบญัญตัใินมาตรา ๗๒ แหง่
พระราชบญัญตัิดงักลา่ววา่ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพพิากษาถึง
ท่ีสดุให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแหง่ค าพิพากษาดงักลา่วใน
ราชกิจจานเุบกษาและให้การประกาศดงักลา่วมีผลเป็นการเพิกถอน
กฎนัน้  
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• ดงันัน้ ด้วยเหตผุลดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น การท่ีผู้ ฟ้องคดีทัง้สาม
อทุธรณ์โดยอ้างวา่ข้อบงัคบัแพทยสภา วา่ด้วยกระบวนวิธีพิจารณา
คดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ขดัตอ่
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เน่ืองจาก
ตามรัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่ว บญัญตัิให้การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีท าได้เฉพาะศาล ดงันี ้การท่ีข้อบงัคบัดงักลา่วก าหนดให้ผู้ถกู
ฟ้องคดีซึง่มิใช่ศาลด าเนินการพิจารณาวินิจฉยัดงัเช่นศาล จงึขอให้
ศาลปกครองสง่เร่ืองในกรณีนีไ้ปให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา 
ประกอบกบัการท่ีผู้ ฟ้องคดีเห็นวา่เม่ือศาลปกครองชัน้ต้นได้วินิจฉยั
วา่ข้อบงัคบัดงักลา่วต ่ากวา่มาตรฐาน ก็ยอ่มจะท าให้ผู้ ฟ้องคดีทัง้
สามและบคุคลอ่ืนได้รับความเดือดร้อนเสียหายในเวลาตอ่ไปได้ นัน้  
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• เห็นได้วา่ เม่ือปรากฏว่าข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธี
พจิารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๔๐ มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียง กฎ เท่านัน้ กรณีจงึมิได้อยู่ใน
ความหมายของค าว่า บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย ตามความหมายของ
มาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ อันจะเป็นเร่ืองที่จะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณา
วินิจฉัยแต่อย่างใด กรณีการพิจารณาวนิิจฉยัวา่ข้อบงัคบัดงักลา่วขดัตอ่
รัฐธรรมนญูหรือไม่นัน้จงึอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
ดงันัน้ กรณีจงึมิต้องสง่ไปให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิิจฉยัตามมาตรา 
๒๖๔ (รัฐธรรมนญูปัจจบุนัมาตรา ๒๑๑) ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
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ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่๓/๒๕๕๔ 
• ค าโต้แย้งของจ าเลยในคดีท่ีขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัวา่ การแถลง
นโยบายตอ่รัฐสภา การบริหารราชการแผ่นดิน และการออกประกาศ  
ค าสัง่ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอ านาจตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ของ
นายกรัฐมนตรี ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๗ (๕) มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๔ หรือไม ่นัน้ 
เป็นการโต้แย้งวา่ เม่ือคณะรัฐมนตรีไม่ได้แถลงนโยบายตอ่รัฐสภา จะมี
อ านาจบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ ซึง่เป็นเร่ืองการถ่วงดลุและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี ) โดยฝ่ายนิติ
บญัญตัิ (รัฐสภา) 
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• สว่นค าโต้แย้งท่ีวา่ การออกกฎซึง่เป็นอนบุญัญตัโิดยอาศยัอ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ของนายกรัฐมนตรี ขดัหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญู หรือไม ่ ก็มิใช่เป็นกรณีขอให้พิจารณาวินิจฉยัว่า บทบญัญตัิแหง่
กฎหมายขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู อนึง่ ถงึแม้ศาลแขวงปทมุวนัมีความเหน็วา่ เป็นกรณี
ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่าพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๗ (๓) (ท่ีถกูเป็นมาตรา ๘๗ (๓)) และมาตรา ๑๘๔ หรือไม ่ก็ตาม แตก่็มิได้ระบุ
วา่ บทบญัญตัิแหง่พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
มาตราใดท่ีขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย กรณีจึงไมต้่องด้วย
หลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนญู
วา่ด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) และข้อ ๒๗ วรรค
สอง ศาลรัฐธรรมนญูจงึมีค าสัง่ไมรั่บค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉยั 
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• (๓) การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หมายความว่า ต้องโต้แย้งว่ากฎหมายขัด
รัฐธรรมนูญ หากโต้แย้งว่า กฎหมายฉบับหน่ึงขัดกับ
กฎหมายอีกฉบับหน่ึง หรือกฎเกณฑ์ที่ ออกตาม
กฎหมายแม่บท ขัดต่อกฎหมายแม่บท ก็ไม่ใช่การ
โต้แย้งในกรณีตามมาตรา ๒๑๒ นี ้ 

• เช่น โต้แย้งว่าพระราชก าหนดฉบับหนึ่งขัดกับประมวลกฎหมายอาญา 
ไมใ่ช่กรณีการโต้แย้งตามมาตรา ๒๑๒ ท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะรับวินิจฉยัได้ (ว.
๑๖/๒๕๔๔) หรือโต้แย้งว่าประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญัติฉบบัหนึ่ง ขดั
ตอ่พระราชบญัญตัิดงักลา่ว (ว.๙/๒๕๔๒) 



ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๓๘-๓๙/๒๕๔๗ 
• รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ (รัฐธรรมนญูปัจจบุนั คือ มาตรา ๒๑๒) ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีมีการโต้แย้งวา่ บทบญัญตัิแห่งกฎหมายใด ๆ ท่ีศาลจะใช้บงัคบัแก่คดี
ต้องด้วยบทบญัญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนญู หมายความว่า ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ 
ประกอบมาตรา ๖ ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัเฉพาะกรณีท่ีมีการโต้แย้งวา่ 
บทบญัญตัิแห่งกฎหมายขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู หรือไม่ เท่านัน้ มิได้ให้อ านาจพิจารณา
วินิจฉยักรณีท่ีมีการโต้แย้งว่า บทบญัญตัิแห่งกฎหมายขดัหรือแย้งตอ่กฎหมายในระดบัเดียวกนั 
หรือไม่ แต่อย่างใด ดงันัน้ ประเดน็ว่า พระราชบญัญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา 
๓๘ ตรี ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติการธนาคารพาณชิย์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ 
มาตรา ๙ ขดัหรือแย้งตอ่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐๖ หรือไม่ เป็นการขอให้
พิจารณาวินิจฉยักรณีท่ีมีการโต้แย้งเก่ียวกบับทบญัญตัิแห่งกฎหมายขดัหรือแย้งตอ่กฎหมายใน
ระดบัเดียวกนั ศาลรัฐธรรมนญูจงึไม่จ าต้องวินิจฉยั 
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•  (๔) การโต้แย้งตามมาตรา ๒๑๒ นี ้ต้องโต้แย้งว่าตวั
บทบัญญั ติ ข อ งกฎหมายนั น้ ขั ด ห รื อ แ ย้ งต่ อ
รัฐธรรมนญู หากโต้แย้งว่าค าส่ังหรือค าพิพากษา
ของศาล หรือการกระท าของคู่ความ หรือบุคคล
ใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ งไม่ใช่ตัว
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ย่อมไม่เป็นการโต้แย้ง
ตามมาตรา ๒๑๑ นี ้หากแต่ศาลท่ีพิจารณาคดีนัน้ 
ๆ ย่อมมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัได้เอง 
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ตวัอยา่งเช่น 

• ๑) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๓๖๙๙–๓๗๓๙/๒๕๔๑ การที่จ าเลยอุทธรณ์แต่
เพียงว่า ค าวินิจฉัยของศาลชัน้ต้นที่ว่าเสรีภาพในการนบัถือศาสนาต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ มาตรา ๕ และ ๒๗ นัน้ ไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ (ปัจจบุนัมาตรา ๒๑๒) ศาล
อุทธรณ์จึงมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไม่ต้องรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไว้ช่ัวคราวและส่งความเห็นไปเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้
พจิารณาวินิจฉัย (ปัจจบุนัศาลสามารถพิจารณาคดีตอ่ไปได้ในระหว่างส่งเร่ืองให้
ศาลรัฐธรรมนญู หากแตร่อการพิพากษาไว้เทา่นัน้) 
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ข้อสังเกต  

• การโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ต้องโต้แย้งว่า “กฎหมาย” 
ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ค าวินิจฉยัของศาลชัน้ต้นไม่ใช่ “กฎหมาย” 
จึงไม่อาจโต้แย้งเพื่อให้ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา แต่ศาล
อทุธรณ์นัน้เองยอ่มมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัได้ 
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• ๒) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๐๐/๒๕๔๒ ค าโต้แย้งของโจทก์ท่ีกล่าวอ้าง
วา่ ค าสัง่ศาลชัน้ต้นท่ีสัง่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแหง่ ป.วิ.อ.นัน้ เป็น
ค าสัง่ท่ีล่วงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการด าเนินคดีของโจทก์เป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๖, ๒๗, ๒๘, 
๒๓๓ และ ๒๔๙ นัน้ มิใช่เป็นค าโต้แย้งว่า ตวับทบญัญัติแห่งกฎหมายใดท่ี
ศาลยุติธรรมจะใช้บังคับแก่คดีขัดต่อรัฐธรรมนุญตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา ๖ บัญญัติไว้ ค าร้องของโจทก์จึงไม่ต้องด้วย
บทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง 
แม้อ านาจในการส่ังรับหรือไม่รับค าโต้แย้งของคู่ความตามมาตรา 
๒๖๔ วรรคหน่ึง ไว้พิจารณาจะเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง แต่อ านาจในการวินิจฉัยว่า ค าโต้แย้งของ
คู่ความเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยหรือไม่นัน้เป็นอ านาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๖๔ (ปัจจุบันมาตรา ๒๑๑) วรรคหน่ึง มิใช่ว่าโจทก์มีค า
โต้แย้งอย่างไรแล้ว ศาลยุติธรรมจะต้องส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพจิารณาวนิิจฉัยเสมอไป 
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ข้อสังเกต  

• การโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๑๒ ต้องโต้แย้งว่า 
“กฎหมาย” มาตราใด ขดัรัฐธรรมนูญฯ มาตราใด ดงันัน้ การ
โต้แย้งว่า “ค าสั่งศาล” ขัดรัฐธรรมนูญฯ จึงไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีมาตรา ๒๑๒ ก าหนดไว้ และหลกัท่ีส าคญัอีกหลกัหนึง่
ท่ีได้จากค าพิพากษาข้างต้น คือ แม้ศาลจะไม่มีอ านาจพิจารณาว่า
กฎหมายใดขดัรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ศาลย่อมมีอ านาจพิจารณา
ได้ว่าการโต้แย้งนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 
๒๑๑ หรือไม่ หากพบว่าไม่เข้าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ย่อมไม่จ าต้อง
สง่ให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา 
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• ๓) ค าส่ังค าร้องศาลฎีกาที่ ๑๔๔๒/๒๕๔๓ กรณีตามค าร้องของผู้
คดัค้านท่ีอ้างวา่ ค าพิพากษาศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน และขดัตอ่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มิใช่เป็น
การโต้แย้งวา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
[จงึไมใ่ช่กรณีท่ีศาลจะต้องรอการพิจารณาไว้ชัว่คราว โดยเลื่อน
และงดการอา่นค าพิพากษาศาลฎีกาและสง่ความเห็นเพ่ือให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย] มาตรา ๒๖๔ (ปัจจบุนัมาตรา ๒๑๒) 
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ข้อสังเกต  

• มาตรา ๒๑๒ ในปัจจุบนั เม่ือมีการโต้แย้งว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ 
ศาลสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ เพียงแต่ต้องชลอการมีค าพิพากษา
เท่านัน้ 



• ๔) ค าสัง่ค าร้องศาลฎีกาที่ ท.๓๘๑/๒๕๕๑ กรณีที่จะสง่ค าร้อง
ไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญู (พ.ศ.๒๕๕๐) 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ จะต้องเป็นข้อโต้แย้งวา่บทบญัญตัิแหง่
กฎหมายที่ศาลจะใช้บงัคบัแก่คดีขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู การ
ที่จ าเลยที่ ๑ อ้างในค าร้องวา่ จ าเลยที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกบัค า
วินิจฉยัของศาลฎีกาท่ีวินิจฉยัค าร้องทัง้สิบประเดน็ ขอให้ศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉยัใหม่ มิใช่กลา่วอ้างวา่บทบญัญตัิแหง่
กฎหมายที่ศาลจะใช้บงัคบัแก่คดีขดัตอ่รัฐธรรมนญู จงึไมต้่อง
ด้วยเหตทุี่จะสง่ไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยั 
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ข้อสังเกต 

• คดีนีเ้ป็นเร่ืองท่ีไม่เห็นด้วยกบัค าตดัสินของศาล แล้วจะมาขอให้
ศาลรัฐธรรมนญู ตรวจสอบค าพิพากษาของศาลฎีกา ซึง่ไมใ่ช่กรณี
ตาม มาตรา ๒๑๒ และตามระบบศาลคูข่นานท่ีใช้ในประเทศไทย 
ค าพิพากษาศาลของศาลในระบบใดก็เป็นท่ีสดุในระบบนัน้ ศาลอีก
ระบบจะเข้ามาตรวจสอบไม่ได้ ในกรณีเม่ือค าพิพากษาศาลฎีกา
เป็นค าพิพากษาของศาลสงูสดุในระบบศาลยตุิธรรมแล้ว ศาล
รัฐธรรมนญูซึง่อยูอี่กระบบหนึง่จงึไมมี่อ านาจในการตรวจสอบ 
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• ๕) ค าพพิากษาฎีกาที่ ๖๓๗๔/๒๕๕๐ กรณีท่ีศาลยตุิธรรมจะต้องส่งเร่ืองไป
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนัน้ จะต้องเป็นเร่ืองของข้อโต้แย้งว่า
บทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บงัคบัแก่คดี ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู
หรือไม่ แต่กรณีตามค าร้องของจ าเลยท่ีอ้างว่า ผู้พิพากษาบางคนท่ีลงช่ือเป็น
องค์คณะในค าพิพากษามิใช่ผู้พิพากษาท่ีนัง่พิจารณาคดีนี ้เป็นเร่ืองท่ีจ าเลย
อ้างว่าค าพิพากษาไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาซึ่งจ าเลยจะต้องว่ากล่าว
โต้แย้งโดยการย่ืนอทุธรณ์ กรณีจงึไมใ่ช่เร่ืองที่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายขดัหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนญู ท่ีศาลชัน้ต้นยกค าร้องของจ าเลยท่ีขอให้ส่งส านวนไปให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาจงึชอบแล้ว 

• ข้อสังเกต 
•  คดีนีโ้ต้แย้งวา่ค าพิพากษาไมช่อบด้วยกระบวนพิจารณา ไมไ่ด้โต้แย้งวา่

กฎหมายขดัรัฐธรรมนญู 



ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่๓๐/๒๕๕๓ 
• การท่ีผู้ ร้องยื่นค าร้องโต้แย้งว่า “การท่ีศาลปกครองกลางและศาล
ปกครองสูงสุดใช้กฎหมายฉบบันีบ้งัคบัย้อนหลงัไม่อาจกระท าได้” นัน้ 
เป็นการโต้แย้งการใช้ดลุพินิจในการสัง่คดีของศาลปกครอง ไม่ใช่เป็นการ
โต้แย้งว่าพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจัดตัง้ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๑ ขดัหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้พิจารณาวินิจฉยัได้ 
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(๕) การโต้แย้งว่าการกระท าของเจ้าหน้าทีข่องรัฐขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่
การโต้แย้งว่าบทบัญญตัิแห่งกฎหมายขดัรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ 
• ตวัอยา่งเช่น  
• ๑) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๓๕๐๒/๒๕๔๒ ตามค าร้องของผู้ ต้องหาท่ี ๑ กล่าว

อ้างว่า การกระท าของพนกังานสอบสวนขดัต่อรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓, ๒๓๗ วรรคหนึ่ง, ๒๔๑ วรรคหนึ่งและวรรค
สอง, ๒๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่ง มิใช่เป็นการโต้แย้งว่า
บทบญัญัติแห่งกฎหมายใดขดัต่อรัฐธรรมนญู  แม้ผู้ ต้องหาท่ี ๑ กล่าวในตอนท้าย
ค าร้องด้วยว่า บทบญัญัติท่ีให้อ านาจศาลอนญุาตให้ผู้ ร้องฝากขงัผู้ ต้องหาท่ี ๑ ขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูบทมาตราใดและเพราะเหตใุด จึงเป็นข้อกลา่วอ้างท่ีเลื่อน
ลอย ไม้ต้องด้วยบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๒๖๔ ต้องยกค าร้อง 
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ข้อสังเกต  

• การโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ต้องโต้แย้งว่าบทบญัญัติใน 
“กฎหมาย” ใด ขดัตอ่รัฐธรรมนญูฯ มาตราใด ดงันัน้ การโต้แย้งว่าการ
กระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐขดัต่อรัฐธรรมนญู จึงเป็นการโต้แย้งท่ีไม่ถกูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา ๒๑๒ 
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• ๒) ค าส่ังค าร้องศาลฎีกาที่ ๒๕๗๕/๒๕๔๔ ค าร้องของโจทก์ท่ีอ้าง
ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับการสอบสวนความผิดทางวินัยจากกรรมการ
สอบสวนซึง่เป็นผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรของจ าเลยตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัยของจ าเลย 
การท่ีจ าเลยไมป่ฏิบตัิตามระเบียบดงักลา่วเป็นการขดัตอ่รัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยนัน้ กรณีตามค าร้องของโจทก์มิใช่เป็นการ
โต้แย้งว่าบทบญัญตัิแห่งกฎหมายขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู จึงมิใช่
กรณีท่ีศาลจะต้องรอการพจิารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวและส่ง
ความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๖๔ 
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• (๖) การโต้แย้งเพื่อให้มีการส่งเร่ืองไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยตามมาตรา ๒๑๒ นี ้
ต้องโต้แย้งก่อนที่คดีจะเสร็จสิน้ไปจากศาล 
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ตวัอยา่งเช่น 
• ๑) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๐๐๔/๒๕๔๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง เป็นบทบญัญัติให้ศาลส่งความเห็นไป
ให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิฉยัในกรณีท่ีศาลเหน็เอง หรือในกรณีท่ีคู่ความโต้แย้ง
ว่าบทบญัญัติแห่งกฎหมายนัน้ต้องด้วยมาตรา ๖ แห่งรัฐธรรมนูญฯ ก็ต่อเม่ือศาล
ดงักลา่วจะใช้บทกฎหมายนัน้บงัคบัแก่คดีท่ีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลนัน้ และ
ยงัไม่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญัตินัน้ ดงันัน้ หาก
คดีดงักล่าวได้เสร็จสิน้ถึงท่ีสดุไปแล้ว ศาลหรือบคุคลใดจะกล่าวอ้างว่ากฎหมายขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูและส่งเร่ืองหรือขอให้ศาลนัน้ส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉยัหาได้ไม ่ 
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• เม่ือคดีนีศ้าลฎีกาได้มีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลชัน้ต้นท่ีไม่รับฎีกาของ
โจทก์และศาลชัน้ต้นได้อ่านค าสั่งนัน้ให้คู่ความฟังแล้ว จึงต้องถือว่าคดี
ระหว่างโจทก์และจ าเลยได้เสร็จสิน้ถึงท่ีสดุไปแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิโต้แย้งว่า
บทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในคดีนัน้ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูฯ ได้
อีกต่อไป หากโจทก์ประสงค์จะโต้แย้งว่า ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๐ ขดัหรือแย้ง
ตอ่รัฐธรรมนญูฯ โจทก์ชอบที่จะโต้แย้งก่อนท่ีศาลฎีกาจะมีค าสัง่ดงักลา่ว 

• ข้อสังเกต   
• แม้การโต้แย้งตามรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๒๑๒ จะสามารถกระท าได้ทกุชัน้

ศาล  แตก่็ต้องกระท าก่อนที่คดีจะเสร็จสิน้ไปจากศาลนัน้ ๆ  
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• ๒) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๖๒๓/๒๕๔๓  การท่ีศาลจะส่ง
ความเห็นว่าบทบญัญตัิของกฎหมายขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญูไป
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง นัน้ ต้องเป็นกรณีท่ีคดี
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาล จึงให้รอการ
พิจารณาพิพากษาคดีไว้ชัว่คราว [ปัจจุบนัไม่ต้องรอการพิจารณา 
รอแต่การพิพากษา] หาใช่กรณีถึงท่ีสดุแล้วแต่อย่างใดไม่ เพราะ
หากคดีถึงที่ สุดแล้วย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะส่งค าร้องไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกต่อไป เพราะแม้ส่งไปและศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ก็ไม่อาจกระทบกระเทือนถึงค า
พพิากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วตามมาตรา ๒๖๔ วรรคท้าย 
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• คดีนีถ้ึงท่ีสดุแล้วตาม พ.ร.บ.ส่งผู้ ร้ายข้ามแดนฯ แม้จ าเลยจะร้อง
ขอและอทุธรณ์ต่อศาลให้รือ้ฟืน้คดีของจ าเลยขึน้มาพิจารณาใหม่
ตามมาตรา ๒๔๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ เพื่อ
เป็นข้ออ้างว่าคดียังไม่ถึงท่ีสุด แต่แท้ท่ีจริงคดีของจ าเลยถึงท่ีสุด
แล้ว เหลือเพียงการส่งจ าเลยข้ามแดนเท่านัน้ การยื่นค าร้องของ
จ าเลยหามีผลให้คดีท่ีถึงท่ีสดุแล้วกลบักลายเป็นคดีท่ียงัไม่ถึงท่ีสดุ
อีกครัง้หนึ่งไม่  จึงมิใช่กรณีท่ีศาลจะส่งความเห็นไปให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั 
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• แม้ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง (ปัจจบุนั 
มาตรา ๒๑๑)  จะระบใุห้ศาลรัฐธรรมนญูเป็นผู้พิจารณาว่าค าโต้แย้งใดของ
คู่ความว่าบทบญัญัติของกฎหมายขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู ไม่เป็นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย และศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้
พิจารณาก็ได้ แต่การท่ีจะพิจารณาว่าเร่ืองดงักลา่วเข้าเหตตุามมาตรา ๒๖๔ 
วรรคหนึ่งหรือไม่  ย่อมต้องเป็นหน้าท่ีของศาลยตุิธรรมซึ่งมีอ านาจปรับและ
ตีความบทกฎหมายอนัเป็นการทัว่ไปในเบือ้งต้น ท่ีไม่เก่ียวกบัการวินิจฉยัว่า
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ กับกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนัน้ เม่ือค าร้องของจ าเลยล่วงเลยเวลาท่ีจะ
ด าเนินการได้ตามมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลลา่งจึงมีอ านาจโดยชอบท่ีจะ
มีค าสัง่ไมรั่บค าร้องดงักลา่วเพ่ือสง่ไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัต่อไปได้  
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ข้อสังเกต  

• คดีนีด้เูหมือนวา่จ าเลยจะพยามท าให้คดีไมส่ิน้สดุ โดยเปิดประเดน็ใหม่
โดยการขอให้รือ้ฟืน้คดีอาญาขึน้พิจารณาใหม ่ แตก็่ไม่ส าเร็จ  เพราะ
เม่ือคดีถึงท่ีสดุไปแล้ว ยอ่มไม่อาจอ้างบทมาตรา ๒๑๒ ได้ 
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• ๓) ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๐๒๓/๒๕๔๓ จ าเลยได้ย่ืนค าร้องต่อศาล
ชัน้ต้นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในส่วนท่ีเก่ียวกับการขอรับเงินค่า
ทดแทน เม่ือศาลชัน้ต้นมีค าสัง่ยกค าร้องดงักล่าว จ าเลยมิได้อทุธรณ์ ค าสัง่
ศาลชัน้ต้นถึงท่ีสดุ จ าเลยจึงยกขึน้ฎีกาไม่ได้ ทัง้ไม่อาจถือว่าการย่ืนฎีกาเป็น
การย่ืนค าร้องโดยตรงต่อศาลฎีกาเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยในเร่ือง
ดงักลา่ว 

•  ข้อสังเกต  
• คดีนี ้ เม่ือศาลชัน้ต้นยกค าร้องที่ร้องตามมาตรา ๒๑๒ เม่ือไมไ่ด้อทุธรณ์ยอ่ม

ถงึท่ีสดุ  แตมี่ข้อพิจารณาวา่ ทางแก้ของจ าเลย คือ ย่ืนค าร้องที่ร้องตาม
มาตรา ๒๑๒ โดยตรงต่อศาลฎีกาในชัน้ท่ีมีการพิจารณาคดีในศาลฎีกาอีก
ครัง้  
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• (๗) การโต้แย้งเพื่อให้มีการส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนัน้ต้อง
เป็นไปเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญูหรือไม่ หากเป็นการโต้แย้งเพื่อให้มีการส่งเร่ืองไป
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความกฎหมายนั้น ไม่สามารถ
กระท าได้ตามมาตรา ๒๑๒ นี ้เช่น ผู้ ร้องร้องว่า ขอให้พิจารณา
ว่าผู้ ร้องเป็นผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญท่ีได้รับรองไว้หรือไม่ เช่นนี ้
ไม่ใช่การโต้แย้งวา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บงัคบัแก่คดี
ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู แตเ่ป็นการขอให้แปลความรัฐธรรมนญู 
ซึง่ไมใ่ช่กรณีตามมาตรา ๒๑๒ เป็นต้น 

• ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๘/๒๕๔๓ การท่ีผู้ ร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ ร้องเป็นผู้บริโภคตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ (รัฐธรรมนูญปัจจุบนั คือ มาตรา ๖๑) หรือไม่ นัน้ ไม่ใช่การโต้แย้งว่าบทบญัญัติ
แห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ 
(รัฐธรรมนญูปัจจบุนั คือ มาตรา ๒๑๑) แต่เป็นการขอให้แปลความหมายของรัฐธรรมนญู ซึ่งผู้ ร้องไม่อยู่ใน
ฐานะท่ีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั 
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(๘) การกล่าวอ้างว่าบทกฎหมายมาตราใดขดัรัฐธรรมนูญมาตรา
ใด มาตราในรัฐธรรมนูญน้ันต้องเป็นมาตราทีก่ าหนดเนือ้หาแห่ง

สิทธิและเสรีภาพ 
• ตวัอย่างเช่น 
• ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๖๐/๒๕๔๕ การท่ีจ าเลยย่ืนค าร้องอ้างว่า พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ท่ี

ก าหนดให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เข้าไปจดัการทรัพย์สินของลกูหนีก่้อนท่ีศาลจะพิพากษาให้
ลกูหนีล้้มละลายอาจจะเป็นการจ ากดัสิทธิของจ าเลยในการจดัการทรัพย์สินของตนเอง ขดัต่อ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งนัน้ ข้อกล่าวอ้างดงักล่าวไม่เป็นการ
โต้แย้งที่ชดัแจ้งวา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายใดขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูและไม่อาจถือได้ว่าเป็น
การโต้แย้งโดยชัดแจ้งว่า พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ทุกมาตราให้อ านาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จัดการทรัพย์สินของลูกหนีแ้ละห้ามมิให้ลูกหนีเ้ข้าจัดการทรัพย์สินของตนขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงมิใช่กรณีท่ีศาลจะต้องรอการพิจารณาพิพากษาไว้ชั่วคราวและส่ง
ความเห็นของจ าเลยไปศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือพิจารณาวินิจฉยัตามมาตรา ๒๖๔ 
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ข้อสังเกต  

• การอ้างวา่ “กฎหมาย” ใดขดัรัฐธรรมนญู นอกจากต้องระบมุาตราของ
กฎหมายให้ชดัแล้ว ยงัต้องระบุมาตราในรัฐธรรมนญูท่ีกฎหมายนัน้ขดั
ให้ชดัด้วย โดยบทมาตราในรัฐธรรมนูญนัน้ กรณีท่ีเป็นมาตราเก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพ ต้องเป็นมาตราท่ีก าหนดเนือ้หาแห่งสิทธิเสรีภาพ เช่น 
มาตรา ๓๐ (ปัจจบุนัมาตรา ๒๗) เร่ืองหลกัความเสมอภาค เป็นต้น การ
ระบุมาตรา ๒๙ (ปัจจุบันมาตรา ๒๖) ซึ่งเป็นบทมาตราท่ีก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการจ ากัดสิทธิ  ไม่ใช่เนือ้หาแห่งสิทธิเสรีภาพ  จึงไม่เข้า
หลกัเกณฑ์ของมาตรา ๒๑๒ 
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(๙) การกล่าวอ้างว่าบทกฎหมายใดขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ต้องกล่าว
อ้างโดยชัดแจ้ง พร้อมเหตุผลทีชั่ดเจน มิฉะน้ันศาลจะปฏิเสธไม่ส่งเร่ือง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาหรือศาลรัฐธรรมนูญกจ็ะไม่รับวนิิจฉัย 
• ตวัอยา่งเช่น 

• ๑) ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๑/๒๕๔๖ ปัญหาท่ีว่า ป.วิ.พ.มาตรา ๒๗๑ ถึง
มาตรา ๓๐๕ (ว่าด้วยการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่) ขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ มาตรา ๓, ๔, ๖, ๓๐ และ ๔๘ จ าเลยเพิ่ง
ยกขึน้อ้างในชัน้อทุธรณ์ ทัง้มิได้กลา่วโดยชดัแจ้งวา่บทบญัญัติตาม ป.วิ.พ.มาตรา 
๒๗๑ ถงึมาตรา ๓๐๕ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูเพราะเหตใุด จึงเป็นอทุธรณ์ท่ีไม่
ชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉยัและไม่จ าต้องสง่
ให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั 
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ข้อสังเกต  

• การท่ีศาลฎีกาวินิจฉยัว่า การอ้างว่ากฎหมายขดัรัฐธรรมนญูจ าเลยเพิ่งยกขึน้อ้าง
ในชัน้อทุธรณ์ อนัเป็นเหตผุลสว่นหนึง่ท่ีไมรั่บวินิจฉยันัน้ อาจท าให้เข้าใจได้ว่า การ
กลา่วอ้างมาตรา ๒๑๒  นัน้ ต้องกลา่วอ้างมาตัง้แต่ศาลลา่ง จึงจะยกขึน้ในศาลสงู
ได้  ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนัน้ เพราะการกลา่วอ้างมาตรา ๒๑๒ นีย้่อมสามารถกลา่ว
อ้างได้ทกุชัน้ศาล โดยมิจ าต้องกล่าวอ้างไว้ในศาลล่างเสียก่อน เพราะเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัในการจะตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญู  ในคดีนีเ้หตผุลหลกัท่ีน่าจะ
ถือเป็นบรรทัดฐานคงอยู่ท่ีว่า จ าเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าบทบัญญัติใดขัด
รัฐธรรมนญูมาตราใด เพราะเหตใุด  
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• ๒) ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๐/๒๕๔๘ ค าโต้แย้งของจ าเลยท่ี ๓ ท่ีกล่าวอ้างในค าร้อง
มีใจความเพียงวา่ อทุธรณ์ของจ าเลยท่ี ๓ เป็นอทุธรณ์ค าสัง่ระหว่างพิจารณา ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๒๖ มิใช่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลท่ีจะต้องน าเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้
แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาลตามมาตรา ๒๒๙ ดงันัน้ บทบญัญัติมาตรา ๒๒๙ ท่ีใช้
บงัคบัแก่คดีจึงขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๓๐ จ าเลยท่ี ๓ จึงได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายไม่เท่าเทียมกัน บทบญัญัติมาตรา ๒๒๙ ใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๖ ค าโต้แย้งดังกล่าวไม่ชัดแจ้งว่าบทบัญญัติมาตรา ๒๒๙ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓๐ อย่างไรหรือเป็นเพราะเหตใุดบทบญัญัติของกฎหมายดงักล่าว
ก่อให้เกิดผลท่ีจะท าให้บคุคลไม่มีความเสมอกันในกฎหมายหรือได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน เป็นค าโต้แย้งท่ีไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖ ประกอบ
มาตรา ๒๖๔ ศาลปฏิเสธไม่ส่งค าโต้แย้งไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัได้และค าสัง่ของศาล
มิใช่เป็นการวินิจฉยัวา่บทบญัญตัิกฎหมายใดขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 

• ข้อสังเกต  
• การโต้แย้งวา่บทกฎหมายขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู ต้องโต้แย้งวา่ บทมาตรานัน้ใน

กฎหมายขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญูมาตราใด อย่างไร และเพราะเหตใุด การกลา่วอ้างวา่
ขดัรัฐธรรมนญูลอย ๆ ไม่มีเหตผุล ศาลท่านก็เห็นวา่ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขของมาตรา ๒๑๒ 



• ๓) ค าพพิากษาฎีกาที่ ๖๐๒๘/๒๕๕๓ คดีนีจ้ าเลยท่ี 1 ให้การมีใจความส าคญัเพียงวา่ 
พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบนัการเงินฯ เป็นกฎหมายท่ีให้อ านาจหน้าท่ีของรัฐสัง่ปิดกิจการ
และขายสินทรัพย์ของสถาบนัการเงินได้โดยไม่มีเหตสุมควรและก าหนดราคาขายได้ตาม
อ าเภอใจ ท าให้ขายสินทรัพย์ได้ในราคาต ่าโดยท่ีลกูหนีข้องสถาบนัการเงินยงัคงเป็นหนีเ้ท่า
เดิม เป็นการจ ากดัและลิดรอนสิทธิของประชาชนไม่ให้เป็นไปโดยอิสระตามกลไกตลาด ขดั
ต่อรัฐธรรมนญูที่บญัญตัิให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนั ค าโต้แย้งของจ าเลยท่ี 
1 ดงักลา่วไม่ชดัแจ้งวา่บทบญัญตัิแห่ง พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบนัการเงินฯ มาตราใดท่ี
ให้อ านาจหน้าท่ีของรัฐสัง่ปิดกิจการและขายสินทรัพย์ของสถาบนัการเงินได้ โดยไม่มีเหตุ
สมควรและก าหนดราคาขายได้ตามอ าเภอใจ และขดัหรือแย้งตอ่บทบญัญตัิมาตราใดของ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 จึงไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นกรณีท่ียงัไม่มี
ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 6 ประกอบ
มาตรา 264 การท่ีศาลชัน้ต้นปฏิเสธไม่ส่งค าโต้แย้งของจ าเลยท่ี 1 ไปให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉยัเพราะไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 264 วรรคหนึง่ จึงชอบแล้ว และค า
วินิจฉยัของศาลชัน้ต้นดงักลา่วก็มิใช่เป็นการวินิจฉยัว่าบทบญัญตัิของกฎหมายขดัหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนญูแตอ่ย่างใด 
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• ๔) ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๒ ก่อนท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะ
พิจารณาวินิจฉยั ศาลรัฐธรรมนญูได้พิจารณาค าร้อง เอกสารประกอบและ
ประเดน็ตามค าร้องแล้ว เห็นวา่ การท่ีผู้ ร้องโต้แย้งวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย
ใดท่ีขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูนัน้ผู้ ร้องต้องแสดงข้อโต้แย้งโดยแจ้งชดัวา่ 
บทบญัญตัิแห่งกฎหมายนัน้ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูมาตราใดหรือไม่ หาก
มิได้ระบปุระเดน็ท่ีเป็นความประสงค์พร้อมเหตผุลสนบัสนนุโดยชดัแจ้ง เพ่ือ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัแล้ว ยอ่มไม่เป็นไปตามข้อก าหนดศาล
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธีพจิารณาและการท าค าวินิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘ 
(๔) เม่ือพิจารณาค าร้องของผู้ ร้องท่ีขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิิจฉยั
แล้วเห็นวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายท่ีผู้ ร้องโต้แย้งวา่ ขดัหรือแย้งตอ่
รัฐธรรมนญูสว่นท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนญู ฯ มีดงันี ้
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• (๑) พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๕ วรรคสอง 
มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ (๔) และวรรคสอง และมาตรา ๒๐ ทวิ 
วรรคหนึง่ (๒) ผู้ ร้องโต้แย้งวา่ขดัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทยพทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรค
สอง นัน้ ผู้ ร้องมิได้โต้แย้งวา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายดงักลา่วขดั
หรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูมาตราดงักลา่วอยา่งไร เพราะเหตใุด แต่
เป็นการโต้แย้งการกระท าของผู้วา่ราชการจงัหวดัสกลนคร ในเร่ือง
ของการใช้อ านาจตามกฎหมายและมิได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของ
การสอบสวน 
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• (๒) พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๐ ผู้ ร้องโต้แย้งวา่ขดัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา
๓๐ นัน้ ผู้ ร้องมิได้ระบวุา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายดงักลา่วขดัหรือแย้ง
ตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๔ มาตรา ๕มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ อยา่งไร 
เพราะเหตใุด มีเพียงท่ีโต้แย้งวา่ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ เท่านัน้ท่ีได้ให้
เหตผุลสนบัสนนุโดยชดัแจ้ง 
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• (๓) พระราชบญัญตัิการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล พทุธศกัราช 
๒๔๘๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๐ (๓) และพระราชบญัญตัิการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓๖ 
วรรคหนึง่ (๓) และวรรคสอง ผู้ ร้องโต้แย้งวา่ขดัรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๖๙ นัน้ ผู้ ร้อง
มิได้ระบวุา่บทบญัญตัิแห่งกฎหมายดงักลา่วกลา่วขดัหรือแย้งตอ่
รัฐธรรมนญูมาตราดงักลา่วอยา่งไร เพราะเหตใุดทัง้มิได้ระบรุายละเอียด
ในการโต้แย้งและประสงค์จะให้ศาลด าเนินการอยา่งใด พร้อมเหตผุล
สนบัสนนุโดยชดัแจ้ง 
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• (๔) พระราชบญัญตัิภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พทุธศกัราช ๒๔๗๕ มาตรา 
๔๐ วรรคหนึง่ผู้ ร้องโต้แย้งวา่ขดัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖มาตรา ๒๗ มาตรา 
๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๖๙ นัน้ ผู้ ร้องมิได้ระบวุา่บทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายดงักลา่วขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูมาตรา ๔ มาตรา ๖ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ อยา่งไร 
เพราะเหตใุด มีเพียงท่ีโต้แย้งวา่ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ เท่านัน้ท่ีได้ให้เหตผุล
สนบัสนนุโดยชดัแจ้ง 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๓๑/๒๕๕๕  
• ส่วนค าโต้แย้งที่ว่าพระราชบัญญัตจุิฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทัง้ฉบับ 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ 
มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๔๒ ถงึมาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๘๗ นัน้ ศาล
รัฐธรรมนูญได้เคยมีค าวนิิจฉัยที่ ๔๐-๔๙/๒๕๔๔วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ และ
ค าวนิิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๕ วันที่ ๔ มถุินายน ๒๕๔๕ วนิิจฉัยไว้แล้วว่า การโต้แย้งว่า
บทบัญญัตแิห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ นัน้ จะต้องระบุว่าบทบัญญัตมิาตราใดของกฎหมายที่
โต้แย้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด ดังนัน้ เม่ือเป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัตจุิฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทัง้ฉบับขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ระบุว่าบทบัญญัตมิาตราใดของพระราชบัญญัตดิังกล่าวขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ค าโต้แย้งในส่วนนีจ้งึไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรค
หน่ึง จงึมีค าส่ังไม่รับค าโต้แย้งในส่วนนีไ้ว้พจิารณาวนิิจฉัย  
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ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๓/๒๕๕๕ 

• ประเดน็ท่ีโต้แย้งวา่ พระราชบญัญตัิปุ๋ ย พ.ศ.๒๕๑๖ มาตรา ๖๗ ขดัหรือแย้งตอ่บทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนญูหรือไม ่เหน็วา่ การโต้แย้งวา่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายใดขดัหรือแย้งตอ่
รัฐธรรมนญูนัน้ผู้ ร้องจะต้องแสดงข้อโต้แย้งและมีค าขอที่ระบคุวามประสงค์จะให้ศาล
รัฐธรรมนญูด าเนินการอยา่งใด พร้อมทัง้เหตผุลสนบัสนนุโดยชดัแจ้ง หากค าโต้แย้งไมร่ะบุ
เหตผุลสนบัสนนุโดยชดัแจ้ง ยอ่มไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธี
พิจารณาและการท าค าวินิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๘ วรรคหนึง่ (๔) เม่ือพิจารณาค าโต้แย้ง
ของจ าเลยแล้ว ปรากฏวา่ จ าเลยโต้แย้งเพียงวา่พระราชบญัญตัิปุ๋ ย พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ท่ีบญัญตัิให้จ าเลยต้องต้องรับผิดแม้ไมรู้่วา่ปุ๋ ยเคมีท่ีขายนัน้เป็นปุ๋ ยเคมีผิด
มาตรฐาน หรือไม ่เป็นบทบญัญตัิท่ีขดัต่อหลกัความรับผิดทางอาญาและขดัต่อเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๓ รวมทัง้ขดัต่อแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ
ด้านเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๘๔ (๑) สว่นมาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ จ าเลยมิได้ระบุ
รายละเอียดในการโต้แย้งพร้อมเหตผุล สนบัสนนุโดยชดัแจ้ง ศาลรัฐธรรมนญูจงึไมรั่บ
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• (๑๐) การโต้แย้งว่าบทบัญญัตแิห่งกฎหมายขัด
ต่อรัฐธรรมนูญนัน้ ต้องโต้แย้งว่าเนือ้หาของ
บทบัญญัตนัิน้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในเร่ืองใด หาก
เป็นการโต้แย้งว่า กฎหมายนัน้ตราขึน้โดย
กระบวนการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (อันเป็นการ
โต้แย้งที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ท าได้เฉพาะก่อน
ประกาศใช้กฎหมายเท่านัน้) ไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๒๑๒ เพราะไม่ใช่การโต้แย้งเร่ืองเนือ้หา
บทบัญญัตขิองกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๖-๗/๒๕๕๒  
• ประเด็นท่ีผู้ ร้องโต้แย้งวา่ พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายการค้า (ฉบบัท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้ระบบุทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจตรา
กฎหมายขึน้จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญู มาตรา 
๒๙ วรรคสอง นัน้ พิจารณาแล้วเห็นวา่ พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมาย
การค้า (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึน้ใช้บงัคบัภายหลงัจาก
ประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๔๐ และ
ได้ระบบุทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจตรากฎหมายขึน้เพื่อจ ากดั
สทิธิและเสรีภาพของบคุคลไว้แล้ว จงึถือวา่เป็นไปตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๙ วรรคสอง แล้ว อยา่งไรก็ตามการตรวจสอบความชอบด้วย 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๖-๗/๒๕๕๒ (ต่อ) 
• รัฐธรรมนญูของบทบญัญตัิแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ศาล
รัฐธรรมนญูมีอ านาจตรวจสอบเฉพาะกรณีเนือ้ความของกฎหมาย
ท่ีประกาศใช้บงัคบัแล้วเท่านัน้ การท่ีผู้ ร้องโต้แย้งในประเดน็
ดงักลา่ว กรณีเป็นการโต้แย้งเก่ียวกบักระบวนการตรากฎหมายวา่
ไม่ถกูต้องตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐มาตรา ๑๕๔ ซึง่เป็นคนละกรณีกนั และกรณีเช่นวา่นัน้ผู้
ร้องก็ไม่มีสทิธิหยิบยกเป็นประเด็นเพื่อโต้แย้งตอ่ศาลรัฐธรรมนญูได้ 
(ถกูน าไปออกข้อสอบเนฯ สมยั ๖๒) 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๖/๒๕๕๓ 

• ประเด็นท่ีวา่ พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบั
กิจการวิทยกุระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓ ตราขึน้โดยไมถ่กูต้องตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม ่พิจารณาแล้วเห็นวา่ 
การที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า พระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี
และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัตขิึน้โดยมิได้ระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมาย โดยระบุเฉพาะ
เลขมาตราเท่านัน้ 
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• แต่มิได้ระบุสาระส าคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง นั ้นเป็นกรณีที่ ผู้ร้องโต้แย้งว่า
กระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลัง
ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติให้ศาลที่พิจารณา
คดีเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณีว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนัน้ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พจิารณาวนิิจฉัยได้ ดงันัน้ ศาลรัฐธรรมนญูจงึไม่จ าต้องวินิจฉยัในประเดน็นี ้
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ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่๒๗/๒๕๕๓ 
• ศาลแพง่กรุงเทพใต้สง่ค าโต้แย้งของจ าเลยท่ี ๑ และที่ ๒ ในคดีแพง่เพ่ือขอให้ศาล

รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเทจ็จริงตามค าร้องและเอกสารประกอบ สรุปได้ดงันี ้

• นายชยัโย ชยัชาญทิพยทุธ กบัพวก รวม ๑๐ คน เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัท แลนด์ 
แอนด์ เฮาส์จ ากดั (มหาชน) กบัพวก รวม ๓ คน เป็นจ าเลยท่ี ๑ ถงึท่ี ๓ ตอ่ศาล
แพง่กรุงเทพใต้ เม่ือวนัท่ี ๒๔กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ เรียกค่าเสียหายจากการท่ีโจทก์
ทัง้สิบซึง่เป็นลกูค้าผู้ ซือ้บ้านและท่ีดินจากโครงการจดัสรรของจ าเลย ถกูจ าเลยใช้
กลฉ้อฉลหลอกลวงโจทก์ ท าให้โจทก์ต้องซือ้บ้านและที่ดินในราคาท่ีสงูกวา่ความ
เป็นจริงและท าให้ถนนทางเข้า - ออกโครงการหมูบ้่านจดัสรรตกอยูภ่ายใต้ภาระ
จ ายอมของที่ดินแปลงอ่ืนซึง่อยูโ่ดยรอบถนน และขอให้ศาลแพง่กรุงเทพใต้เพิก
ถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอม 
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• ซึ่งประธานศาลอุทธรณ์ได้มีค า วินิจฉัยว่าค า ฟ้องดังกล่าวเป็นคดีผู้บริโภค จ า 
เลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ได้โต้แย้งว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้ บริโภค พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตราขึน้โดยไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูและเป็นอนัใช้บงัคบั
มิได้ตามมาตรา ๖ โดยในขัน้ตอนการลงมติรับหลกัการร่างพระราชบญัญัติฉบบันี ้
มีสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติเข้าประชมุออกเสียงลงคะแนนเพ่ือรับหลกัการ
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบญัญัติแห่งชาติใน
ขณะนัน้ และย่ืนค าร้องขอให้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งค าโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วยบทบญัญัติ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ จึงมีค าสัง่
ให้สง่ความเหน็ดงักลา่วของจ าเลยท่ี ๑ และที่ ๒ มายงัศาลรัฐธรรมนญู 
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• ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณาเบือ้งต้นมีวา่ ค าร้องนีเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้พิจารณาวินิจฉยั หรือไม่ พิจารณา
แล้วเห็นวา่ กรณีตามค าร้องนีเ้ป็นการโต้แย้งวา่กระบวนการตรา
พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ถกูต้องตาม
บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู ซึง่หลักการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง 
บัญญัตใิห้ศาลที่พจิารณาคดีเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณา
วินิจฉัยได้เฉพาะกรณีว่า บทบัญญัตแิห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ
แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
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• โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กระบวนการตรากฎหมายฉบับนัน้ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยได้  ซึ่งต่างจากกรณีของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญัติท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ หรือ
มาตรา ๑๕๔ แล้วแต่กรณีให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกระบวนการ
ตราร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญัติ
นัน้ได้ด้วย ดงันัน้ ค าร้องนีจ้ึงไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ท่ี
ศาลจะรับไว้พิจารณาวินิจฉยั 
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ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๑/๒๕๕๔  
• กรณีทีอ้่างวา่ พระราชบญัญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ ขดัหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคสอง เพราะไม่ได้ระบบุทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูที่ให้อ านาจ
ในการตรากฎหมาย นัน้ เหน็ว่า ในประเดน็ดงักลา่ว ศาลรัฐธรรมนญูเคยมีค าวินิจฉยัไว้แล้ว
ตามค าวินิจฉยัที ่ ๖/๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยวนิิจฉยัวา่ กรณีโต้แย้งวา่
กระบวนการตราไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูนัน้ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ 
บญัญตัิให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิิจฉยัได้เฉพาะกรณีวา่
บทบญัญตัิแหง่กฎหมายที่ประกาศใช้บงัคบัมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูหรือไม่ โดย
ไมอ่าจหยิบยกประเด็นความไมช่อบด้วยรัฐธรรมนญูของกระบวนการตรากฎหมายฉบบันัน้ให้
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัได้ ประเดน็โต้แย้งตามค าร้องนีเ้ป็นกรณีโต้แย้งวา่
กระบวนการตราไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูซึง่สอดคล้องกบัแนวค าวินิจฉยั
ศาลรัฐธรรมนญูดงักลา่ว ดงันัน้ ประเด็นโต้แย้งในสว่นนีจ้งึไม่ต้องด้วยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้พิจารณาวินิจฉยั 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๓๑/๒๕๕๕  
• ประเดน็ท่ีศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณาเบือ้งต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนญูมีอ านาจรับค าร้องนีไ้ว้

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า ค าโต้แย้งท่ีว่า
กระบวนการตราพระราชบญัญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญู นัน้ ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค าวินิจฉัยท่ี ๓๕-๓๖/๒๕๔๔ วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม 
๒๕๔๔ ค าวินิจฉัยท่ี ๒๖-๓๔/๒๕๔๕ วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ และค าวินิจฉัยท่ี ๒/
๒๕๕๑ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ วินิจฉัยไว้แล้วว่า การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ นัน้ บญัญัติให้ศาลท่ีพิจารณาคดีเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณีว่าบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีประกาศใช้แล้วมีข้อความขัด
หรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูของ
กระบวนการตรากฎหมายฉบับนัน้ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก  ดังนัน้ ค า
โต้แย้งในสว่นนีจ้ึงไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงมีค าสัง่ไม่รับค าโต้แย้ง
ในสว่นนีไ้ว้พิจารณาวินิจฉยั  มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 631 



• (๑๑) การโต้แย้งว่ากระบวนการตราพระราช
ก าหนดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขวัตถุประสงค์ที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ กไ็ม่ใช่การโต้แย้งว่า
เนือ้หาแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ที่จะโต้แย้งได้ตามมาตรา ๒๑๒ นี ้
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๙/๒๕๕๒ 
• ประเด็นท่ีจ าเลยโต้แย้งวา่ พระราชบญัญตัิบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓๔ ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระ
ราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขดัหรือแย้งตอ่
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ 
และมาตรา ๑๘๕ หรือไม่ นัน้พิจารณาแล้วเห็นวา่ ตามเนือ้หาของค า
ร้องจ าเลยโต้แย้งวา่พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิ
บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มีการตราท่ีไม่เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษาความ
ปลอดภยัของประเทศ 
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• ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ป้องปัดภยัพิบตัิสาธารณะ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๘๔วรรคหนึ่ง และไม่
เป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม
รัฐธรรมนญู มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ถือว่าเป็นกรณีท่ีจ าเลยโต้แย้งเก่ียวกบั
กระบวนการตราพระราชก าหนด ซึง่การโต้แย้งเก่ียวกบักระบวนการตราพระ
ราชก าหนด นัน้  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ บัญญัติว่า  ก่อนท่ีสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวฒุิสภาจะได้อนมุตัิพระราชก าหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าช่ือ
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก าหนดนัน้
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
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• และให้ประธานแห่งสภานัน้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เม่ือศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉยัแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนญูแจ้งค าวินิจฉยันัน้ไปยงั
ประธานแห่งสภาท่ีส่งความเห็นนัน้มา จึงเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๕ มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ ร้อง (จ าเลย) โต้แย้งเก่ียวกับ
กระบวนการตราพระราชก าหนดแต่อย่างใด และกรณีของพระราช
ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ปรากฏว่า รัฐสภาได้
อนุมัติพระราชก าหนดและมีผลใช้บงัคบัเป็นพระราชบญัญัติแล้ว
โดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใช้สิทธิเพื่อ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัปัญหาความชอบด้วย 
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• รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณา
เก่ียวกบักระบวนการตราพระราชก าหนด ดงักลา่วอีก ข้อโต้แย้ง
ของจ าเลยท่ีวา่ พระราชบญัญตัิบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓๔ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ หรือไม่ จึงไม่จ าต้อง
วินิจฉยั ดงันัน้  

 

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 636 



(๑๒) ค าส่ังของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ไม่ได้ออกโดยองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญตัิ จึงโต้แย้งว่าค าส่ัง
เหล่าน้ันขดัรัฐธรรมนูญ เพือ่ให้ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาตามมาตรา ๒๑๒ ไม่ได้ 

• ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๔-๑๕/๒๕๔๓ การที่ผู้ ร้องร้องว่า ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๑ และค าสั่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๖๔๙/๒๕๔๑ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙ และศาลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจะน ามาใช้บงัคบัแก่คดี เป็นค าสัง่ที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๖๐ เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ นัน้ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าค าสัง่ดงักล่าว เป็นค าสัง่ของฝ่ายบริหารที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙ ใช้บังคับได้ภายในขอบเขตท่ีพระราชบัญญัติ
ดงักล่าวให้อ านาจไว้ และเน่ืองจากค าสัง่ดงักล่าวมิได้ออกโดยองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบญัญัติ จึงไม่เป็นบทบญัญัติ
แห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (รัฐธรรมนูญปัจจุบัน คือ มาตรา ๒๑๑) ไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย ทัง้นี ้โดยนัยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๔๒ 
(โปรดดคู าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๑๖-๑๙/๒๕๔๓ ซึง่วินิจฉยัไว้ท านองเดียวกนั) 
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• ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๕/๒๕๔๘ กรณีตามค าร้องเป็นการโต้แย้ง
ค าสัง่นายกรัฐมนตรี ท่ี สลร. ๓๙/๒๕๑๗ ลงวนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ ท่ีออก
ตามความในมาตรา ๑๗ แหง่ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 
๒๕๑๕ ซึง่ค าสัง่นายกรัฐมนตรีดงักลา่วเป็นค าสัง่ของฝ่ายบริหารท่ีออกโดย
อาศยัอ านาจธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๑๕ แม้จะ
เป็นค าสัง่ท่ีมีผลบงัคบัดงัเช่นกฎหมาย แตก็่มีลกัษณะเป็นค าสัง่ในทาง
ปกครองของฝ่ายบริหารท่ีออกมาเพื่อกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งโดยเฉพาะ
ตามท่ีธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๑๕ มาตรา ๑๗ ได้
ให้อ านาจไว้ ค าสัง่ดงักลา่วมิได้ออกโดยองค์กรท่ีใช้อ านาจนิตบิญัญตัิ จงึมิใช่
บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย ตามความหมายของรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๖๔ วรรค
หนึ่ง ไม่อยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนญูท่ีจะพิจารณาวินิจฉยั 
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ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒-๔/๒๕๕๕ 

• ล าพงัเนือ้หาของบทนิยามความหมายในพระราชบญัญตัิ และโดยก าหนดโทษ โดยล าพงัไม่อาจขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด อีกทัง้การโต้แย้งแต่เพียงว่า บทบญัญัติในพระราชบัญญัติไม่
ชัดเจน แต่ไม่อธิบายว่าขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างไร ไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ นอกจากนัน้ รัฐธรรมนญู มาตรา ๖ เป็นบทบญัญัติในหมวด ๑ ว่าด้วยบททัว่ไป ซึ่ง
บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบงัคบัขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูนี ้บทบญัญัตินัน้เป็นอนัใช้บงัคบัมิได้ บทบญัญตัิมาตรานีข้อง
รัฐธรรมนูญมิได้บญัญัติรับรองสิทธิหรือเสรีภาพในเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดสถานะ
ความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญูไว้เท่านัน้ ไม่อาจจะมีบทบญัญัติของกฎหมายใดมาขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูมาตรา ๖ ได้ 
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ข้อ ๒ บทบัญญัติแห่งกฎหมายทีโ่ต้แย้งน้ันต้องเป็น
บทบัญญตัิแห่งกฎหมายทีศ่าลจะใช้บังคบัแก่คดน้ัีน 

• บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีโต้แย้งนัน้ ต้องเป็นบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายท่ีศาลจะใช้บังคับแก่คดีนัน้ หากเป็นการโต้แย้งใน
บทบญัญัติท่ีศาลไม่ได้ใช้กบัคดีนัน้ หรือบทบญัญัตินัน้ไม่เก่ียวกับ
ประเด็นพิพาท ศาลนัน้ก็ไม่จ าเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉยั  

• อนึง่ ถ้าศาลจะต้องใช้กฎหมายนัน้บงัคบักบัคดีนัน้ แม้ศาลยงัไม่ได้
รับฟ้องก็ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ (เทียบคดี อม.๑/๒๕๕๑ 
และ ว.๕/๒๕๕๑) 
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• ค าวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๓ /๒๕๔๔  การท่ีจ า เลยท่ี  ๓ อ้างว่า
พระราชบญัญตัิราชทณัฑ์ พทุธศกัราช ๒๔๗๙ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา ๑๔ 
(๕) ขดัต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ นัน้ จ าเลยท่ี ๓ 
ได้ถกูฟ้องในข้อหาร่วมกนัมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึง่ธนบตัรต่างประเทศปลอม อนั
ตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมและร่วมกนัฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ซึ่งเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนัน้ เม่ือศาลยุติธรรมมิได้ใช้
พระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พทุธศกัราช ๒๔๗๙ บงัคบัแก่คดีตามค าร้องนีแ้ล้ว 
พระราชบญัญตัิราชทณัฑ์ พทุธศกัราช ๒๔๗๙ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา ๑๔ 
(๒) ถึง (๕) จึงมิใช่บทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บงัคบัแก่คดีตามค า
ร้องนี ้กรณีจึงไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง (รัฐธรรมนูญ
ปัจจบุนั มาตรา ๒๑๑)  



• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖/๒๕๕๓ ศาลจงัหวดัตากสง่ค าโต้แย้งของจ าเลยในคดีอาญาหมายเลขด า
ท่ี ๖๕๕/๒๕๕๒ เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเทจ็จริงตามค าร้องและเอกสารประกอบ สรุปได้ดงันี ้

• พนกังานอยัการจงัหวดัตาก เป็นโจทก์ฟ้องนายสทุธิพงศ์ อ ่าเอี่ยม กบัพวกรวม ๑๙ คนเป็นจ าเลยท่ี ๑ ถงึ
ที่ ๑๙ ตอ่ศาลจงัหวดัตาก ขอให้พิจารณาพิพากษาลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๕๗ พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนกังานร่วมกนัปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ ใด เป็นเจ้าพนกังานร่วมกนัปฏิบตัิหน้าท่ีโดยทจุริต และเป็นเจ้า
พนกังานซึง่มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสารในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ร่วมกนัรับรองเป็นหลกัฐานซึง่
ข้อเทจ็จริงอนัเอกสารนัน้มุง่พิสจูน์ความจริงเป็นความเท็จ ร่วมกนัสนบัสนนุเจ้าพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ี
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ ใด ร่วมกนัสนบัสนนุเจ้าพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีโดยทจุริต 
สนบัสนนุเจ้าพนกังานซึง่มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสารในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ร่วมกนัรับรองเป็น
หลกัฐานซึง่ข้อเทจ็จริงอนัเอกสารนัน้มุง่พิสจูน์ความจริงเป็นความเทจ็ ซึง่จ าเลยทัง้ ๑๙ คนได้ร่วมกนั
กระท าความผิดตอ่กฎหมายหลายกรรมตา่งกนั 
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• ตอ่มาเม่ือวนัท่ี ๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ จ าเลยท่ี ๑ ถึงท่ี ๕ จ าเลยท่ี ๗ ถึงที่ ๑๔ 
และจ าเลยที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๙ ย่ืนค าร้องตอ่ศาลจงัหวดัตาก โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู 
สรุปได้วา่ โจทก์ฟ้องคดีนีโ้ดยอาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๖ ว่าจ าเลยกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ 
มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ซึง่ขดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๒๑๑ เน่ืองจากจ าเลยถกูกลา่วหาว่ากระท าความผิดฐานทจุริตตอ่
หน้าที่ กระท าความผิดตอ่ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระท าความผิดตอ่ต าแหน่ง
หน้าที่ในการยตุิธรรม 
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• ศาลจงัหวดัตากพิเคราะห์ค าร้องของจ าเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ จ าเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๔ และ
จ าเลยที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๙ แล้วเห็นวา่ ข้อโต้แย้งของจ าเลยเป็นกรณีตามรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และไมป่รากฏวา่มีค าวินิจฉยัของ
ศาลรัฐธรรมนญูในประเดน็ดงักลา่ว จงึให้สง่ค าโต้แย้งของจ าเลย ส าเนาค าฟ้องและ
ส าเนารายงานกระบวนพิจารณา ฉบบัลงวนัที่ ๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๓ ตามทางการ
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั 

• ประเดน็ที่ศาลรัฐธรรมนญูต้องพิจารณาเบือ้งต้นมีว่า ค าร้องของผู้ ร้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่
ศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้พิจารณาวินิจฉยั หรือไม ่พิจารณาแล้วเหน็ว่า ประเดน็ตามค า
ร้องของผู้ ร้องที่โต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖ และ
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๒๑๑ หรือไม ่นัน้  
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• ตามค าร้อง ผู้ ร้องมิได้ระบรุายละเอียดของการโต้แย้งและเหตผุล
สนบัสนนุโดยชดัแจ้งวา่ บทบญัญตัิแห่งกฎหมายดงักลา่วขดัหรือแย้ง
ตอ่รัฐธรรมนญูมาตราดงักลา่วอยา่งไร เพราะเหตใุด อีกทัง้ไม่ปรากฏ
ว่าศาลจังหวัดตากจะใช้บทบัญญัตแิห่งกฎหมายดงักล่าวบังคับ
แก่คดีนีอ้ย่างไร ค าร้องนี ้จึงไม่ต้องด้วยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ และไม่เป็นสาระส าคญัอนัควรได้
รบการวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง อาศยัเหตผุล
ดงักลา่วข้างต้น ศาลรัฐธรรมนญูจึงมีค าสัง่ไมรั่บค าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉยั 
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• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๔ ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ส่งค าโต้แย้งของโจทก์ เพื่อขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า วันท่ี ๒๗ 
ตลุาคม ๒๕๕๓ นายอศัวิน เอสเซอร์ เบิร์ด เป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.ท.เกรียงศกัด์ิ วงศ์อทุยั นายวรา 
สขุแสน (พนกังานอยัการ) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และส านกังานอยัการสงูสดุ เป็นจ าเลยท่ี 
๑ ถึงท่ี ๔ ต่อศาลจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้หาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน หรือปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยทจุริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ และข้อหาเป็นเจ้าพนกังานในต าแหน่งพนกังานอยัการ ผู้ว่าคดี พนกังาน
สอบสวนหรือเจ้าพนกังานผู้ มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา กระท าหรือไม่กระท าอ่างใดในต าแหน่ง
โดยมิชอบเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึน้ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง ขอให้ลงโทษจ าเลยทัง้สี่ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศาล
จังหวัดเชียงใหม่ได้นัดฟังค าสั่ง โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การท่ีผู้ ร้องถูกฟ้องในข้อหาหม่ิน
ประมาท ดหูม่ินพระมหากษัตริย์นัน้ ข้อหาดงักล่าวเป็นความผิดาอญาต่อแผ่นดิน เม่ือความ
ปรากฏแก่จ าเลยท่ี ๑ ซึง่เป็นพนกังานสอบสวนจึงย่อมมีอ านาจสอบสวนได้แม้ไม่มีค าร้องทกุข์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑  
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• เม่ือจ าเลยท่ี ๑ ได้รวบรวมพยานหลกัฐานเสนอตอ่จ าเลยท่ี ๒ แล้ว จ าเลยท่ี ๒ ย่อมมีอิสระใน
การใช้ดลุพินิจสัง่คดีว่ามีพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะมีน า้หนกัรับฟังได้ว่ามีการกระท าผิด
หรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ และระเบียบส านกังาน
อยัการสงูสดุวา่ด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ ข้อ ๑๕ ข้อ 
๕๐ และข้อ ๕๖ ซึง่มีการตรวจสอบตามล าดบัการบงัคบับญัชาอยู่แล้ว ประกอบกบัไม่ปรากฏ
ว่าจ าเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ มีสาเหตโุกรธเคืองกบัผู้ ร้องมาก่อน อีกทัง้คดีดงักลา่วยงัอยู่ระหว่างการ
สอบค าให้การ ดงันี ้กรณีจะเป็นพยานเท็จหรือไม่ หรือเป็นการกลัน่แกล้งผู้ ร้องให้ถกูด าเนินคดี
ก็มิอาจบง่ชีไ้ด้ ข้อเท็จจริงยงัรับฟังไม่ได้ว่าจ าเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ กระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง ส าหรับจ าเลยท่ี ๓ และท่ี ๔ เม่ือการ
กระท าของจ าเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ไม่เป็นความผิด จึงไม่จ าต้องวินิจฉยัต่อไป พิพากษายกฟ้อง 
ต่อมาผู้ ร้องย่ืนค าร้องลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ศาลจงัหวดัเชียงใหม่สง่เร่ืองไปให้ศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉยัวา่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ และมาตรา 
๑๔๓ ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) 
มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยมีการให้เหตผุลโต้แย้งไว้ด้วย  
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• ประเดน็ท่ีศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา คือ ค าร้องของศาลจงัหวดัเชียงใหม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉยัหรือไม่ เห็นวา่ เม่ือข้อเทจ็จริงตามค าร้องปรากฏวา่ ศาล
จงัหวดัเชียงใหม่ได้มีค าพพิากษาคดีนีไ้ปแล้ว และแม้ศาลจงัหวดัเชียงใหม่จะ
ยงัมิได้มีค าสัง่รับอทุธรณ์ก็ตาม แตบ่ทบญัญตัิแห่งกฎหมายท่ีผู้ ร้องโต้แย้งก็ไม่
เก่ียวกบัการพิจารณารับหรือไม่รับอทุธรณ์แตอ่ยา่งใด จงึไม่มีกรณีท่ีศาล
จงัหวดัเชียงใหม่จะน าบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใช้บงัคบัแก่คดีนีอี้ก กรณีจงึไม่ต้อง
ด้วยหลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก าหนด
ศาลรัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ 
(๑๓) ศาลรัฐธรรมนญูจงึมีค าสัง่ไมรั่บค าร้องไว้พจิารณาวินิจฉยั 

 



• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘-๙/๒๕๕๔ ศาลยตุิธรรมส่งค าโต้แย้งของคูค่วาม รวม ๒ ค าร้อง 
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญุ มาตรา ๒๑๑ ข้อเทจ็จริง
ปรากฏดงันี ้

•  ค าร้องที่หนึง่ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง บริษัท ล าปางฟาสซิโน จ ากดั ที่ ๑ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ที่ ๒ เป็น
จ าเลย ต่อศาลแพ่งวา่ จ าเลยที่ ๑ ได้ท าสญัญากู้ เงินจากโจทก์ เป็นจ านวนเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีจ าเลยที่ ๒ เข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค า้ประกนัในหนีส้นิทกุชนิดของ
จ าเลยที่ ๑ และในวนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จ าเลยที่ ๑ ได้น าที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๐๒๓๑ 
ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง พร้อมสิ่งปลกูสร้างที่มีอยู่แล้ว หรือจะมี
ตอ่ไปในภายหน้าทัง้หมดซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของจ าเลยท่ี ๒ มาจดทะเบียนจ านองเป็นประกนั
กบัโจทก์ หลงัจากที่จ าเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้จากโจทก์แล้วปรากฏว่า จ าเลยที่ ๑ ได้ผิดนดัไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาแตอ่ย่างใด รวมหนีเ้งินกู้ที่จ าเลยที่ ๑ ค้างช าระตอ่โจทก์ทัง้หมดเป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๑,๘๒๙,๗๐๐.๖๒ บาท โจทก์จงึขอให้ศาลบงัคบัจ าเลยทัง้สองช าระหนีใ้ห้แก่โจทก์
ต่อไป 
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• จ าเลยทัง้สองให้การวา่ โจทก์ไม่มีอ านาจฟ้องเพราะหนีข้องจ าเลยจะต้องโอนให้บรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย จ ากดั (บสท.) ด าเนินการตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ที่บญัญตัิให้สถาบนัการเงินหรือบริษัท
บริหารสินทรัพย์ที่มีกองทนุฟืน้ฟหูนว่ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแหง่ใดแหง่หนึง่หรือ
รวมกนัเป็นผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วโอนสนิทรัพย์ที่จดัเป็น
ทรัพย์สินด้อยคณุภาพ ณ วนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓ ทัง้หมดให้แก่ บสท. ภายในเวลาที่ 
บสท. ก าหนด จึงท าให้หนีด้้อยคณุภาพหลงัวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓ มีสถานภาพ
เช่นเดียวกนัแตไ่ม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเข้า บสท. จงึเป็นการเลือกปฏิบตัิมีผลให้
บทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูที่วา่ด้วยการรับรองสิทธิขัน้พืน้ฐานและรับรองสิทธิสว่นบคุคล
ให้มีความเทา่เทียมกนัในทางกฎหมายไมส่ามารถบงัคบัใช้ได้ โจทก์ได้ให้จ าเลยกู้หนีต้าม
ฟ้องเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อวนัที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ จงึต้องเข้า 
บสท. ดงันัน้ การที่พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ 
วรรคหนึง่ บญัญตัิให้หนี ้๕ วนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓ เข้า บสท. โดยไม่ให้หนีข้องจ าเลย
ที่กู้หลงัวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓ เข้า ขสท.  

มานิตย ์จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 650 



• จงึเป็นการจ ากดัสิทธิ ไม่คุ้มครองสิทธิ เป็นการตรากฎหมายที่ไมเ่ป็นธรรม ไมเ่ป็นไป
ตามหลกันิติธรรม ไม่สอดคล้องกบัพระราชด าริในการใช้ การตีความกฎหมายขององค์
พระมหากษัตริย์ จงึขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา 
๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ อีกทัง้ยงัเป็นการขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) เพราะขดัขวางสิทธิของการเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว และทัว่ถึงได้ ท าให้คดีของจ าเลยถกูจ ากดัสิทธิ 
ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการพิจารณาอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม อนัไม่
สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยตุิธรรมที่ก าหนดให้รัฐต้อง
ดแูลให้มีการปฏิบตัิและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย ท าให้กระบวนการยตุิธรรม
ไมม่ีประสิทธิภาพ และไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบคุคลให้พ้นจากการ
ลว่งละเมิด นอกจากนี ้หนีท้ี่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยตุิธรรมตัง้แตว่นัที่ ๙ 
มิถนุายน ๒๕๔๔ ต้องโอนให้แก่ บสท. การที่ศาลยตุิธรรมยงับงัคบัใช้กฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์จงึไม่ยตุิธรรม เป็นการขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
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• ค าร้องท่ีสอง ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายชชั
ชยั โชติบตุร เป็นจ าเลย ตอ่ศาลจงัหวดันนทบรีุ ขอให้บงัคบัจ าเลยช าระ
หนี ้โดยจ าเลยค้างช าระหนีโ้จทก์ตามสญัญากู้ เบกิเกินบญัชีและกู้ยืม
เงิน เพ่ือเป็นการช าระหนี ้จ าเลยได้น าท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๓๕๙๙๑ ต าบล
บางกรวย อ าเภอบางกรวย (บางใหญ่) จงัหวดันนทบรีุ พร้อมสิ่งปลกู
สร้าง มาจดทะเบียนจ านองเป็นประกนัหนีท้กุประเภทของจ าเลยทัง้ท่ีมี
อยูแ่ล้วหรือจะมีขึน้ในภายหลงัในวงเงินจ านอง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ ๑๘ ตอ่ปี และหากต้องมีการบงัคบัจ านอง ให้เอา
ทรัพย์ท่ีจ านองออกขายทอดตลาดช าระหนี ้ปรากฏวา่จ าเลยผิดนดั
ช าระหนีต้อ่โจทก์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๒๐๖,๙๓๘.๖๘ บาท โจทก์จงึ
ขอให้ศาลบงัคบัจ าเลยช าระหนีใ้ห้แก่โจทก์ตอ่ไป 
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• จ าเลยปฏิเสธฟ้องและโต้แย้งวา่ พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสิน้ทรัพย์ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ 
มาตรา ๓๐ ที่ให้สถาบนัการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มกีองทนุฟืน้ฟ ู หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวสิาหกิจแหง่ใดแหง่หนึง่หรือรวมกนัเป็นผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทนุจด
ทะเบียนที่ช าระแล้ว โอนสินทรัพย์ที่จดัเป็นสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ ณ วนัที่ ๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๔๓ ทัง้หมดให้แก่ บสท. ภายในเวลาที ่บสท. ก าหนดนัน้ มีผลให้หนีด้้อยคณุภาพหลงั
วนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓ ที่มสีถานภาพเชน่เดียวกบัหนีด้้อยคณุภาพ ณ วนัที ่ ๓๑ 
ธนัวาคม ๒๕๔๓ เน่ืองจากมลูหนีเ้กิดจากผลกระทบแหง่วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.๒๕๔๐ 
เช่นเดียวกนั ถกูจ ากดัสิทธิ หรือไมไ่ด้รับการคุ้มครองสิทธิจาก บสท. ดงันัน้ พระราชก าหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ จงึขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู ตาม
มาตรา ๒ ที่มีเจตนารมณ์ให้การบงัคบัใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของคนสว่นใหญ่ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
อีกทัง้การจ ากดัสทิธิของลกูหนีใ้นการเข้า บสท. เฉพาะหนีด้้อยคณุภาพก่อนวนัที่ ๓๑ 
ธนัวาคม ๒๕๔๓ เป็นการตรากฎหมายที่ไมถ่กูต้อง ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลกันิติ
ธรรมตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๓ วรรคสอง  
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• ขดัตอ่ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ท่ีต้องได้รบความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู มาตรา 
๔ เป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖ การบงัคบัใช้
กฎหมายและการตีความกฎหมายไมเ่ป็นไปตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๗ ไม่
สามารถใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้คดีในศาลได้ตามรัฐธรรมนญู
มาตรา ๒๘ ไมไ่ด้รับการคุ้มครองสทิธิในการเข้าถงึกระบวนการยตุิธรรมท่ีบคุคล
ยอ่มมีสิทธิจะให้คดีของตนได้รบการพิจารณาอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๑) (๓) ท าให้สิทธิของบคุคลในทรัพย์สินไมไ่ด้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๑ (๑) ขดัต่อแนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยตุิธรรมท่ีก าหนดให้รัฐต้องดแูลให้มีการปฏิบตัิและบงัคบัการให้เป็นไป
อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทัว่ถงึตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๘๑ (๑) (๒) 
(๓) และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมิได้เป็นอ านาจของศาลยตุิธรรมตาม
รัฐธรรมนญู มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
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• ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาทัง้สองกรณีแล้ว เห็นวา่ พระราชก าหนด
บรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ บญัญตัิ
วา่ “ให้สถาบนัการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ีมีกองทนุฟืน้ฟ ู
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแหง่ใดแหง่หนึง่หรือรวมกนัเป็นผู้ ถือ
หุ้นเกินร้อยละห้าสบิของทนุท่ีจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว โอนสนิทรัพย์ท่ี
จดัเป็นทรัพย์ด้อยคณุภาพ ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓ ทัง้หมดให้แก่ 
บสท. ภายในเวลาท่ี บสท. ก าหนด” ซึง่จ าเลยในคดีทัง้สองค าร้องมิได้
อยูใ่นบงัคบัของพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.
๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ดงันัน้ จงึมิใช่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีศาลแพ่ง
และศาลจงัหวดันนทบรีุจะใช้บงัคบัแก่คดีและไม่เป็นสาระอนัควรได้รับ
การวินิจฉยั จงึไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ จงึมี
ค าสัง่ให้จ าหน่ายค าร้องทัง้สอง 
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ข้อ ๓ ศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง 
• การท่ีศาลจะส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัว่า บทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีจะใช้

บงัคบัในคดีนัน้ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไมน่ัน้ อาจเกิดขึน้ได้ใน ๒ กรณี ได้แก่ 
• (๑) คูค่วามยกขึน้โต้แย้ง 
• (๒) ศาลเหน็เอง 
• ในกรณีท่ีคู่ความยกขึน้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล หากการโต้แย้งนัน้ต้องด้วย

หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑๒ แล้ว แม้ศาลจะเห็นว่าบทบญัญัติท่ีโต้แย้ง
นัน้ไม่น่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลก็ไม่มีอ านาจท่ีจะใช้ดุลพินิจท่ีจะไม่ส่ง
เร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ในกรณีนีศ้าลจึงต้องส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาเสมอ เปรียบเสมือนศาลท าหน้าท่ีเป็นบุรุษไปรษณีย์ เม่ือจดหมายส่งมา
ถูกต้องก็ต้องส่งให้ถึงมือผู้ รับ  (แต่หากจดหมายส่งมาไม่ถูกต้อง เช่น ปิดอากร
แสตมป์ไม่ถูกต้อง ไปรษณีย์ย่อมไม่ส่งจดหมายนัน้ได้ โปรดดูหน้าถดัไปประกอบ ) 
สว่นผู้ รับคือศาลรัฐธรรมนญูจะรับหรือไม่รับนัน้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนญูท่ีจะ
วินิจฉยัวา่เร่ืองดงักลา่วนีเ้ป็นสาระส าคญัอนัควรได้รับการวินิจฉยัหรือไม่ 



ตวัอยา่งกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่ขอ้โตแ้ยง้ของคู่ความไม่เป็นสาระส าคญัอนั
ควรไดรั้บการพจิารณาวนิิจฉยั จึงไม่รับค าร้องไวพ้จิารณาวนิิจฉยั เช่น 

• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๔ ประเดน็ตามค าร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา
วินิจฉยัมีสองประเด็น คือ  

• ประเดน็ที่ ๑ พระราชบญัญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ ขดัหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ และวรรค
สอง และมาตรา ๕๖ หรือไม ่นัน้ เห็นวา่ รัฐธรรมนญู มาตรา ๕๖ เป็นบทบญัญตัิรับรองสิทธิ
ของบคุคลใสนการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมลูหรือขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถ่ิน เว้นแตก่ารเปิดเผยข้อมลูหรือ
ข่าวสารนัน้จะกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือสว่นได้เสียอนั
พงึได้รับความคุ้มครองของบคุคลอื่นหรือเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญตัิ  
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• สว่นรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ เป็นบทบญัญตัิทัว่ไป โดยบญัญตัิวา่ การจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบคุคลท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว้จะกระท ามิได้เว้นแตโ่ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนญูนีก้ าหนดไว้และเท่าท่ีจ าเป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้มิได้ สว่นพระราชบญัญตัิข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เป็นบทบญัญตัิวา่ด้วยการก าหนดระยะเวลาในการ
อทุธรณ์ค าสัง่ทางปกครองที่บญัญตัิวา่ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัค้านของผู้ มีประโยชน์ได้
เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นัน้อาจอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่นัน้ ซึง่ในสว่นข้อเท็จจริงตามค าร้องนีมี้ข้อความ
แสดงการโต้แย้งเพียงวา่ มาตรา ๑๘ มีบทบญัญตัิอนัเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบคุคลตาม
รัฐธรรมนญู มาตรา ๕๖ และไม่ได้อาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ี
รัฐธรรมนญูก าหนดไว้และเท่าท่ีจ าเป็น และกระทบกระเทือนตอ่สาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนัน้มิได้ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ 
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• กฎหมายที่จะบญัญตัิขึน้อนัจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๕๖ 
จะต้องเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความ
ปลอดภยัของประชาชนหรือสว่นได้เสียอนัพงึได้รับความคุ้มครองของบคุคลอื่นหรือเป็น
ข้อมลูสว่นบคุคลเทา่นัน้ อีกทัง้กฎหมายดงักลา่วยงัจะต้องปฏิบตัิให้ชอบด้วยบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ ให้ครบถ้วนอีกด้วย จึงเหน็ว่า พระราชบญัญตัิข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เป็นบทบญัญตัิให้สิทธิในการอทุธรณ์ มิได้
เป็นบทบญัญตัิจ ากดัสิทธิอย่างไร การที่ผู้ ร้องอ้างว่าบทบญัญตัิดงักลา่วขดัหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๕๖ ผู้ ร้องก็ไม่ได้อ้างว่าจ ากดัสิทธิ
อย่างไร ขดัตอ่บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูดงักลา่วอยา่งไร อีกทัง้ไม่ใช่เป็นบทบญัญตัิที่
จ ากดัสิทธิการได้รับข้อมลูตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๕๖ แตป่ระการใด ค าร้องในสว่นนีจ้งึ
ไม่เป็นสาระส าคญัอนัควรได้รบการวินิจฉยั ไม่เข้าหลกัเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อก าหนดศาล
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๘ 
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• ส าหรับกรณีที่อ้างว่า พระราชบญัญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 
๑๘ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคสอง นัน้ เห็นวา่ ในประเดน็ดงักลา่ว 
ศาลรัฐธรรมนญูเคยมีค าวินิจฉยัไว้แล้วตามค าวินิจฉยัที่ ๖/๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๓ โดยวินิจฉยัวา่ กรณีโต้แย้งวา่กระบวนการตราไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิแหง่
รัฐธรรมนญูนัน้ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง บญัญตัิให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเร่ืองให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัได้เฉพาะกรณีวา่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายที่ประกาศใช้
บงัคบัมีข้อความขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูหรือไม ่โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกระบวนการตรากฎหมายฉบบันัน้ให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา
วินิจฉยัได้ ประเดน็โต้แย้งตามค าร้องนีเ้ป็นกรณีโต้แย้งว่ากระบวนการตราไมถ่กูต้อง
ตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูซึง่สอดคล้องกบัแนวค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูดงักลา่ว 
ดงันัน้ ประเดน็โต้แย้งในสว่นนีจ้งึไม่ต้องด้วยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ที่ศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้พิจารณาวินิจฉยั  
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• ประเดน็ท่ี ๒ พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ 
วรรคสอง ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ 
หรือไม ่นัน้ เห็นว่า ข้อเทจ็จริงตามค าร้องนีป้รากฏวา่ ผู้ ร้องระบเุพียงวา่พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เป็นบทบญัญัติอนัเป็นการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว้ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา 
๖๐ และมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ โดยมิได้ระบุ
รายละเอียดของการโต้แย้งและเหตผุลสนบัสนนุโดยชดัแจ้งวา่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายดงักลา่วขดัหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญูมาตราดงักลา่วอย่างไร เพราะเหตใุด ประกอบกบับทบญัญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหง่พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ อนัเป็นเพียง
บทบญัญัติที่วางหลกัเกณฑ์ในการฟ้องคดีปกครองตอ่ศาลปกครองว่าจะต้องกระท าให้ถกูต้องตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ หาใช่เป็นบทบญัญัติที่จ ากดัสิทธิในการฟ้องคดีตอ่ศาล
ปกครองแตอ่ย่างใด จงึไม่มีลกัษณะที่จะขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ ดงักลา่วข้างต้น 
ค าร้องในสว่นนีจ้งึไมเ่ป็นสาระอนัควรได้รับการวินิจฉยั ไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนญูจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉยั ตามรัฐธรรมนญุ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนญูจงึไมรั่บค าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉยั 

 



• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๔ ศาลจงัหวดันนทบรีุสง่ค าโต้แย้งของจ าเลยในคดีอาญา 
เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัตามมาตรา ๒๑๑ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า 
พนกังานอยัการจงัหวดันนทบรีุเป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องจ าเลยทัง้สองในข้อหาฐานความผิดร่วมกนัมี
เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายโดยฝ่าฝืนตอ่กฎหมาย ต่อมาจ าเลยท่ี ๑ และ
จ าเลยท่ี ๒ ได้ย่ืนค าร้องขอให้สง่ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยั โดยอ้างวา่ 
พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคดียาเสพติดแตกต่างไปจากเดิม อนัเป็นการจ ากดัสิทธิของจ าเลยทัง้สองหลาย
ประการ เช่น การท่ีจ าเลยให้การรับสารภาพ หากความผิดท่ีจ าเลยรับสารภาพนัน้ กฎหมาย
ก าหนดอตัราโทษขัน้ต ่าให้จ าคกุตลอดชีวิตหรือโทษท่ีหนกักว่านัน้ ศาลต้องฟังพยานหลกัฐาน
โจทก์จนกวา่จะพอใจวา่จ าเลยกระท าผิดจริงตามมาตรา ๑๓ หรือค าพิพากษาหรือค าสัง่ของ
ศาลอทุธรณ์โดยเฉพาะการกระท าซึง่เป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้เป็นท่ีสดุ เว้นแตจ่ะ
ได้รับอนญุาตให้รับฎีกาไว้วินิจฉยัตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ซึง่แตเ่ดิมบรรดาคดีอาญา
ต่าง ๆ จะน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บงัคบัโดยเสมอภาคกนัในบรรดา
กฎหมายท่ีมีความผิดทางอาญา แตพ่ระราชบญัญตัิวิธีพิจารณายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ 
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• มีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้กระท าความผิดทางอาญาเก่ียวกบัยาเสพติด โดยมีลกัษณะ
เป็นการจ ากดัสิทธิของผู้กระท าความผิดในการต่อสู้คดีอาญาเก่ียวกบัยาเสพติด จึงเห็นวา่ 
พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ 
ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ 

• โจทก์ย่ืนค าร้องแถลงคดัค้านสรุไปได้ว่า คดียาเสพติดมีลกัษณะพิเศษและซบัซ้อน แตกตา่งจาก
การกระท าความผิดอาญาทัว่ไป พระราชบญัญตัิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ จึงไม่ขดัหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญู 

• ประเดน็ท่ีศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา คือ บทบญัญตัิแห่งกฎหมายท่ีจ าเลยทัง้สองโต้แย้งวา่ขดัหรือ
แย้งตอ่รัฐธรรมนญูนัน้ เป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะต้องพิจารณา
วินิจฉยัต่อไปตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นวา่ พระราชบญัญตัิวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ บญัญตัิวา่ “ในชัน้พิจารณา ถ้าจ าเลยให้การรับ
สารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลกัฐานตอ่ไปก็ได้ เว้นแตก่รณีมีเหตอุนัควร
สงสยัวา่จ าเลยไม่ได้กระท าความผิดหรือคดีท่ีมีข้อหาในความผิดซึง่จ าเลยรับสารภาพนัน้กฎหมาย
ก าหนดอตัราโทษอย่างต ่าให้จ าคกุตลอดชีวิตหรือโทษสถานท่ีหนกักว่านัน้  
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• ศาลต้องฟังพยานหลกัฐานโจทก์จนกวา่จะพอใจวา่จ าเลยได้กระท าผิดจริง” เป็น
บทบญัญตัิท่ีใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปแก่คูค่วามซึง่ได้กระท าความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติดอย่างเท่าเทียมกนั ไมมี่มลูกรณีท่ีจะเป็นการเลือกปฏิบตัิต่อบคุคลโดยไม่
เป็นธรรมตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ จงึไมเ่ป็นสาระอนัควรได้รับการวินิจฉยั
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง สว่นพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดียา
เสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป็นบทบญัญตัิท่ีใช้บงัคบัใน
กรณีท่ีจะมีการอทุธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสัง่ตอ่ไปหลงัจากท่ีศาล
ชัน้ต้นมีค าพิพากษาแล้ว จงึมิใช่บทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีศาลจงัหวดันนทบรีุซึง่
เป็นศาลชัน้ต้นจะน ามาใช้บงัคบัแก่คดี จงึไมต้่องด้วยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ กรณีไมเ่ป็นประโยชน์ท่ีจะพิจารณาวินิจฉยั
ตอ่ไป สมควรจ าหน่ายค าร้องตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนญูวา่ด้วยวิธีพิจารณา
และการท าค าวินิจฉยั พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ วรรคหนึง่ จึงมีค าสัง่ให้จ าหน่ายค า
ร้อง 
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• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๕๔ คดีนีโ้จทก์ฟ้องขบัไลจ่ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ พร้อม
บริวาร ให้รือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างและขนย้ายทรัพย์สนิออกไปจากที่ดิน น.ส.๓ ของโจทก์ ศาล
จงัหวดัพทัยาพิพากษาให้จ าเลยทัง้สองและบริวารออกจากที่ดินตามแผนที่พิพาทและให้
จ าเลยทัง้สองช าระเงินและคา่เสียหายแก่โจทก์ แตจ่ าเลยทัง้สองไมป่ฏิบตัิตามค าพิพากษา 
โจทก์จงึขอให้บงัคบัคดี 

• จ าเลยทัง้สองข้างต้นได้เป็นผู้ ย่ืนค าร้องตอ่ศาลจงัหวดัพทัยาขอให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี 
ศาลจงัหวดัพทัยามีค าสัง่ให้ยกค าร้อง ผู้ ร้องทัง้สองอทุธรณ์ค าสัง่ของศาลจงัหวดัพทัยา 
และศาลอทุธรณ์ภาค ๒ พิพากาษายืน ผู้ ร้องทัง้สองย่ืนฎีกา โดยยกข้อกฎหมายโต้แย้งเป็น 
๒ ประเดน็ ได้แก่ 

• การบงัคบัคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากที่ดินแปลงทีโ่จทก์ฟ้องและท าสญัญาเช่ากบั
จ าเลยทัง้สอง ไม่มี น.ส. ๓ แตโ่จทก์จะบงัคบัเอาที่ดิน น.ส. ๓ แปลงที่ผู้ ร้องทัง้สองอาศยัอยู่ 
โดยโจทก์อ้างวา่เป็นแปลงเดียวกนักบัที่โจทก์ท าสญัญาเชา่กบัจ าเลยทัง้สอง 

 



• ผู้ ร้องทัง้สองอาศยัอยูใ่นที่ดินแปลงพิพาทดงักลา่วโดยสงบและเปิดเผยแสดงตวัเป็น
เจ้าของมาเกินกวา่ ๑๐ ปีแล้ว ผู้ ร้องทัง้สองจึงได้สิทธิครอบครองปรปักษ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ และผู้ ร้องทัง้สองเป็นบคุคลท่ีมี
อ านาจพิเศษเหนือค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น 

• ศาลจงัหวดัพทัยามีค าสัง่วา่ฎีกาของผู้ ร้องในประเดน็ท่ี ๒ ยงัไมช่ดัแจ้งวา่เป็นการ
โต้แย้งคดัค้านค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ภาค ๒ ในข้อเทจ็จริงหรือข้อกฎหมาย
อยา่งไร จงึมีค าสัง่ไมรั่บฎีกาของผู้ ร้องในประเดน็ท่ี ๒ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๔๙ สว่นฎีกาในประเดน็ท่ี ๑ นัน้ เป็นการฎีกาใน
ปัญหาข้อเทจ็จริงในคดีท่ีเก่ียวกบัการบงัคบับริวารของผู้ถกูฟ้องขบัไลซ่ึง่อยูบ่น
อสงัหาริมทรัพย์อนัมีคา่เช่าขณะย่ืนฟ้องไมเ่กินเดือนละหนึง่หม่ืนบาท ต้องห้ามฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๔๘ จงึมีค าสัง่ไมรั่บฎีกาของ
ผู้ ร้อง 
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• ผู้ ร้องทัง้สองย่ืนอทุธรณ์ค าสัง่ของศาลจงัหวดัพทัยาท่ีไม่รับฎีกา พร้อมโต้แย้งวา่ค าสัง่ของศาล
จงัหวดัพทัยาท่ีไม่รับฎีกาเพราะเหตตุ้องห้ามตามกฎหมายดงักลา่วกบักรณีของผู้ ร้องหาชอบไม่ 
เพราะเป็นการตดัสิทธิของผู้ ร้องทัง้สองขดัตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ และฎีกาของผู้ ร้องทัง้สอง
เป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงซึง่มีสาระส าคญัที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉยัเก่ียวกบัความสงบ
เรียบร้อยและประเพณีปฏิบตัิของมหาชน 

• ศาลฎีกามีค าสัง่วา่ คดีนีศ้าลชัน้ต้นน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และ
มาตรา ๒๔๙ มาใช้บงัคบัในการสัง่ไม่รับฎีกาของผู้ ร้องทัง้สองและผู้ ร้องทัง้สองย่ืนค าร้องอทุธรณ์
ค าสัง่ไม่รับฎีกา โดยกลา่วอ้างวา่ศาลชัน้ต้นจะใช้มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัแก่กรณีของผู้ ร้องทัง้สองหาได้ไม่ เน่ืองจากเป็นการตดั
สิทธิของผู้ ร้องทัง้สองขดัตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ เม่ือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ เป็นบทบญัญตัิแห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บงัคบัแก่คดี และไม่
ปรากฏวา่เคยมีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในสว่นท่ีเก่ียวกบับทบญัญตัินัน้ จึงให้รอการ
พิจารณาคดีไว้ชัว่คราว และสง่ความเห็นของผู้ ร้องทัง้สองไปยงัศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือพิจารณา
วินิจฉยั 
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• ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัวา่ แม้วา่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ จะเป็นบทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีศาลฎีกาจะใช้
บงัคบัแก่คดีและยงัไมมี่ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูที่เก่ียวกบับทบญัญตัินีก้็ตาม 
แตข้่อเทจ็จริงตามค าโต้แย้งของผู้ ร้องในคดีของศาลฎีกาดงักลา่ว ผู้ ร้องมิได้ระบุ
เหตผุลสนบัสนนุวา่จ ากดัสิทธิอยา่งไร ขดัหรือแย้งตอ่บทบญัญตัิรัฐธรรมนญู มาตรา 
๓๐ อยา่งไร เพราะเหตใุด ประกอบกบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่
มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ เป็นบทบญัญตัิท่ีจ ากดัสิทธิในการฎีกาคดัค้านค า
พิพากษาหรือค าสัง่ของศาลชัน้อทุธรณ์ในคดีแพง่ท่ีใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป มิได้มี
เนือ้หาหรือผลเป็นการเลือกปฏิบตัิต่อบคุคลโดยไม่เป็นธรรมแตป่ระการใด จงึไมมี่
กรณีท่ีจะขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ ค าโต้แย้งของผู้ ร้องจงึไมเ่ป็นสาระ
อนัควรได้รับการวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง จงึมีค าสัง่ไมรั่บค า
ร้องไว้พิจารณาวินิจฉยั 
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• ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๔ คดีนีธ้นาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ย่ืนฟ้องจ าเลยท่ี ๑ และจ าเลยท่ี ๒ ตอ่ศาลแพง่กรุงเทพใต้ 
และศาลแพง่กรุงเทพใต้มีค าพิพากษาให้จ าเลยทัง้สองร่วมกนัช าระเงิน
จ านวน ๘,๔๒๗,๕๔๐.๙๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้อตัราร้อยละ ๑๖.๕ 
ตอ่ปี จากต้นเงิน ๕,๐๔๘,๒๗๒.๑๒ บาท นบัแตว่นัท่ี ๒๗ มิถนุายน 
๒๕๔๐ จากต้นเงิน ๓,๓๕๗,๓๗๒.๐๘ บาท นบัตัง้แตว่นัท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจ าเลยทัง้สองไม่
ช าระให้ยดึทรัพย์จ านองของจ าเลยท่ี ๑ คือ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๕๙๑๕๒ 
พร้อมสิ่งปลกูสร้าง ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนีแ้ก่โจทก์ 
จ าเลยท่ี ๒ อทุธรณ์ ศาลอทุธรณ์พิพากษายืน จ าเลยท่ี ๒ ฎีกา คดีอยูใ่น
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
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• บริษัทบริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั ผู้ ร้องในคดีหมายเลขแดงท่ี ๒๘๒๑/๒๕๔๔ ได้ย่ืนค าร้อง
ลงวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๑ ขอสวมสิทธิแทนโจทก์ โดยผู้ ร้องได้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหาร
สินทรัพย์และเป็นสถาบนัการเงินตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ และ
วนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ ร้องได้รับซือ้สินทรัพย์หรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพหรือรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของลกูหนีท้ัง้หมดจากโจทก์ 

• ต่อมาวนัท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ จ าเลยทัง้สองได้ย่ืนค าร้องคดัค้านค าร้องขอสวมสิทธิแทนโจทก์
ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั และย่ืนค าร้องขอสง่ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉยั เน่ืองจากการท่ีผู้ ร้องได้รับซือ้หรือรับโอนทรัพย์สินด้อยคณุภาพหรือรับโอน
สิทธิเรียกร้อง ตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของจ าเลยจากโจทก์ โจทก์อาศยั
อ านาจตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ ซึง่ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ 
และมาตรา ๘๔ นัน้  
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• จ าเลยทัง้สองเห็นวา่ พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ ท่ีก าหนดให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์รับโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงินเพ่ือน ามาบริหารและเข้าสวม
สิทธิแทนโจทก์ในคดีนี ้เป็นกฎหมายท่ีรัฐบาลตราขึน้เพ่ือเอือ้อ านวยประโยชน์แก่พวกพ้องและ
นายทนุ รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ ให้มีบริษัทบริหาร
สินทรัพย์เพ่ือรับซือ้สินทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพที่รับซือ้มาบริหารขาย
ทอดตลาดตามค าพิพากษา เพ่ือให้ผู้ มีอ านาจทางการเงินและพรรคพวกเข้าซือ้หลกัทรัพย์
เหลา่นีใ้นราคาถกูจากการขายทอดตลาด เจ้าหนีเ้ดิมซึง่เป็นสถาบนัการเงินจ าต้องขาย
สินทรัพย์ด้อยคณุภาพพร้อมสินทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษัทสินทรัพย์ในราคาถกู เพราะ
หากขายทอดตลาดตามค าพิพากษาก็ได้ไม่คุ้มราคา บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้เร่งขาย
ทอดตลาดสินทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพในราคาท่ีต ่าเกินกวา่ท่ีควรจะ
ขายได้เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้กบัผู้ มีอ านาจทางการเงิน เป็นผลท าให้ลกูหนีภ้ายในประเทศ
จ านวนมากไม่สามารถปลดหนีไ้ด้และตกเป็นบคุคลล้มละลาย ท าให้เจ้าหนีเ้ดิมซึง่เป็นสถาบนั
การเงินไม่ได้รับช าระหนีจ้ากราคาสินทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพมาก
เท่าท่ีควรจะได้  
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• ท าให้สถาบนัการเงินดงักลา่วมีหนีส้ินเพิ่มขึน้จนมีฐานะทางการเงิน
ท่ีไม่มัน่คง ต้องปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ถกูซือ้ ยบุหรือปิด
กิจการไปในท่ีสดุ พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๔๑ จงึเป็นกฎหมายท่ีจะสง่ผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
เสียหาย เป็นกฎหมายท่ีท าลายความมัน่คงของรัฐและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ไม่สอดคล้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่สนบัสนนุให้มีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน ไม่
สนบัสนนุให้มีการใช้หลกัคณุธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภาล 
ควบคูก่บัการประกอบกิจการ จงึขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา 
๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๔ เป็นอนับงัคบัใช้ไม่ได้
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๖ 
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• ศาลฎีกามีค าสัง่ให้สง่ความเห็นและข้อโต้แย้งตามค าร้องของจ าเลยทัง้สองให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณา ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาแล้ว เห็นวา่ รัฐธรรมนญูมาตรา ๗๕ 
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ เป็นบทบญัญตัิในหมวด ๕ วา่ด้วย
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐท่ีก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตรากฎหมายและก าหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานท่ี
รัฐธรรมนญูบญัญตัิไว้ มิใช่บทบญัญตัิท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบคุคลโดยตรง สว่น
พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓ วา่ด้วยบทนิยาม มิใช่
บทบญัญตัิท่ีจะไปจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลแตป่ระการใด มาตรา ๗ ก็เป็นเพียบ
บทบญัญตัิท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการโอนสินทรัพย์ไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ไว้
วา่ ถ้ามีการฟ้องบงัคบัสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สวมสิทธิ
เข้าเป็นคูค่วามแทนในคดีดงักลา่ว และอาจน าพยานหลกัฐานใหม่มาแสดงคดัค้าน
เอกสารท่ีได้ย่ืนไว้แล้ว ถามค้านพยานท่ีสืบมาแล้ว และค้ดค้านพยานหลกัฐานท่ีได้สืบไป
แล้วได้  
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• และในกรณีท่ีศาลได้มีค าพิพากษาบงัคบัเพ่ือจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของลกูหนีต้าม
กฎหมายนีแ้ต่อย่างใด และมาตรา ๘ เป็นเพียงบทบญัญตัิท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
โอนสินทรัพย์ไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้ โอนได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตา่ง ๆ บรรดาท่ีเกิดจากการโอนสินทรัพย์นัน้ทัง้หมดหรือ
บางสว่นตาม ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยจะก าหนดเป็น
การทัว่ไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้ มิได้เป็นบทบงัคบัเพ่ือจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
ลกูหนีต้ามกฎหมายนีแ้ต่อย่างใด 

• ดงันัน้ การท่ีจ าเลยโต้แย้งวา่ พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ 
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ ซึง่เป็นบทบญัญตัิในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ฐานแห่ง
รัฐ จงึเป็นค าโต้แย้งที่ไม่เป็นสาระอนัควรได้รับการวินิจฉยัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ 
วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนญู จึงมีค าสัง่ไม่รับค าร้องไว้พิจารณา 
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ข้อสังเกต 

• จากค าสัง่ศาลรัฐธรรมนูญนี ้ท าให้เห็นว่า ปัจจบุนัศาลรัฐธรรมนญูจะมี
แนวบรรทัดฐานท่ีจะมีค าสั่งไม่รับค าร้องในกรณีท่ีมีการโต้แย้งว่าว่า
กฎหมายท่ีจะใช้บงัคบัในคดีขดัหรือแย้งกบับทบญัญัติในแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรัฐ (โดยไม่มีการโต้แย้งว่าขดัตอ่บทบญัญตัิในรัฐธรรมนญูท่ี
รับรองเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ) เพราะบทบัญญัติในแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรัฐ ไมใ่ช่บทบญัญตัิท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพโดยตรง 
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• แม้อ านาจในการสัง่รับหรือไม่รับค าโต้แย้งของคูค่วาม
ไว้พิจารณาจะเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่
อ านาจในการวินิจฉัยว่า ค าโต้แย้งของคู่ความเข้า
หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉยัหรือไมน่ัน้ เป็นอ านาจของศาล (ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ) ท่ีจะพิจารณา
วินิจฉยั มิใช่ว่าเมื่อคูค่วามโต้แย้งมาอย่างไรแล้ว ศาล
จะต้องส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา
วินิจฉยัเสมอไป 
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ตวัอยา่งเช่น 

• ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๕๒๔๐/๒๕๔๘ อ านาจในการสั่งรับ
หรือไม่รับค าโต้แย้งของคู่ความตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๔ 
วรรคหนึ่ง (ปัจจบุนัมาตรา ๒๑๑) ไว้พิจารณา เป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง แต่อ านาจในการวินิจฉัย
ว่าค าโต้แย้งของคู่ความเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องส่งไปให้ศาล
รัฐธรรมนญูวินิจฉยัหรือไม่เป็นอ านาจของศาลยตุิธรรมตามมาตรา 
๒๖๔ วรรคหนึ่ง มิใช่ว่าหากคู่ความมีค าโต้แย้งในเร่ืองนีอ้ย่างไร
แล้วศาลยุติธรรมจะต้องส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทุก
กรณีไป 



ค าพพิากษาฎีกาที่ ๖๐๒๘/๒๕๕๓  
• แม้อ านาจในการสัง่รับหรือไม่รับค าโต้แย้งของคูค่วามตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 264 วรรคหนึง่ ไว้
พิจารณาจะเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา 264 วรรค
สอง แตอ่ านาจในการวินิจฉยัวา่ค าโต้แย้งของคูค่วามเข้าหลกัเกณฑ์ท่ี
จะต้องสง่ไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัหรือไม่นัน้ยอ่มเป็นอ านาจของ
ศาลยตุิธรรมตามมาตรา 264 วรรคหนึง่ (ปัจจบุนั คือ มาตรา ๒๑๑)
หาใช่วา่เมื่อคูค่วามมีค าโต้แย้งอยา่งไรแล้วศาลยตุิธรรมจะต้องสง่เร่ือง
ไปให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉยัทกุกรณีไม่ 
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• อนึ่ง หากเป็นกรณีท่ีศาลเป็นผู้ เห็นเองว่าบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีจะ
ใช้บังคับในคดีนัน้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แล้วศาลส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีดุลพินิจท่ีจะ
พิจารณาว่าเร่ืองนัน้เป็นสาระอนัควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ 
หากแตต้่องรับไว้พิจารณาวินิจฉยัเสมอ เพราะถือว่าผ่านการกลัน่กรอง
ของศาลมาแล้วเป็นอยา่งดี 

•  คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชัน้ใด ศาลนัน้ ๆ เป็นผู้ มี
อ านาจในการสัง่ค าร้องตามมาตรา ๒๑๒ นี ้
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ตวัอยา่งเช่น 
• ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๓๑–๖๙๓๒/๒๕๔๓ โจทก์ทัง้สองยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลฎีการอการพิจารณาไว้ชัว่คราวและส่งความเห็นของโจทก์ทัง้
สองไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัในขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา การพิจารณาสัง่ค าร้องดงักลา่วจึงเป็นอ านาจของศาลฎีกา การ
ท่ีศาลชัน้ต้นมีค าสั่งในค าร้องว่าให้รวมส านวนไว้ ย่อมมีผลเป็นการ
ปฏิเสธท่ีจะสง่ค าร้องของโจทก์ทัง้สองไปให้ศาลฎีกา จงึเป็นการไม่ชอบ 

•  ค าร้องของโจทก์ทัง้สองระบเุพียงแต่ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา
ว่าศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาคดีปกครองหรือไม่  มิ ได้โต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงไม่ต้องด้วย
หลกัเกณฑ์ท่ีบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาไม่จ าต้องส่งค าร้องของ
โจทก์ทัง้สองไปให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยั 
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ข้อ ๔ บทบัญญัตแิห่งกฎหมายที่โต้แย้งน้ันมีข้อความ
ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๕ 

• ศาลจะส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ก็เฉพาะกรณีโต้แย้งว่าเนือ้หาสาระ
ของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านัน้ หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายตราขึน้
โดยกระบวนการท่ีไม่ถกูต้อง จะโต้แย้งโดยอาศยัช่องทางนี ้คือ ตามมาตรา ๒๑๒ 
เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยไม่ได้ (ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๓๕-
๓๖/๒๕๔๔) ซึ่งต่างจากการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญก่อนมีการ
ประกาศใช้ ซึ่งสามารถส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ทัง้กรณีท่ีร่าง
กฎหมายนัน้มีเนือ้หาสาระขดัต่อรัฐธรรมนูญ และกรณีท่ีร่างกฎหมายนัน้ตราขึน้
โดยไมถ่กูต้องตามกระบวนการตรากฎหมาย 
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ข้อ ๕ ยงัไม่มีค าวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
ส่วนที่เกีย่วข้องกบับทบัญญัตน้ัิน 

• ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรในรัฐ 
ดังนัน้ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยในส่วนที่เก่ียวกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน้ ไ ว้แ ล้วว่า  ขัดหรือไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนญู ก็ไม่จ าเป็นต้องมีการเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาซ า้อีก อนึ่ง หากมีการย่ืนไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนญูก็จะ “ยกค าร้อง” 



• กรณีค าวินิจฉยัท่ีเคยมีมาแล้วของศาลรัฐธรรมนญูภายใต้รัฐธรรมนญู ปี 
๒๕๔๐ (ซึง่ศาลรัฐธรรมนญูได้ถกูยกเลกิไปตามประกาศคณะปฏิวตัิในปี 
๒๕๔๙) ประเด็นใดท่ีมีเนือ้หาวินิจฉยัภายใต้รัฐธรรมนญู ปี ๒๕๔๐ และ
หลกัการนัน้ก็ยงัคงปรากฏในรัฐธรรมนญูปัจจบุนั (๒๕๕๐) เช่นนี ้ศาล
ยตุิธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ก็จะไมส่ง่ประเดน็นัน้มาให้ศาล
รัฐธรรมนญู (ดคู าวินิจฉยัท่ี ๑๖/๒๕๕๒ ซึง่ศาลฎีกาไมส่ง่ประเดน็ท่ีศาล
รัฐธรรมนญูเคยวินิจฉยัในประเดน็ท่ีโต้แย้งไว้แล้วภายใต้รัฐธรรมนญู ปี 
๒๕๔๐ หากแตส่ง่ประเดน็อื่น ๆ ท่ียงัไมเ่คยมีค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญู) 
หรือหากสง่มาศาลก็จะไมว่ินิจฉยัในประเดน็นัน้ เพราะถือวา่ได้เคยมีการ
วินิจฉยัไว้แล้ว (โปรดดคู าวินิจฉยัท่ี ๑/๒๕๕๒ และ ๒/๒๕๕๒ เทียบเคียง) 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑/๒๕๕๒  
• ประเด็นท่ีวา่ ปวิพ. มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึง่ ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ศาล
รัฐธรรมนญูได้มีค าวินิจฉยัไว้แล้วตามค าวินิจฉยัท่ี ๑๐/๒๕๔๙ วา่ 
ปวิพ. มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึง่ ไม่ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญู (พ.ศ.
๒๕๔๐) มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ อนัเป็นหลกัการเดียวกนักบัรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๕๐) มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๓ 
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๑๙๗ ซึง่เป็นประเดน็
เดียวกบัประเดน็ของค าร้องนี ้จงึไมต้่องวินิจฉยัในประเด็นนีอี้ก 
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ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒/๒๕๕๒  
• ประเดน็พิจารณา คือ พรบ.ทนายความ มาตรา ๓๕ (๖) ขดัหรือแย้งกบั

รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ เน่ืองจาก พรบ. ทนายความ พ.ศ.
๒๕๒๘ ไม่ได้ระบบุทบญัญตัแิหง่รัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมาย 
นัน้ เห็นวา่ ศาลรัฐธรรมนญูเคยมีค าวินิจฉยัไว้แล้วตามค าวินิจฉยัท่ี ๓๕-๓๖/
๒๕๔๔ วา่การโต้แย้งวา่กฎหมายตราขึน้โดยมิได้ระบบุทบญัญตัแิหง่
รัฐธรรมนญูท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายนัน้ เป็นการโต้แย้งวา่กฎหมายตรา
ขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญู ซึง่รัฐธรรมนญู (พ.ศ.
๒๕๔๐) มาตรา ๒๖๔ มิได้ให้สิทธิผู้ ร้องท่ีจะโต้แย้งได้ เน่ืองจากรัฐธรรมนญู 
(พ.ศ.๒๕๔๐) มาตรา ๒๖๔ มีหลกัการเดียวกนักบัรัฐธรรมนญู (พ.ศ.๒๕๕๐) 
มาตรา ๒๑๑ จงึไม่จ าต้องวินิจฉยัในประเด็นนี ้
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ข้อสังเกต ค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒/๒๕๕๒  

• การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติ แห่ งกฎหมายใดต้องพิจารณาว่ า
บทบัญญัติ แห่ ง กฎหมายนั น้ ขัดห รือแ ย้ งต่ อ
รั ฐ ธ ร ร มนูญฉบับ ท่ี ใ ช้ บั ง คั บ ใ น ขณะ ท่ี ศ า ล
รัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉยั 
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ค าสัง่ศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒๔/๒๕๕๕ 

• การโต้แย้งว่าประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระอบประชาธิปไตย ขัด
รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๙ รับรองความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของประกาศดังกล่าวไว้แล้ว ท าให้ค าร้องไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการพิจารณา ตามมาตรา ๒๑๑ วรรคสอง  (ค าส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ 
๒๔/๒๕๕๕) 

• แม้ร่างพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะได้รับการตรวจสอบความชอบ
ด้ วย รัฐธรรมนูญก่อนประกาศใ ช้ ไปแ ล้วตามการบังคับใ ห้ เสนอ ร่าง
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะมีการหยิบยก
ประเด็นว่าบทบญัญตัิใดในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบบันัน้ขดัหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใดเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ (ค าสัง่ศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๕๕/๒๕๕๕) 
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๓.๔ การเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการกระท าทีล่ะเมิดสิทธิและเสรีภาพโดย

ประชาชน 

มาตรา ๒๑๓  บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เ พื่ อ มีค า วิ นิ จฉัย ว่ าการกระท านั้นขัดห รือแย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญ  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บญัญติัไว้ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธี
พิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 
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• รัฐธรรมนูญปัจจุบันได้คงหลักการตาม
รั ฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เพื่ อ ใ ห้ประชาชน
สามารถเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยตรงแต่มีความแตกต่างท่ีส าคัญ คือ แต่
เดิม เป็นการยื่นว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ 
แตปั่จจบุนัเป็นการยื่นวา่ 
 “การกระท านัน้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ” 
 



รัฐธรรมนูญกบัการปกครองส่วนท้องถิน่ 

• ชวนคิด 

• สมควรบญัญตัิเร่ืองการปกครองสว่นท้องถ่ินไว้
เป็นหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนญูหรือไม่ หรือควร
เพียงก าหนดไว้เป็นสว่นหนึ่งของแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรัฐเท่านัน้? 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
หลกัการปกครองทอ้งถ่ิน (มาตรา ๒๔๙) 

1. ท้องถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองได้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
ยอ่มมีสทิธิปกครองตนเอง 

2. ท้องถ่ินมีองค์กรท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนในท้องถ่ิน 

3. ท้องถ่ินมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองท้องถ่ินของ
ตนเอง 

4. ท้องถ่ินมีอิสระในการท่ีจะวินิจฉยัปัญหาตา่ง ๆ ของท้องถ่ินด้วย
ตนเอง 

5. ท้องถ่ินมีอิสระในทางการภาษีอากรและการเงินแหง่ท้องถ่ิน 
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อ านาจหนา้ท่ีและความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  

• ค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๑/๒๕๕๖  
– การท่ีกฎหมายก าหนดให้เขตของ อ.บ.จ. ครอบคลมุทัง้จงัหวดั ซ้อนทบักบั
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน ขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนญูหรือไม่ 

– การท่ีมีกฎหมายก าหนดหอ านาจ อบจ. มีอ านาจออกข้อบญัญตัิเรียกเก็บภาษี
น า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล ก๊าซปิโตรเลียม ยาสบู และคา่ธรรมเนียม แตไ่มใ่ห้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนจดัเก็บได้ ถือวา่ขดัหรือแย้งตอ่ความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน หรือไม่ 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
การกระจายบริการสาธารณะใหท้อ้งถ่ินจดัท า(มาตรา ๒๕๐) 
• การจดัท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าที
และอ านาจโดยเฉพาะของ อปท. ในแต่ละรูปแบบ 
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๕๒) 
โครงสร้างทอ้งถ่ิน เทียบไดท้ั้งระบบรัฐสภาและ

ประธานาธิบดี 
• สมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมาจากการเลือกตัง้ 

• ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกตัง้หรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถ่ิน หรือในกรณีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทัง้นี ้ตามท่ี
กฎหมายบญัญตัิ 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
สภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน (มาตรา ๒๕๒) 

• ชวนคิด การจัดตัง้องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน รูปแบบพิ เศษ ท่ี มี โครงส ร้าง
แตกต่างไปจาก อปท. ท่ีมีอยู่ จะกระท าได้
หรือไม?่ 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๕๓) 
อปท ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชน

ทราบ และใหมี้ส่วนร่วม 
• ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ินเปิดเผยข้อมลูและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทัง้มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ด้วย ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
บญัญตัิ 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 
การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินโดยประชาชน (มาตรา ๒๘๕) แต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่มี
บญัญติัไว ้

•Recall Election vs. 
Impeachment 
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 
การเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยประชาชน (มาตรา 

๒๘๖) แต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่มีบญัญติัไว ้

•เป็นจริงมากน้อยเพียงใด
ในทางปฏิบตัิ? 
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รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ 
ส่ิงใหม่ ๆ ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑.ให้ อปท. ร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานรัฐจัดท าบริการสาธารณะ 
หรือ อปท. มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ
บริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๒๕๐ วรรคสาม ในการจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใด
ท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการ
กบัเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของ
รัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินมากกว่าการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะดาเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนัน้ก็ได้ 
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๒. การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นต้องด าเนินการตามหลัก 
“คุณธรรม” 
 
มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ ซึง่ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถ่ินและองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจดัให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนัเพื่อให้สามารถ
พัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยกนัได้ 
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รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ 
ส่ิงใหม่ ๆ ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิน่ 



รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการและลูกจา้งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา ๒๕๑) 
• การบริหารงานบคุคลต้องใช้ระบบคณุธรรม 
• องค์กรพิทกัษ์ระบบคณุธรรมของข้าราชการท้องถ่ิน 
มีประสิทธิภาพเทียบเทา่ กพค ในระดบัประเทศ
หรือไม?่ 

• การแลกเปลี่ยนข้าราชการสว่นท้องถ่ินด้วยกนัมี
ความสะดวกหรือไม?่ 

มานิตย์  จมุปา  คณะนิติศาสตร์ จฬุาฯ ๒๕๖๐ 701 



๓. การด าเนินงานของท้องถิ่นต้องรายงานต่อประชาชน 
 

มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ินเปิดเผยข้อมลูและ
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทัง้มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตัิ 
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รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ 
ส่ิงใหม่ ๆ ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิน่ 



บริการหลงัการบรรยาย 

รศ.มานิตย์ จมุปา คณะนิติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โทร 02 2182017 

อีเมล์ manit_j@yahoo.com 
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