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คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๐/๒๕๖๔ 3

 

 

 

 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๒๐/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๐/๒๕๖๓ 

 วันท่ี  ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ผูรอง 

 

                  - ผูถกูรอง 

เรื่อง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕   

 มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  หรือไม 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสงคําโตแยงของผูรองทั้งสอง  (นางสาวพวงเพชร  เหงคํา  ที่  ๑  

และ  นางเพ่ิมทรัพย  แซอึ๊ง  ที่  ๒)  ในคดีแพงหมายเลขดําท่ี  ยชพ  ๑๐๕๖/๒๕๖๓  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  ขอเท็จจริงตามหนังสือสงคําโตแยงของผูรองทั้งสองและเอกสารประกอบ  

สรุปไดดังนี ้

ผูรองทั้งสองย่ืนคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ขอใหมีคําส่ังรับจดทะเบียนสมรส

เนื่องจากผูรองทั้งสองเปนคูชีวิตที่มีเพศสภาพและการดําเนินวิถีชีวิตทางเพศเปนหญิงรักหญิงหรือบุคคล 

ที่มีความหลากหลายทางเพศใชชีวิตคูรวมกันมานานกวา  ๑๐  ป  ในลักษณะคูชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ  

บทบาท  หนาที่และความรับผิดชอบตอกันเชนคูสมรสตามกฎหมาย  โดยเมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   

ผูรองท้ังสองย่ืนคําขอจดทะเบียนสมรสพรอมหลักฐานประกอบการจดทะเบียนสมรสท่ีสํานักงานเขตบางกอกใหญ  

ระหวาง
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กรุงเทพมหานคร  แตนายทะเบียนเขตบางกอกใหญแจงใหทราบวาผูรองท้ังสองเปนบุคคลท่ีมีเพศกําเนิด

เหมือนกันคือผูหญิงกับผูหญิงจึงไมสามารถจดทะเบียนสมรสได  เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจดทะเบียนครอบครวั  พ.ศ.  ๒๕๔๑  กําหนดใหกรอกคํารองขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว  

(แบบ  คร. ๑)  ในระบบ  ซึ่งการสมรสตองเปนบุคคลเพศชายกับเพศหญิงโดยกําเนิดเทานั้น  ตอมาวันท่ี  

๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ผูรองทั้งสองย่ืนอุทธรณคําส่ังไมรบัคาํรองขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว

และขอใหเจาหนาท่ีจดทะเบียนสมรสให  และวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  สํานักงานเขตบางกอกใหญ 

มีหนังสือแจงวาทําหนังสือชี้แจงการอุทธรณไปยังนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา  และไดรับแจง

ผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือ  ท่ี  กท  ๕๗๐๐/๒๖๙๙  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  วา   

การที่นายทะเบียนเขตบางกอกใหญมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนสมรสเนื่องจากผูรองทั้งสองมีเพศสภาพเดียวกัน  

จึงไมเปนไปตามเงื่อนไขแหงการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘   

คําอุทธรณของผูรองทั้งสองฟงไมขึ้น  ใหยกอุทธรณ 

ผูรองทั้งสองเหน็วา  การปฏิเสธคําขอจดทะเบียนสมรสดวยเหตุที่เปนบุคคลที่มีเพศกําเนิดเหมือนกัน  

ไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  นั้น  เปนการโตแยง 

สิทธิและเสรีภาพตามที่รฐัธรรมนูญบัญญัตริับรองไว  ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล  ไมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนญูใหเสมอกันในทางกฎหมาย  

ถูกเลือกปฏิบัติและไมไดรับความเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ  อันเนื่องมาจาก

หลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว  

พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว  

พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ขอ  ๓  เปนการตัดโอกาสการไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนสมรสเหมือนคูสมรสอื่น ๆ  

ท่ีเปนเพศหญิงและเพศชายโดยกําเนิด  ซึ่งเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ปวงชนชาวไทยทุกคนควรจะไดรับ   

การปฏิเสธคําขอจดทะเบียนสมรสไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  การที่นายทะเบียนเขตบางกอกใหญ

ไมรับจดทะเบียนใหแกผูรองทั้งสองยอมเปนการกระทําที่กระทบสิทธิและหนาที่ของผูรองโดยตรง   

จึงย่ืนคําโตแยงตอศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  โดยใหเหตุผล  

ดังนี้ 
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๑.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  กําหนดคําวา  “เพศสภาพ”  

ไวในบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนญูวา  “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรบัความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”  

หามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง  “เพศ”  นอกจากหมายถึงความแตกตางระหวางชายและหญิงแลว  

ยังหมายถึงความแตกตางของบุคคลท่ีมีอัตลักษณทางเพศ  หรือเพศสภาพ  หรือความหลากหลายทางเพศดวย  

ดังนั้น  คําวา  “เพศ”  ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๗  วรรคสาม  

จึงรวมถึงการหามเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางของบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศ  หรือเพศสภาพ   

หรือความหลากหลายทางเพศแตกตางจากเพศท่ีผูนั้นถือกําเนิดดวย   

๒.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  ไมสอดคลองกับหลักการท่ัวไปของการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  ขัดตอหลักนิติธรรม  ซึ่งการตรากฎหมาย

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองไมสรางภาระตอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร   

แตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  กลับใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐ 

ในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายในทางรูปแบบ  ที่สงผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา  

สงผลกระทบตอสิทธิในการกอตั้งครอบครัว  ซึ่งเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ปวงชนชาวไทยควรจะไดรับและคูชวีิต

เพศเดียวกันพึงไดรับการคุมครองเชนเดียวกับคูสมรสโดยท่ัวไป  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญมุงคุมครอง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลโดยใหถือเปนหนาที่ของรัฐ 

ที่จะตองปกปองคุมครองใหประชาชนสามารถดาํรงตนอยูในรัฐไดอยางมีศกัดิศ์รี  มีความภาคภูมิใจและมคีุณคา

ท้ังตอตนเองและในการอยูรวมกับบุคคลอื่น  นอกจากนี้  การที่บทบัญญัติมาตรา  ๑๔๔๘  บัญญัติให  

“การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว ...”  นั้น  เปนกฎหมายที่ตราขึ้น 

ตั้งแตพุทธศักราช  ๒๔๗๗  ในขณะที่ปจจุบันประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเปนกฎหมายที่คุมครองสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ไวในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๑๗  การท่ีนายทะเบียนเขตบางกอกใหญไมจดทะเบียนสมรสใหแกผูรองท้ังสอง

โดยอางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมกบัประชาชน  

กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

และกติการะหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขารวมลงนามและใหสัตยาบัน  เชน  กติการะหวางประเทศ 

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมือง  (ICCPR)  และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  

สังคม  และวัฒนธรรม  (ICESCR)  เปนตน 
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๓.  การสมรสเปนการกอตั้งสถาบันทางสังคมอันเปนมูลฐานเกาแกในการดํารงอยูของเผาพันธุมนุษย

ซึ่งเรียกวา  สถาบันครอบครัว  ในตางประเทศมีการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

เชน  กฎหมายที่ใหสิทธิในการสมรสของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  หรือสิทธิในการเขาถึง 

การรับบริการอนามัยเจริญพันธุอยางเทาเทียมกับคูสมรสชายและหญิง  สิทธิในการสมรสจึงไมอาจพิจารณา 

เพศของมนุษยโดยใชสรีระเปนเกณฑ  การเจาะจงวามนุษยมีเพียงสองเพศ  คือเพศชายและเพศหญิง  

สงผลตอการรับรองสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมายท่ียึดตามเพศสภาพเพียงประการเดียว   

ไมไดใหความสําคัญกับอารมณความรูสึก  ความปรารถนา  รสนิยม  หรือความแตกตางภายในสภาพจิตใจ

ของแตละบุคคล   

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเหน็วา  ผูรองทั้งสองโตแยงวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา  ๑๔๔๘  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖   

และมาตรา  ๒๗  ซึ่งศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี  และยังไมมีคําวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  จึงสงคําโตแยงดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง 

ประเด็นพิจารณาเบือ้งตนมวีา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงคําโตแยงของผูรองทั้งสอง

ไวพิจารณาวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สงคําโตแยงของผูรองทั้งสองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา  ๑๔๔๘  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖   

และมาตรา  ๒๗  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะใชบังคับแกคดี  

เมื่อผูรองท้ังสองโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  และยังไมมี 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญูในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตนิี้มากอน  กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๒๑๒  

วรรคหนึ่ง  จึงมีคําส่ังรับไวพิจารณาวินิจฉัย  สวนท่ีโตแยงวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  หรือไม  นั้น  เห็นวา  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  

เปนบททั่วไปท่ีวางหลักการคุมครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาคของบุคคล  

และความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว  โดยมิไดมีขอความที่เปนการคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพไว 

เปนการเฉพาะ  ศาลรัฐธรรมนูญไมจําตองวินิจฉัยในสวนนี้ 
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคาํโตแยงของผูรองท้ังสองและเอกสารประกอบแลว  เห็นวา  คดีเปนปญหา

ขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  จึงไมทําการไตสวนตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  

กําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนญู  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  เปนบทบัญญัติ

ในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “สิทธิและเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทย  นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว  การใดท่ีมิไดหาม

หรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นไดและไดรับ

ความคุมครองตามรฐัธรรมนูญ  ตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตราย

ตอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น”  วรรคสอง  บัญญัติวา  “สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ  

บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”  วรรคสาม  

บัญญัติวา  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถ 

ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”  และวรรคส่ี  

บัญญัติวา  “บุคคลซึง่ไดรบัความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิหรอืเสรีภาพหรอืจากการกระทําความผิดอาญา

ของบุคคลอื่น  ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  มาตรา  ๒๖  

วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไป 

ตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว  กฎหมายดังกลาว 

ตองไมขัดตอหลักนิติธรรม  ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ   

และจะกระทบตอศักดิศ์รคีวามเปนมนุษยของบุคคลมิได  รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพไวดวย”  และวรรคสอง  บัญญัติวา  “กฎหมายตามวรรคหนึ่ง  ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  

ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง”  และมาตรา  ๒๗  

วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”  วรรคสอง  บัญญัติวา  “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน”  และวรรคสาม  

บัญญัติวา  “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล  ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด  

เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด  จะกระทํามิได” 

การจัดทําและรวบรวมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในอดีตเกิดจากแนวคิดที่วากฎหมาย

แพงและพาณิชยที่บังคับใชอยูในชวงเวลานั้นกระจัดกระจาย  เพ่ือใหสมแกกาลสมัย  ความเจริญ  พาณิชยกรรม

แหงบานเมือง  และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  สมควรจะนํามารวบรวมไวแหงเดยีวกันและจัดเขาเปนหมวดหมู  

ซึ่งในชั้นการยกรางกฎหมาย  คณะกรรมการรางกฎหมายอาศัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของตางประเทศ

เปนแนวทางในการดาํเนนิการ  โดยคํานึงถึงความมั่นคง  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยเปนสําคัญ  

สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  ๕  วาดวยครอบครัวบัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ

ใหใชบทบัญญัติบรรพ  ๕  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  มีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ตอมามีการปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ

บรรพ  ๕  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ท่ีไดตรวจชําระใหม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  มีผลใชบังคับ 

มาจนถึงปจจุบัน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  บัญญัติวา  “การสมรสจะทําได

ตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว  แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได”  

เปนบทบัญญัติที่กําหนดเงื่อนไขของการสมรสไว  ๒  ประการ  คือ  เปนการสมรสระหวาง  “ชายและหญิง”  

และตองมีอายุสิบเจ็ดปปบริบูรณ  เวนแตในกรณีที่มีเหตอุันสมควร  ศาลอาจอนญุาตใหทําการสมรสกอนนั้นได  

โดยความหมายของการสมรส  หมายถึง  การท่ีชายและหญิงตกลงท่ีจะใชชีวิตรวมกันดวยความสมัครใจ  

มีความสัมพันธฉันสามีภริยาเพ่ือการสืบเผาพันธุ  มีความผูกพันชวยเหลืออุปการะเล้ียงดูซึ่งกันและกัน  

ภายใตศีลธรรม  จารีตประเพณี  หลักศาสนา  และกฎหมายของแตละสังคม  เปนจุดเริ่มตนของการกอตั้ง

สถาบันครอบครัวที่ถือเปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคมเพ่ือผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคมและเปนจุดเริ่มตน 

ในการสรางบทบาทท่ีเชื่อมโยงกับสถาบันอื่น ๆ   ของสังคม  การสมรสจึงสงวนไวเฉพาะชายและหญิงตามเพศท่ีกําเนิด  

ใหสามารถเปนคูสมรส  เปนสามีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายได  คําวา  “เพศ”  (sex)  หมายถึง  ลักษณะ

ทางชีวภาพที่ใชในการแบงแยกกลุมมนุษยออกเปนผูหญิงและผูชาย  สวน  “เพศสภาพ”  หรือ  “สถานะเพศ”  (gender)  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔

-22-0338(001).indd   8-22-0338(001).indd   8 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๐/๒๕๖๔ 9

หมายถึง  ลักษณะในเชงิสังคมและจิตวทิยาสังคมที่ใชเปนพ้ืนฐานในการแบงแยกกลุมมนุษยวา  “เปนหญิง”  (feminine)  

“เปนชาย”  (masculine)  การที่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศอางวาตนมีเสรีภาพในการท่ีจะอยูกิน

กับบุคคลใดยอมสามารถขอจดทะเบียนสมรสไดนั้นเปนเพียงความรูสึกและความพึงพอใจทางเพศที่วัดจาก

การแสดงออกหรือบทบาททางเพศที่แสดงออกในลักษณะของความชอบ  โดยอาจเรียกกลุมคนที่มีความพึงพอใจทางเพศ

แบบนี้วา  บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  หรือความเชื่อมโยงทางเพศ  หรือบุคคลที่เกิดมามีภาวะ

ทางรางกายหรือจิตใจไมตรงกับเพศท่ีอาจมีมาตั้งแตกําเนิดหรือในภายหลัง  เชน  คนท่ีชอบเพศเดียวกัน  

(หญิงรักหญิง  Lesbian  ชายรักชาย  Gay)  คนท่ีชอบท้ังสองเพศ  (Bisexual)  และกลุมขามเพศ  (Transgender)  

ตลอดจนคนท่ีรักไดทุกเพศ  หรืออาจไมสนใจเรื่องเพศก็ได  (Queer)  และขยายไปถึงผูท่ีมีอวัยวะทั้งสองเพศ  (Intersex)  

เปนตน  ขอสังเกตในการจําแนกเหลานี้ลวนเปรียบเทียบจากหลักในเรื่องเพศชายและหญิงทั้งส้ิน 

ขอโตแยงของผูรองทั้งสองที่วา  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  

กําหนดใหการสมรสกระทําไดระหวางชายและหญิงเทานั้น  เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ละเมิดศักดิศ์รคีวามเปนมนุษย  และเปนการเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมดวยเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ  

อันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง   

วรรคสองและวรรคสาม  นั้น  เห็นวา  รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจะตองไมขัดตอหลักนิติธรรม   

ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ  และจะกระทบตอศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย

ของบุคคลมิได แตการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวตองเคารพกฎหมายภายในประเทศ  เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน  

รวมทั้งจารีตประเพณี  หลักศาสนา  วัฒนธรรม  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคมของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ  

และตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ  หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลอื่น  กฎหมายเปนเครื่องมือ

ที่ทําใหสังคมอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข  พ้ืนฐานของกฎหมาย  นอกจากจะเปนไปตามกฎแหงธรรมชาติแลว  

ยังเปนไปตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของแตละสังคม  กฎหมายจะบังคับใชไดอยางย่ังยืน 

ตองเปนที่ยอมรับและไมขัดกับความรูสึกของคนในประเทศนั้น ๆ  เพราะขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี

ที่แตกตางกนัของแตละสังคมยอมเปนที่มาของกฎหมายที่แตกตางกันดวย  ดังนั้น  กฎหมายตามขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณีในแตละประเทศจึงอาจแตกตางกัน  ในเรื่องการสมรสตามจารีตประเพณี  วิถีสังคมไทย

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและการตีความกฎหมายของประเทศไทยมีความเชื่อถือสืบตอกันมาวา   

การสมรสสามารถกระทําไดเฉพาะชายและหญิงเทานั้น  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  

เปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติและจารีตประเพณีท่ีมีมาชานาน  วัตถุประสงคของการสมรส  

คือการท่ีชายและหญิงอยูกินกันฉันสามีภริยาเพ่ือสรางสถาบันครอบครัว  มีบุตร  ดํารงเผาพันธุตามธรรมชาติ  

และมีการสืบทอดทรัพยสิน  มรดก  มีการสงตอความผูกพันกันระหวางพอ  แม  พ่ี  นอง  ลุง  ปา  นา  อา  

ซึ่งการสมรสในระหวางบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศอาจไมสามารถสรางความผูกพันอันละเอียดออนดังกลาวได  

ทั้งนี้  หากวิทยาการกาวหนามีการคนพบรายละเอียดเพ่ิมขึ้นวาสัตวโลกบางประเภทมีพฤติกรรม   

หรือลักษณะทางชีวภาพแปลกแยกออกไปก็จัดใหเปนกลุมตางหากเพ่ือแยกศึกษาตอไป  เชนเดียวกับรัฐ

หรือผูบัญญัติกฎหมายพบกลุมบุคคลท่ีมีวิถีทางเพศแตกตางออกไป  และถูกเบียดเบียนดวยอคติ   

รัฐหรือผูบัญญัติกฎหมายก็สามารถกําหนดการคุมครองไดเปนการเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุม  เพ่ือคุมครอง

บุคคลผูมีเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิดหรือบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศซึ่งเปนกลุมเฉพาะที่เปน

กรณียกเวน  (the  exceptional  case)  เห็นไดจากมีการตราพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ือคุมครองและปองกันสิทธิใหกับผูถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ  และสงเสริมความเทาเทียมกัน

ระหวางชายหญงิ  รวมถึงกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ขึ้นมาใชบังคับ  และขณะนี้มีการเสนอ

รางพระราชบัญญัติคูชีวิต  พ.ศ.  ....  และรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ที่แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เพ่ือใหสอดคลอง

กับรางพระราชบัญญตัิคูชวีิต  พ.ศ.  ....  เปนตน  นอกจากนี้  กฎหมายมิไดบังคับใหชายหญิงทุกคูตองสมรสกัน  

บุคคลมีเสรีภาพที่จะเลือกอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยไมตองทําตามแบบของกฎหมาย  ดังนั้น   

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  จึงไมไดจํากัดเสรีภาพของบคุคลผูมีความหลากหลายทางเพศ 

ในการอยูรวมกัน  และมิไดมีขอความไปจํากัดสิทธขิองบคุคลผูมีความหลากหลายทางเพศในการทํานิติกรรมใด ๆ  

ตามกฎหมายที่อาจกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในสังคม  และสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของบุคคล 

ผูมีความหลากหลายทางเพศ  ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ไมขัดตอหลักนิติธรรม  จึงไมขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖   

สําหรับขอโตแยงที่วาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๗  นั้น  เห็นวา  รัฐธรรมนูญบัญญัติใหบุคคลยอมเสมอกันตามกฎหมาย  ไดรับการคุมครอง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  และตองไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ดวยเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ  มีเสรภีาพในการดําเนินชีวิตภายใตหลักความเสมอภาคตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญของบุคคล  กลาวคือ  บุคคลที่มีขอเท็จจริง 

อันเปนสาระสําคัญเหมือนกัน  ยอมตองไดรับการปฏิบัติเหมือนกัน  ขณะเดียวกันบุคคลที่มีขอเท็จจริง 

อันเปนสาระสําคัญแตกตางกัน  ยอมไดรับการปฏิบัติแตกตางกัน  นอกจากนั้น  หลักความเสมอภาคของสิทธิ

ในการจัดตั้งครอบครัวเกี่ยวกับเพศของคูสมรสสามารถดําเนินการได  โดยบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม

เพ่ือไมใหกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหลักที่ไดวางรากฐานความเปนสถาบันครอบครัวมาตั้งแตอดีตกาล  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  ๕  วาดวยครอบครัว  บัญญัติใหชายและหญิงเทานั้นที่มีสิทธิ

สมรสกันตามกฎหมาย  แมจะดูเหมือนเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  แตประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  เปนกฎหมายท่ีมีเนื้อหาสาระมีเหตุผลสอดคลองตามธรรมชาติ  (True  law  

is  right  reason,  harmonious  (in  agreement)  with  nature)  และเปนไปตามขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณีของสังคมไทย  นอกจากการกําหนดใหสิทธิชายและหญิงเทานั้นที่จะสมรสกันได 

ตามกฎหมายแลว  ยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ  ที่ดูเหมือนเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  เชน   

การกําหนดใหชายหญิงท่ีจะหมั้นหรือสมรสกันตองมีอายุไมต่ํากวาสิบเจ็ดปบริบูรณตามมาตรา  ๑๔๓๕  

และมาตรา  ๑๔๔๘  ทรัพยสินของหมั้นและสินสอดจะมีไดแตเฉพาะชายหมั้นหญิงตามมาตรา  ๑๔๓๗  

การหามชายหญิงท่ีเปนญาติสืบสายโลหิตสมรสกันตามมาตรา  ๑๔๕๐  การหามจดทะเบียนซอน 

ตามมาตรา  ๑๔๕๒  และการหามหญิงหมายสมรสใหมภายในสามรอยสิบวันตามมาตรา  ๑๔๕๓  

แทจริงแลวบทบัญญัติดังกลาวมิใชการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  แตเปนการบัญญัติขึ้นโดยมีพ้ืนฐาน

บนหลักเหตุและผลท้ังส้ิน  เชน  การหามบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบเจ็ดปหมั้นและสมรสกันเปนความเหมาะสม

ของสภาพรางกายตามธรรมชาติ  ของหมั้นเปนไปตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  การหามชายหญิง

ที่เปนญาติสืบสายโลหิตสมรสกันนอกจากเปนไปตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีแลว  ยังอาจมีผล

ใหบุตรที่เกิดขึ้นไมสมบูรณ  การหามหญิงหมายสมรสภายในสามรอยสิบวัน  เพราะเปนระยะเวลาท่ีอาจ

ตั้งครรภกับสามีคนกอนได  นัยความหมายของความเสมอภาคระหวางชายกับหญิงมิใชการบัญญัติกฎหมาย

ใหชายเปนหญิงหรือใหหญิงเปนชายเพราะเพศนั้นเปนการแบงแยกมาโดยธรรมชาติ  (an act of God)  

ซึ่งเพศที่ถือกําเนิดมานั้นเลือกไมได  หากจะมีขอยกเวนบางก็ควรจะแยกออกไปคุมครองตางหากเปนการเฉพาะ  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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การใหความเสมอภาคระหวางชายหญิงจึงมิใชการใหถือวาเหมือนกัน  แตตองปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม

กับเพศสภาพของบุคคลนั้น ๆ  ในการนี้  กฎหมายจะตองรับรูและแยกเพศชายและเพศหญิงเปนหลักไวกอน

จึงจะใหความเสมอภาคได  เชน  หญิงมีประจําเดือน  หญิงตั้งครรภได  หญิงมีสรีระท่ีออนแอบอบบางกวาชาย  

เห็นไดวา  ส่ิงที่ไมเหมือนกันจะปฏิบัติใหเหมือนกันไมได  การปฏิบัติใหถูกตองสอดคลองกับวิถีของธรรมชาติ

จะสรางความเสมอภาคระหวางชายหญิงได  มิใชถือเอาผูที่กําหนดเพศไมไดมารวมกับความเปนหญิงชาย

ท่ีแยกกันไวอยางชัดเจน  การยอมรับส่ิงที่แตกตางใหกลายเปนส่ิงที่ไมแตกตางจึงไมอาจกระทําได   

เมื่อพิจารณาถึงการสมรสระหวางหญิงชายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในดานสวัสดิการของรัฐ

ก็สามารถทําไดงาย  เชน  การลาคลอด  การลาบวช  การเบิกคารักษาพยาบาล  เปนตน  หากไมได

กําหนดเพศไวสําหรับกรณีดังกลาว  และเกิดกรณีสามีเบิกคารักษามะเร็งปากมดลูก  ภริยาเบิกคารักษา

ตอมลูกหมาก  สามีเบิกคาทําคลอด  ทําใหตองมีการพิสูจนทั้งสภาพเพศและมีใบรับรองแพทยในทุกกรณี  

เมื่อคํานึงถึงสัดสวนที่พึงจะเกิดขึ้น  จึงเปนการเพ่ิมภาระใหรัฐและทําใหสิทธิของสามีภริยาที่เปนชายจริงหญิงแท

ซึ่งเปนมหาชนตองถูกตรวจสอบไปดวย  ทําใหเกิดความลาชามีอุปสรรคไมไดรับความเปนธรรมไปโดยปริยาย  

นอกจากนี้  การไมกําหนดเพศในการสมรสอาจมีผูที่ไมไดอยูในกลุมของผูมคีวามหลากหลายทางเพศ  (LGBTQI)  

มาจดทะเบียนสมรสเพ่ือหวังผลประโยชนในสวัสดิการตาง ๆ  ของรัฐ  หรือประโยชนจากการลดหยอนภาษี  

อันอาจสงผลตอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญและกฎหมายปจจุบันมิไดหามบุคคลเพศเดียวกันใชชีวิตคูรวมกันและ 

มีเพศสัมพันธกัน  มิไดหามการจัดพิธีแตงงาน  มิไดหามทําประกันชีวิตระบุใหคูชีวิตเปนผูไดรับประโยชน   

มิไดหามทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกแกคูชีวิต  และทรัพยสินท่ีทํามาหาไดรวมกันก็มิไดหามมิใหเปนกรรมสิทธิ์รวม  

สําหรับขอโตแยงของผูรองทั้งสองที่อางวา  ไมไดรับสิทธิในฐานะคูสมรส  เชน  การใหความยินยอมในการรักษาพยาบาล  

การไดรับสวัสดิการของคูสมรส  การไดรับประโยชนจากกรมธรรมหรือสิทธิการเรียกคาสินไหมทดแทนจากการละเมิด  

หรือสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรม  นั้น  เห็นวา  สิทธิดังกลาวมิไดเกิดจากสถานภาพการสมรสโดยตรง  

แตเปนสิทธิที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ  ปญหาดังกลาวจึงสามารถแกไขไดโดยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ  

ดังเชนที่มีการยกรางพระราชบัญญัติคูชีวิต  พ.ศ.  ....  เพ่ือใหสิทธิกับบุคคลเพศเดียวกันท่ีจะใชชีวิตรวมกัน

ใหมีสิทธติาง ๆ   จึงเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  บัญญัติขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย  

สืบสานการดาํรงอยูของสังคมและขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีสังคมยึดถอื  อันเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของชายและหญิงตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน  ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
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ความแตกตางในเรื่องเพศ  มิไดละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทั้งยังชวยสงเสริมความมั่นคงของรัฐ  

และเสริมสรางความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม 

อยางไรก็ตาม  เมื่อบริบทสังคมโลกและสังคมไทยในปจจุบันยอมรับและเริ่มมีการใหสิทธิแกบุคคล

เกี่ยวกับสถานะทางเพศอยางกวางขวางมากขึ้น  รัฐควรมีมาตรการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนใหบุคคล 

ผูมีความหลากหลายทางเพศไดใชชีวิตรวมกัน  โดยการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือใหสิทธิและเพ่ือแกไข

ปญหาอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศ   

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๑๔๔๘  

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  

โดยมีขอแนะนําวารัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของสมควรพิจารณาดําเนินการ

ตรากฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิและหนาที่ของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศอยางเหมาะสมตอไป 

 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรัตน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายปญญา  อุดชาชน นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายวิรุฬห  แสงเทียน นายจิรนิติ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายนภดล  เทพพิทักษ นายบรรจงศักดิ์  วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลเยาวชนและคร้อบครั้วกลางศาลเยาวชนและคร้อบครั้วกลาง

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง
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นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลเยาวชนและคร้อบครั้วกลางศาลเยาวชนและคร้อบครั้วกลาง

--
ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง
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นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลเยาวชนและคร้อบครั้วกลางศาลเยาวชนและคร้อบครั้วกลาง
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คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๑/๒๕๖๔ 63

 

 

 

 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๒๑/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาท่ี  ๑๑/๒๕๖๔ 

 วันท่ี  ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ศาลปกครองสูงสุด ผูรอง 

 

         -     ผูถกูรอง 

เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือไม   

ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี  (วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม)  ในคดีหมายเลขดําที่  

๓๕๖/๒๕๖๒  หมายเลขแดงท่ี  ๓๔/๒๕๖๓  ของศาลปกครองเชียงใหม  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  ขอเท็จจริงตามหนังสือสงคําโตแยงของผูฟองคดีและเอกสารประกอบ  

สรุปไดดังนี ้

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  ผูฟองคดี  ย่ืนฟองกรมท่ีดิน  ผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  และอธิบดีกรมท่ีดิน  

ผูถูกฟองคดี ท่ี  ๒  ตอศาลปกครองกลาง  ตอมาอธิบดีศาลปกครองกลางมีคํา ส่ังใหสงคําฟอง 

ไปยังศาลปกครองเชียงใหมซึ่งผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูในเขตอํานาจศาลตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ขอ  ๔๐  วรรคหนึ่ง   

วา  ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนวัดและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ท่ีดินอันเปนที่ตั้งของวัด

ระหวาง

้หนา   ๒๗
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ประกอบดวยที่ดินหลายแปลง  รวมถึงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๖๔๑  เลขที่  ๒๒๖๔๕  เลขที่  ๒๒๖๔๖  

เลขที่  ๒๒๖๕๐  เลขที่  ๒๒๖๕๑  เลขที่  ๒๒๖๕๒  เลขที่  ๒๒๖๕๓  และเลขท่ี  ๒๒๖๕๖  ตําบลทาขาวเปลือก  

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  ที่ดินทั้ง  ๘  แปลงดังกลาว  ผูฟองคดีรับโอนมาจากผูมีกรรมสิทธิ์ 

เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  กอนหนาท่ีจะรับโอนกรรมสิทธิ์  ผูมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท้ัง  ๘  แปลง  

รวมกับผูฟองคดกีอสรางวัดฝายสงฆจีนนิกาย  สรางพระอุโบสถและส่ิงปลูกสรางอื่น  ตอมาในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ผูฟองคดีกอตั้งโรงเรียนหมื่นพุทธวิทยาและสรางอาคารตาง ๆ   รวมถึงองคพระพุทธปฏิมาพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว  

หลังจากนั้น  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  โดยผูถูกฟองคดีท่ี  ๒  มีคําส่ังที่  ๗๒๔/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒   

ใหเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง  ๘  แปลง  โดยมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังตอผูถูกฟองคดีที่  ๒  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตอมาผูถูกฟองคดีที่  ๒  

แจงผลการพิจารณาอุทธรณวาเปนการย่ืนอุทธรณที่พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง  และมีคําส่ังไมรับอุทธรณไวพิจารณา  ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกลาว

ทําใหผูฟองคดีเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเสียโอกาสในการพัฒนาท่ีดิน  ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเลอ

ของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่ไมตรวจสอบวาท่ีดินดังกลาวเปนที่ดินหวงหามและตองหาม 

มิใหออกโฉนดท่ีดินเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  ผูถูกฟองคดีท้ังสองตองรับผิดในผลแหงการกระทํา

ละเมิดของเจาหนาท่ี  จึงย่ืนคําฟองตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง

ชดใชคาเสียหาย  ขอใหเพิกถอนคําส่ังเพิกถอนโฉนดที่ดิน  และมีคําส่ังทุเลาการบังคับตามคําส่ังเพิกถอนโฉนดที่ดิน

เพ่ือใหผูฟองคดีและบริวารสามารถเขาทําประโยชนในระหวางที่คดียังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ศาลปกครองเชียงใหมเห็นวา  คําฟองของผูฟองคดีแบงไดเปน  ๒  ขอหา  ขอหาท่ีหนึ่ง   

เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

เมื่อผูฟองคดีย่ืนอุทธรณเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่  ๒   

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ถือวาผูฟองคดีมิได

ดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายในฝายปกครองตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

ไวกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  มีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา  ขอหาที่สอง  เปนคดีพิพาท

เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากคําส่ังทางปกครอง  

เมื่อคําฟองและคําขอทายคําฟองในขอหาที่สองเปนกรณีสืบเนื่องมาจากคําฟองในขอหาท่ีหนึ่งที่ผูฟองคดี

ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังเพิกถอนโฉนดท่ีดิน  เมื่อคําฟองในขอหาท่ีหนึ่งผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอน

้หนา   ๒๘
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และวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามท่ีกฎหมายกําหนดกอนย่ืนฟองคดี   

ศาลไมรับคําฟองในขอหาที่สองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  เมื่อศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา  

จึงไมจําตองพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่  ๒ 

ผูฟองคดีอุทธรณคํา ส่ังของศาลปกครองเชียงใหมตอศาลปกครองสูงสุดและโตแยงวา   

การกําหนดระยะเวลาอุทธรณคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  เปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  การที่ศาลปกครองเชียงใหม 

นําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว  ซึ่งเปนกฎหมายท่ัวไปมาใชกับกรณีท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการกระทําละเมิด  

สรางภาระแกประชาชน  กอใหเกิดความไมสะดวกในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  และเปนการนํากฎหมายท่ัวไป 

ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาใชพิจารณาออกคําส่ังไมรับคําฟองของผูฟองคดี  ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ที่กําหนดเรื่องกฎหมายเฉพาะไวมิไดหมายความถึง

ใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อันเปนกฎหมายทั่วไปมาพิจารณา 

ในกรณีท่ีฝายปกครองกระทําละเมิดตอประชาชน  ดวยเหตุท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มิไดกําหนดวาในกรณีการกระทําละเมิดตองอุทธรณกอนการฟองคดี  

หากตองอุทธรณกอนฟองคดียอมกอใหเกิดภาระแกประชาชนเกินสมควร  นอกจากนี้  ศาลปกครองเชียงใหม 

มิไดใหโอกาสผูฟองคดีไดเห็นใบตอบรับเพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดีนําสืบพยานบุคคลเพ่ือแกไขพยาน

เอกสารใหชัดแจง  โดยผูฟองคดีชี้แจงวา  นายทักษิณ  ธินอมธรรม  พนักงานผูนําสงไปรษณียยืนยันวา 

ตนสงเอกสารใหกับ  นายสิทธิพร  เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  แตตนลงวันที่ผิดพลาดจากวันที่   

๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  เปนวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  ดังนั้น  การท่ีผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่  ๒  

เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เปนการย่ืนอุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  แลว 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา  ผูฟองคดีโตแยงวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และมาตรา  ๖๘  

วรรคหนึ่ง  ซึ่งศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  จึงสงคําโตแยงดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๙
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ประเด็นพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงคําโตแยงของผูฟองคดี 

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ศาลปกครองสูงสุด 

สงคําโตแยงของผูฟองคดีเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และมาตรา  ๖๘  

วรรคหนึง่  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ศาลปกครองสูงสุดจะใชบังคับแกคดี  เมื่อผูฟองคดีโตแยง

พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน  กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  จึงมีคําส่ัง

รับไวพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโตแยงของผูฟองคดีและเอกสารประกอบแลว  เห็นวา  คดีเปนปญหา

ขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  จึงไมทําการไตสวนตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  

สําหรับขอโตแยงที่วาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  หรือไม  นั้น  เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  เปนบทบัญญัติ 

ในหมวด  ๖  แนวนโยบายแหงรัฐ  โดยมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  กําหนดใหรัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน

ในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ  เปนธรรม  และไมเลือกปฏิบัติ  และใหประชาชน

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก  รวดเร็ว  และไมเสียคาใชจายสูงเกินควร  ซึ่งเปนบทบัญญัติ 

ที่กําหนดกรอบทิศทางของฝายบริหารใหเปนไปตามแนวนโยบายท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว  มิใชบทบัญญัติ

ที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง  ศาลรัฐธรรมนูญไมจําตองวินิจฉัยในสวนนี้ 

ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  เปนบทบัญญัติ 

ในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “บุคคลยอมมีสิทธิ 

ในทรัพยสินและการสืบมรดก”  และวรรคสอง  บัญญัติวา  “ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้  

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”  โดยมีเจตนารมณเพ่ือประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพยสิน  

บุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพยสินโดยชอบรวมถงึการรับมรดกยอมไดรับความคุมครองความเปนเจาของกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง  รวมทั้งสิทธิใด ๆ  ในการใชสอยหรือจําหนายจายโอน  สิทธิในทรัพยสินดังกลาว

อาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มีเจตนารมณเพ่ือกําหนด

หลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ  สําหรับการดําเนินงานทางปกครองขึ้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป 

โดยถูกตองตามกฎหมาย  มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได  

และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน  อีกทั้งยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มีสถานะเปนกฎหมายท่ัวไปอันเปนมาตรฐานกลาง 

ในการพิจารณาทางปกครองและออกคําส่ังทางปกครองของเจาหนาท่ีเพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน   

เวนแตในกรณีที่กฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ 

ที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไว 

ในพระราชบัญญัตินี้  ยอมเปนไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  

“ภายใตบังคับมาตรา  ๔๘  ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี  และไมมีกฎหมาย

กําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ  ใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้น 

โดยย่ืนตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําส่ังดังกลาว”   

วรรคสอง  บัญญัตวิา  “คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 

ที่อางอิงประกอบดวย”  และวรรคสาม  บัญญัติวา  “การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง  

เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับตามมาตรา  ๖๓/๒  วรรคหนึ่ง”  บทบัญญัติดังกลาวเปนการเปด

โอกาสใหคูกรณีไดโตแยงคาํส่ังทางปกครองตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  เพ่ือขอใหฝายปกครองทบทวน

คําส่ังทางปกครองนั้น  ถือเปนการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

โดยองคกรภายในฝายปกครอง  เนื่องจากบางกรณีอาจมีการออกคําส่ังทางปกครองที่ไมถูกตอง   

ไมเปนไปตามกระบวนการขั้นตอน  หรือไมชอบดวยกฎหมาย  การอุทธรณคําส่ังทางปกครองคูกรณี 

ตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองโดยย่ืนตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดรับแจงคําส่ังทางปกครอง 

ขอโตแยงที่วา  การกําหนดระยะเวลาอุทธรณคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงคําส่ังตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔   

เปนกฎหมายท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  นั้น  เห็นวา  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  เปนบทบัญญัติท่ีเปดโอกาส

ใหผูฟองคดีโตแยงคําส่ังทางปกครองตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  เพ่ือขอใหฝายปกครองไดทบทวน

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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คําส่ังทางปกครองซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงภายในฝายปกครอง 

กอนที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  มูลกรณีของผูฟองคดีเกิดจากการท่ีกรมท่ีดินมีคําส่ังใหเพิกถอน

โฉนดท่ีดินของผูฟองคดี  ผูฟองคดีตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ังทางปกครองกอน   

ซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินมิไดบัญญัติขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณคําส่ังทางปกครองไวเปนการเฉพาะ  

จึงตองปฏิบัตติามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ประกอบมาตรา  ๓  

ที่กําหนดใหผูฟองคดีตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองตออธิบดีกรมท่ีดินภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง  

การอุทธรณคําส่ังทางปกครองเปนการใชสิทธิตามกฎหมายของคูกรณีอันเปนกระบวนการเยียวยาภายในฝายปกครอง

เพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายแกคูกรณี  โดยการโตแยงคําส่ังทางปกครองเพ่ือใหองคกรฝายปกครองทบทวน 

และแกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครอง  อีกท้ังยังเปนการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย 

ของการกระทําทางปกครองโดยองคกรภายในฝายปกครอง  ปองกันมิใหเจาหนาที่ใชอํานาจตามอําเภอใจ  

ใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รักษาประโยชนสาธารณะและอํานวยความเปนธรรม

แกประชาชน  นอกจากนี ้ ยังเปนขั้นตอนสําคัญกอนฟองคดีตอศาลปกครอง  หากไมดําเนินการดังกลาว 

ถือวามิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  สงผลทําใหไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๒  วรรคสอง  

พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  กําหนดใหคูกรณีตองอุทธรณ

คําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังจึงตองนํามาบังคับใชในฐานะที่เปน 

บทบัญญัติทั่วไปในกรณีท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว  เพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 

จากคําส่ังทางปกครอง  ชวยลดจํานวนคดีพิพาทท่ีจะไปสูศาลปกครอง  และเปนการกล่ันกรองประเด็นขอพิพาท 

ที่เปนประโยชนแกการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง  อันเปนกระบวนการใหความเปนธรรม 

ในเบื้องตนแกประชาชน  เมื่อคําส่ังของฝายปกครองเปนท่ียุติแลว  หากประชาชนยังไมพอใจยอมมีสิทธิ

ย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองได  ดังนั้น  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

มาตรา  ๔๔  จึงไมเกี่ยวของกันและเปนคนละกรณีกับการคุมครองสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมิไดรับรองและคุมครองสิทธิ

เกี่ยวกับระยะเวลาอุทธรณคําส่ังทางปกครองไวโดยตรง  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

อยางไรก็ตาม  แมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แตเมื่อพิจารณาหลักความมั่นคง

้หนา   ๓๒
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แหงนิติฐานะของคําส่ังทางปกครองและหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีถูกกระทบจากคําส่ังทางปกครอง  

เห็นวา  การกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณคําส่ังทางปกครองไวเพียงสิบหาวัน  เปนการใหน้ําหนัก 

แกหลักความมั่นคงแหงนิติฐานะของคําส่ังทางปกครองมากกวาหลักการคุมครองสิทธิของบุคคล 

ท่ีถูกกระทบจากคําส่ังทางปกครอง  การกําหนดระยะเวลาใหย่ืนอุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดรับแจงคํา ส่ัง  แมคํา ส่ังทางปกครองมีผลบังคับทางกฎหมายทันทีเพ่ือประโยชนสาธารณะ   

แตก็เปนระยะเวลาที่ส้ันเกินไป  อาจทําใหผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเสียสิทธิอุทธรณภายในฝายปกครอง

และสงผลกระทบตอการใชสิทธิทางศาล  จึงเห็นควรมีการแกไขปรับปรุงระยะเวลาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง

เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนมากย่ิงขึ้น 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง   

โดยมีขอแนะนําวาหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของสมควรพิจารณาแกไขปรับปรุงกําหนดระยะเวลาอุทธรณ

คําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๔๔   

เพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอยางเหมาะสมตอไป 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรตัน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายปญญา  อดุชาชน นายอุดม  สิทธวิิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายวริุฬห  แสงเทียน นายจิรนติิ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายนภดล  เทพพิทักษ  นายบรรจงศกัดิ ์ วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔70

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๒๑/๒๕๖๔ 75

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายทวีเกีียรติ มีนะกีนิษฐ คำาวินิจฉััยที� ๒๑/๒๕๖๔ 79

นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔80

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายปััญญา อุดชาชน คำาวินิจฉััยท่ี่� ๒๑/๒๕๖๔ 85

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ นิ�ยปัญญ�  อุดืช�ชนิ 

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายอุดม สิ่ทธิิวิรััชธิรัรัม คำาวินิจฉััยท่� ๒๑/๒๕๖๔ 91

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยอุดืม สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยอุดืม สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  นิ�ยอุดืม  สิ่ที่ธิวิิรัชธรรม  

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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ความเห็็นส่่วนตนของ นายวิรุุฬห์็ แส่งเทีียน คำาวินิจฉััยทีี� ๒๑/๒๕๖๔ 95

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๔  เด่ือนิ  พิฤศจิกั�ยนิ  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลปกคร้องสู้งสุูดศาลปกคร้องสู้งสุูด

--

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๑/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑๑/๒๕๖๔
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

-22-0338(001).indd   105-22-0338(001).indd   105 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔106

-22-0338(001).indd   106-22-0338(001).indd   106 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



ความเห็็นส่่วนตนของ นายบรรจงศัักด์ิ์� วงศ์ัปราชญ์์ คำาว์น์จฉััยท่ี่� ๒๑/๒๕๖๔ 107

-22-0338(001).indd   107-22-0338(001).indd   107 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔108

-22-0338(001).indd   108-22-0338(001).indd   108 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



ความเห็็นส่่วนตนของ นายบรรจงศัักด์ิ์� วงศ์ัปราชญ์์ คำาว์น์จฉััยท่ี่� ๒๑/๒๕๖๔ 109

-22-0338(001).indd   109-22-0338(001).indd   109 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



รวมคำำ�วินิิจฉััยศ�ลรัฐธรรมนูิญ ประจำ�ปี ๒๕๖๔110

นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์ นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์ 

ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

-22-0338(001).indd   110-22-0338(001).indd   110 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๒/๒๕๖๔

-22-0338(001).indd   111-22-0338(001).indd   111 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



-22-0338(001).indd   112-22-0338(001).indd   112 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๒/๒๕๖๔ 113

 

 

 

 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คคําําววินินิจิจฉฉัยัยททีี่ ่   ๒๒๒๒//๒๒๕๕๖๖๔๔  เเรรืื่อ่องงพพิจิจาารรณณาาททีี่ ่   ๙๙//๒๒๕๕๖๖๔๔  

 ววันันททีี่ ่   ๘๘    เเดดือือนน    ธธันันววาาคคมม    พพุุททธธศศักักรราาชช    ๒๒๕๕๖๖๔๔  

คคณณะะกกรรรรมมกกาารรกกาารรเเลลือือกกตตัั้ง้ง  ผผููรรอองง  

  

นนาายยชชุมุมพพลล    จจุลุลใใสส    ททีี่ ่   ๑๑  

นนาายยพพุทุทธธิพิพงงษษ    ปปุณุณณณกกันันตต    ททีี่ ่   ๒๒  

นนาายยออิสิสสสรระะ    สสมมชชัยัย    ททีี่ ่   ๓๓  

นนาายยถถาาววรร    เเสสนนเเนนียียมม    ททีี่ ่   ๔๔  

นนาายยณณัฏัฏฐฐพพลล    ททีปีปสสุวุวรรรรณณ    ททีี่ ่   ๕๕  ผผููถถูกูกรรอองง  

เเรรืื่่อองง  คคณณะะกกรรรรมมกกาารรกกาารรเเลลืืออกกตตัั้้งงขขออใใหหศศาาลลรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญววิินนิิจจฉฉััยยตตาามมรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญ    มมาาตตรราา    ๘๘๒๒      

ววาา    สสมมาาชชิิกกภภาาพพขขอองงสสมมาาชชิิกกสสภภาาผผููแแททนนรราาษษฎฎรรสสิิ้้นนสสุุดดลลงงตตาามมรรััฐฐธธรรรรมมนนููญญ    มมาาตตรราา    ๑๑๐๐๑๑    ((๖๖))      

ปปรระะกกออบบมมาาตตรราา    ๙๙๘๘    ((๔๔))    ((๖๖))    แแลละะมมาาตตรราา    ๙๙๖๖    ((๒๒))    หหรรืืออไไมม  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ผูรอง)  สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๘๒  วรรคส่ี  และมาตรา  ๑๗๐  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๘๒  ขอเท็จจริงตามคํารอง 

และเอกสารประกอบคํารอง  สรุปไดดังนี้ 

รระะหหววาางง

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ผูรองออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  และสถานท่ีที่พรรคการเมือง 

จะสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒   

กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันอาทิตยที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒   

หลังการเลือกตัง้  ผูรองออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ประกาศรายชื่อ  นายชุมพล  จุลใส  (ผูถูกรองท่ี  ๑)   

เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  จังหวัดชุมพร  เขตเลือกตั้งท่ี  ๑   

สังกัดพรรคประชาธิปตย  และ  นายถาวร  เสนเนียม  (ผูถูกรองท่ี  ๔)  เปนผูไดรับการเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  จังหวัดสงขลา  เขตเลือกตั้ง ท่ี  ๖  สังกัด 

พรรคประชาธิปตย  และออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ประกาศรายชื่อ  นายพุทธิพงษ  ปุณณกันต   

(ผูถูกรองที่  ๒)  และ  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  (ผูถูกรองที่  ๕)  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  สังกัดพรรคพลังประชารัฐ  และ  นายอิสสระ  สมชัย   

(ผูถูกรองที่  ๓)  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  สังกัดพรรคประชาธิปตย   

จากนั้น  มีพระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี  ลงวันที ่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  แตงตั้งใหผูถูกรองที่  ๒   

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ผูถูกรองท่ี  ๔  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 

กระทรวงคมนาคม  และผูถูกรองท่ี  ๕  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ตอมาศาลอาญามีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี  อ  ๒๔๗/๒๕๖๑  คดีหมายเลขแดงที่   

อ  ๓๑๗/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

ผูถูกรองที่  ๑  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง   

มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)  (๓)  มาตรา  ๓๖๒   

และมาตรา  ๓๖๔  และมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๑๕๒   

วรรคหนึ่ง  ลงโทษจําคุก  ๙  ป  ๒๔  เดือน  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔

-22-0338(001).indd   114-22-0338(001).indd   114 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๒/๒๕๖๔ 115

ผูถูกรองท่ี  ๒  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง   

มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)  (๓)  มาตรา  ๓๖๒   

และมาตรา  ๓๖๔  ลงโทษจําคุก  ๗  ป 

ผูถูกรองท่ี  ๓  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง   

มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)  (๓)  มาตรา  ๓๖๒   

และมาตรา  ๓๖๔  และมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๑๕๒   

วรรคหนึง่  ลงโทษจําคุก  ๗  ป  ๑๖  เดือน  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

ผูถูกรองที่  ๔  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง   

มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)  (๓)  มาตรา  ๓๖๒   

และมาตรา  ๓๖๔  ลงโทษจําคุก  ๕  ป 

ผูถูกรองที่  ๕  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง   

มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)  (๓)  มาตรา  ๓๖๒   

และมาตรา  ๓๖๔  และมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๑๕๒   

วรรคหนึง่  ลงโทษจําคุก  ๖  ป  ๑๖  เดือน  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

ในวันดังกลาวผูถูกรองท้ังหาย่ืนคํารองขอใหปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณตอศาลอาญา   

ศาลอาญาสงคํารองใหศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาส่ัง  และออกหมายจําคุกผูถูกรองท้ังหาระหวางอุทธรณ   

ลงวันที่   ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  สงตัวผูถูกรองท้ังหาไปขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร   

อันเปนการถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

ผูรองมีมติในการประชุมครั้งที่  ๒๘/๒๕๖๔  และมีคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ี  ๔๑/๒๕๖๔   

วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  วาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองที่  ๓   

และผูถูกรองท่ี  ๕  มีเหตุส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)   

และมาตรา  ๙๖  (๒)  และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองท่ี  ๒  และผูถูกรองท่ี  ๔   

มีเหตุส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)  และความเปนรัฐมนตรี 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ของผูถูกรองที่  ๒  และผูถูกรองที่  ๔  มีเหตุส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๐  วรรคหนึ่ง  (๔)   

ประกอบมาตรา  ๑๖๐  (๖)  (๗)  และมาตรา  ๙๘  (๖)  และความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่  ๕   

มีเหตุส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๐  วรรคหนึ่ง  (๔)  ประกอบมาตรา  ๑๖๐  (๖)  (๗)   

มาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒)  จึงมีคําส่ังใหย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคส่ี  และมาตรา  ๑๗๐  

วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๘๒  ดังนี้ 

๑. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๑  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒) 

๒. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๒  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)  และความเปนรฐัมนตรส้ิีนสุดลงเฉพาะตวัตามรัฐธรรมนญู   

มาตรา  ๑๗๐  วรรคหนึ่ง  (๔)  ประกอบมาตรา  ๑๖๐  (๖)  (๗)  และมาตรา  ๙๘  (๖) 

๓. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๓  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒) 

๔. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๔  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)  และความเปนรฐัมนตรส้ิีนสุดลงเฉพาะตวัตามรัฐธรรมนญู   

มาตรา  ๑๗๐  วรรคหนึ่ง  (๔)  ประกอบมาตรา  ๑๖๐  (๖)  (๗)  และมาตรา  ๙๘  (๖) 

๕. ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๕  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒)  และความเปนรัฐมนตรี 

ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๐  วรรคหนึ่ง  (๔)  ประกอบมาตรา  ๑๖๐  (๖)  (๗)   

มาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒) 

๖. มีคําส่ังใหผูถูกรองทั้งหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนกวาศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง  และใหผูถูกรองท่ี  ๒  ผูถูกรองที่  ๔   

และผูถูกรองที่  ๕  หยุดปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๗๐  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๘๒  วรรคสอง 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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๗. มีคํา ส่ังใหตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองท้ังหาวางลงนับแตวันที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  และมาตรา  ๑๐๒   

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

มาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไววินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคส่ี  และมาตรา  ๑๗๐  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๘๒  หรือไม   

เห็นวา  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองเปนกรณีท่ีผูรองมีมติและคําวินิจฉัยวา 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองท้ังหาส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑   

(๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒)  และความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองที่  ๒   

ผูถูกรองที่  ๔  และผูถูกรองที่  ๕  ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๐  วรรคหนึ่ง  (๔)   

ประกอบมาตรา  ๑๖๐  (๖)  (๗)  มาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒)  เนื่องจากศาลอาญา 

มีคําพิพากษาลงโทษจําคุกผูถูกรองท้ังหา  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองท่ี  ๓   

และผูถูกรองที่  ๕  มีกําหนดหาปนับแตวันมีคําพิพากษาโดยศาลอาญาออกหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกา 

และขังผูถูกรองทั้งหาท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  จึงใหสงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 

และผูรองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว  กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคส่ี  ประกอบวรรคหนึ่ง   

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗  (๕)   

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังรับคํารองไววินิจฉัยเฉพาะกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองทั้งหาส้ินสุดลง  และใหผูถูกรองทั้งหาย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา 

สําหรับการส่ังใหผูถูกรองท้ังหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง  เห็นวา  คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสาร 

ประกอบคํารองวา  ศาลอาญามีคําพิพากษาลงโทษจําคุกผูถูกรองทั้งหาและคุมขังอยูโดยหมายของศาลอาญา   

และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองที่  ๓  และผูถูกรองที่  ๕  มีกําหนดหาปนับแตวันมีคําพิพากษา   

กรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยวามีกรณีตามที่ถูกรอง  จึง ส่ังใหผูถูกรองทั้งหาหยุดปฏิบัติหนาท่ี 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนับแตวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   

และใหแจงประธานสภาผูแทนราษฎรทราบ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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สวนคําขอใหพิจารณาความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองท่ี  ๒  ผูถูกรองท่ี  ๔  และผูถูกรองที่  ๕   

ส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เห็นวา  ขอเท็จจริงปรากฏวามีพระบรมราชโองการ  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔   

ประกาศวา  ผูถูกรองที่  ๒  พนจากความเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   

ผูถูกรองท่ี  ๔  พนจากความเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  และผูถูกรองท่ี  ๕   

พนจากความเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว  ศาลรัฐธรรมนูญจึงส่ังไมรับคํารอง 

เฉพาะกรณีความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองท่ี  ๒  ผูถูกรองท่ี  ๔  และผูถูกรองท่ี  ๕  ส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

 ผูถูกรองทั้งหาย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาและเอกสารประกอบ  สรุปไดวา 

๑. ผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองที่  ๓  ผูถูกรองที่  ๔  และผูถูกรองที่  ๕  ชี้แจงวา  การกระทําความผิด 

ของผูถูกรองตามคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่  อ  ๒๔๗/๒๕๖๑  คดีหมายเลขแดงท่ี  อ  ๓๑๗/๒๕๖๔   

มีมูลเหตุมาจากการชุมนุมเพ่ือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองในชวงป  ๒๕๕๖  -  ๒๕๕๗   

เพ่ือคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง   

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน  พ.ศ.  ….  และตอตานการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

ในขณะนั้น  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยรับรองการกระทําดังกลาวแลว  ปรากฏในคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญ 

หลายคําส่ังวาเปนการใชเสรีภาพในการชุมนุมของบุคคลในฐานะพลเมืองท่ีจะพิทักษรัฐธรรมนูญ   

ประกอบกับการชุมนุมเปนการแสดงออกเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันเปนสิทธิโดยชอบธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญ  การชุมนุมของผูถูกรองจึงเปนการใชสิทธิตอตานรัฐบาลและพิทักษรัฐธรรมนูญ 

๒. ผูถูกรองทั้งหาช้ีแจงวา  คําส่ังศาลอาญาในคํารองขอใหปลอยชั่วคราวผูถูกรองท้ังหา 

ในชั้นอุทธรณไมชอบดวยกฎหมาย  เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๐๖   

มาตรา  ๑๐๗  และมาตรา  ๑๐๘/๑  บัญญัติใหศาลตองมีคําส่ังเรื่องการปลอยชั่วคราวอยางรวดเร็ว   

โดยการใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก  สวนการไมใหปลอยชั่วคราวเปนเรื่องยกเวน  โดยเฉพาะคําส่ัง 

ไมใหปลอยช่ัวคราวตองแสดงเหตุผล  และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลยและผูย่ืนคํารอง 

ขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว  นอกจากนี้  ผูถูกรองท่ี  ๒  ช้ีแจงวา  ระเบียบราชการ 

ฝายตุลาการศาลยุติธรรม  วาดวยการปลอยชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ  ๕  กําหนดใหในคดีที่ศาลชั้นตน 

หรือศาลชั้นอุทธรณพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน  ๓  ป  เมื่อจําเลยย่ืนคํารองขอใหปลอยชั่วคราว 

ระหวางอุทธรณหรือฎีกา  หากจําเลยเคยไดรับการปลอยชั่วคราวในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน 

้หนา   ๔๒
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หรือศาลชั้นอุทธรณมากอน  ใหศาลชั้นตนพิจารณาส่ังอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยไมจําตองสงใหศาลชั้นอุทธรณ 

หรือศาลฎีกาส่ัง  ซึ่งผูถูกรองท่ี  ๒  ไดรับโทษตามคําพิพากษาใหจําคุก  ๗  กระทง  กระทงละ  ๑  ป   

เคยไดรับการปลอยช่ัวคราวในระหวางพิจารณาของศาลอาญามากอนแลว  เมื่อศาลอาญาอานคําพิพากษา 

วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ผูถูกรองท่ี  ๒  ย่ืนคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในระหวางอุทธรณ   

ศาลอาญามีคําส่ังใหสงศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาส่ัง  โดยศาลอาญาออกหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกา   

ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  และสงตัวไปขังท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  ตอมาศาลอุทธรณ 

มีคําส่ังอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวในระหวางอุทธรณเมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  และศาลอาญา 

ออกหมายปลอยชั่วคราวในระหวางอุทธรณ  ในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ผูถูกรองท่ี  ๒   

เห็นวาคําส่ังศาลอาญาท่ีใหสงใหศาลอุทธรณส่ังคํารองขอใหปลอยชั่วคราว  เปนคําส่ังท่ีไมชอบดวย 

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญาและระเบียบราชการฝ ายตุลาการศาลยุติ ธรรม   

วาดวยการปลอยชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ  ๕  เปนเหตุใหผูถูกรองที่  ๒  ตองถูกคุมขังตามหมายจําคุก 

ระหวางอุทธรณฎีการะหวางวันที่  ๒๔  -  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  การคุมขังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

และไมใชการคุมขังตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)  อีกทั้งการคุมขังดังกลาวเปนเพียงกระบวนการ 

ภายในระหวางรอฟงคําส่ังศาลอุทธรณเกี่ยวกับคํารองขอใหปลอยชั่วคราวเทานั้น  คําส่ังใหปลอยชั่วคราว 

ของศาลอุทธรณ จึงมีผลยอนหลังไปในวันที่   ๒๔  กุมภาพันธ   ๒๕๖๔  ถือวาสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖) 

๓. ผูถูกรองที่  ๒  และผูถูกรองที่  ๔  ชี้แจงวา  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)   

การคุมขังอยูโดยหมายของศาลอันเปนเหตุส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

ตองเปนการถูกคุมขังจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  แมผูถูกรองถูกคุมขังอยูในระหวางการพิจารณาปลอยชั่วคราว   

แตเมื่อศาลอุทธรณมีคําส่ังใหปลอยชั่วคราว  ผูถูกรองสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

๔. ผูถูกรองทั้งหาช้ีแจงวา  การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมไดรับความคุมกันตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๒๕  วรรคส่ี  เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง   

พ.ศ.  ๒๕๖๓  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง  ตั้งแตวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

เปนตนไป  และพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

กําหนดปดสมัยประชุมสามัญตั้งแตวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  การที่ศาลอาญาอานคําพิพากษา 

้หนา   ๔๓
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และออกหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกาเมื่อวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  โดยสงตัวผูถูกรองทั้งหา 

ไปขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งออกหมายปลอยตัวผูถูกรองท้ังหาชั่วคราวระหวางอุทธรณ   

ในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ซึ่งเปนชวงเวลาที่อยูในระหวางสมัยประชุมเปนการขัดขวาง 

ตอการท่ีผูถูกรองท้ังหาจะเขารวมประชุมสภา  นอกจากนี้  ผูถูกรองท่ี  ๔  ชี้แจงวา  การที่ศาลอาญา 

อานคําพิพากษาและออกหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกา  และคุมขังผูถูกรองทั้งหาที่เรือนจําพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันที่  ๒๔  -  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ทําใหผูถูกรองท่ี  ๔  ไมไดเขารวมประชุม 

พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  (แกไขเพ่ิมเติม   

มาตรา  ๒๕๖  และเพ่ิมหมวด  ๑๕/๑)  และรางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  .... 

๕. ผูถูกรองทั้งหาชี้แจงวา  เหตุส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  และ  (๖)  มีเจตนารมณในการควบคุมคุณสมบัติของ

บุคคลกอน  “วันรับสมัครรับเลือกตั้ง”  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาวันรับสมัครรับเลือกตั้ง  ผูถูกรองทั้งหา

ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘  (๔)  และ  (๖)  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไม

ส้ินสุดลง 

๖. ผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองที่  ๓  และผูถูกรองที่  ๕  ชี้แจงวา  การส้ินสุดสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรณีตองคําพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)   

บัญญัติวาเปนการตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงท่ีสุดแลว  ดังนั้น  คําพิพากษาของศาลอาญา 

ท่ี ส่ังใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๖  (๒)  จึงตองเปนคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาคดีของผูถูกรอง 

ซึ่งถูกศาลอาญาส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไมถึงที่สุดเพราะอยูในระหวางอุทธรณฎีกา  สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไมส้ินสุดลง 

๗. ผูถูกรองที่  ๒  และผูถูกรองที่  ๔  ชี้แจงวา  การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

กรณีตองคําพิพากษาใหจําคุก  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๓)  บัญญัติวา  “ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   

แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ   

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท”  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาคดีท่ีผูถูกรองตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 

ยังอยูในระหวางอุทธรณฎีกา  คดีจึงยังไมถึงท่ีสุดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๓)  สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไมส้ินสุดลง 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ระหวางการพิจารณาคด ี ปรากฏขอเท็จจริงวา  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  มีประกาศ 

สภาผูแทนราษฎรวา  ผูถูกรองที่  ๕  มีหนังสือขอลาออกจากตาํแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตวันที่   

๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  และใหผูมีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเล่ือนขึ้นมา 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนผูถูกรองที่  ๕  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  แมผูถูกรองท่ี  ๕   

ลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองที่  ๕  ส้ินสุดลงตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๓)  ก็ตาม  แตกรณียังมีเหตุที่ตองพิจารณา 

วินิจฉัยคดีตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  และเอกสารประกอบแลว   

เห็นวา  คดีเปนปญหาขอกฎหมายและมพียานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวนิิจฉยัได  จึงยุติการไตสวน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  กําหนดประเด็นท่ีตองพิจารณาวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองทั้งหาส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)   

และมาตรา  ๙๖  (๒)  หรือไม  นับแตเมือ่ใด 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  บัญญัติวา  “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ส้ินสุดลง  เมื่อ  ...  (๖)  มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘  ...”  มาตรา  ๙๘  บัญญัติวา  “บุคคลผูมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ...  (๔)   

เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  ...  (๖)   

ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขงัอยูโดยหมายของศาล  ...”  และมาตรา  ๙๖  บัญญัติวา  “บุคคลผูมีลักษณะ 

ดังตอไปนีใ้นวนัเลือกตั้ง  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง  ...  (๒)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม  ...” 

ขอเท็จจริงตามคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  และเอกสารประกอบ  ปรากฏวาผูถูกรองท่ี  ๑   

และผูถูกรองท่ี  ๔  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  ผูถูกรองที่  ๒  ผูถูกรองที่  ๓   

และผูถูกรองที่  ๕  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ตอมาวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔   

ศาลอาญามีคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  อ  ๒๔๗/๒๕๖๑  หมายเลขแดงท่ี  อ  ๓๑๗/๒๕๖๔   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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วาผูถูกรองท่ี  ๑  ผูถูกรองที่  ๓  และผูถูกรองที่  ๕  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖   

มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)   

(๓)  มาตรา  ๓๖๒  และมาตรา  ๓๖๔  และมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๗๖   

และมาตรา  ๑๕๒  วรรคหนึ่ง  ลงโทษผูถูกรองที่  ๑  จําคุก  ๙  ป  ๒๔  เดือน  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

มีกําหนดหาป  ลงโทษผูถูกรองที่  ๓  จําคุก  ๗  ป  ๑๖  เดือน  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป   

ลงโทษผูถูกรองที่  ๕  จําคุก  ๖  ป  ๑๖  เดือน  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป  สวนผูถูกรองท่ี  ๒   

และผูถูกรองที่  ๔  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  วรรคหนึ่ง   

มาตรา  ๒๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑๖  มาตรา  ๓๕๘  มาตรา  ๓๖๕  (๒)  (๓)  มาตรา  ๓๖๒   

และมาตรา  ๓๖๔  ลงโทษผูถูกรองที่  ๒  จําคุก  ๗  ป  และลงโทษผูถูกรองท่ี  ๔  จําคุก  ๕  ป   

ในวันดังกลาวผูถูกรองทั้งหาย่ืนคํารองขอใหปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณ  ศาลอาญามีคําส่ัง 

ใหสงศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาส่ัง  และออกหมายจําคุกผูถูกรองท้ังหาระหวางอุทธรณฎีกา  ลงวันที่   

๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  สงตัวผูถูกรองท้ังหาไปขังท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  ตอมาวันที่   

๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ศาลอุทธรณมีคําส่ังอนุญาตใหปลอยชั่วคราวผูถูกรองท้ังหาในระหวางอุทธรณ   

ศาลอาญาจึงมีหมายปลอยชั่วคราวผูถูกรองท้ังหาในระหวางอุทธรณ  ในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

 เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ส้ินสุดลงเมื่อมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘  ซึ่งกําหนดลักษณะตองหามของบุคคลมิใหใชสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยมาตรา  ๙๘  (๔)  วา  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิให 

ใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๒)  คืออยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลว 

หรือไม  และมาตรา  ๙๘  (๖)  คือตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล   

การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหนําลักษณะตองหามของบุคคลมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘   

มาเปนเหตุแหงการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา  ๑๐๑  เนื่องจากการดํารง 

ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไดรับ 

การกล่ันกรองคุณสมบัติเบื้องตนและลักษณะตองหามเพ่ือเปนหลักประกันวาบุคคลนั้นตองมีความประพฤติ 

และคุณสมบัติอันเปนที่ยอมรับและเปนท่ีเช่ือถือของสาธารณชน  ปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตยสุจริต   

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ปราศจากเหตุมัวหมองในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม  ไมทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกเกียรติ 

และศักดิ์ศรีของสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๖  (๒)  และมาตรา  ๙๘  (๖)  บัญญัติ 

เปนลายลักษณอักษรชัดเจนไมอาจตีความเปนอยางอื่นไดวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ตองส้ินสุดลงเมื่อตองคําพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมาย 

ของศาลโดยไมตองใหคดีถึงที่สุดกอน 

ขอโตแยงที่วาการกระทําความผิดอาญาของผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองที่  ๓  ผูถูกรองที่  ๔   

และผูถูกรองที่  ๕  มาจากการชุมนุมเพ่ือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง  ศาลรัฐธรรมนูญเคยรับรอง 

วาการกระทําดังกลาวเปนการใชเสรีภาพในการชุมนุมดังปรากฏในคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญหลายคําส่ังนั้น   

เห็นวา  คําส่ังที่ผูถูกรองกลาวอางเปนกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย 

แมปรากฏถอยคําวาการชุมนุมเปนการแสดงออกเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันเปนสิทธิ 

โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ  แตหากการกระทํานั้นเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

หรือกฎหมายอื่นใด  เปนเรื่องที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะตองไปดําเนินการ 

ให เปนไปตามกฎหมาย  จึงเปนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมิไดรับรองการกระทําซึ่งเปนความผิด 

ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นใดไวตามที่ผูถูกรองกลาวอาง  ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

ขอโตแยงท่ีวาคําส่ังศาลอาญาที่สงคํารองขอใหปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณใหศาลอุทธรณพิจารณา  

ไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๘   

และมาตรา  ๑๐๘/๑  และระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  วาดวยการปลอยชั่วคราว   

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ  ๕  การที่ศาลอาญาออกหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกาและสงตัวผูถูกรองทั้งหาไปขัง 

ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครระหวางวันที่  ๒๔  –  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ไมใชการคุมขังอยูโดยหมาย 

ของศาลตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)  เห็นวา  การที่ศาลอาญาไมปลอยชั่วคราวผูถูกรองท้ังหา 

ในระหวางอุทธรณ  โดยส่ังในคํารองวา  “สงศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาส่ัง”  เปนการใชดุลพินิจส่ังคํารอง 

ในคดีของศาลอาญา  โดยเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

มาตรา  ๑๐๖  (๔)  ใหอํานาจไว  เมื่อยังไมมีคําส่ังศาลอุทธรณใหปลอยชั่วคราวผูถูกรองทั้งหา   

ศาลอาญาตองออกหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกาตามผลของคําพิพากษาลงโทษจําคุกและสงตัวผูถูกรองทั้งหาไปขัง 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเพ่ือรอฟงคําส่ังศาลอุทธรณ  อันเปนการพิจารณาคดีที่อยูในขอบเขต 

การใชอํานาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๔  และการที่ผูถูกรองทั้งหาถูกคุมขัง 

ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  จึงเปนการถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)   

ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

ขอโตแยงที่วาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)  ที่บัญญัติใหการคุมขังอยูโดยหมาย 

ของศาลอันเปนเหตุแหงการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ตองเปนการถูกคุมขัง 

จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดนั้น  เห็นวา  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)  ไมไดกําหนด 

เงื่อนไขวาตองเปนการคุมขังจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

ขอโตแยงที่วารัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๕  วรรคส่ี  บัญญัติใหความคุมกันสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางสมัยประชุม  การที่ศาลอาญานัดอานคําพิพากษาและออกหมายขังผูถูกรองทั้งหาไวระหวาง 

รอคําส่ังคํารองขอใหปลอยชั่วคราวของศาลอุทธรณเปนการขัดขวางตอการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จะมาประชุมสภา  เห็นวา  ความคุมกันของสมาชิกรัฐสภาเปนสถานะพิเศษที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น 

เพ่ือใหสมาชิกรัฐสภาสามารถมาประชุมและปฏิบัติหนาที่ในระหวางสมัยประชุมไดตามปกติ  โดยไมอาจถูกจับ   

คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวไปทําการสอบสวนในฐานะผูตองหาในคดีอาญาหรือการพิจารณาคดีอาญา 

ตองไมมีลักษณะขัดขวางตอการท่ีสมาชิกรัฐสภาผูนั้นจะมาประชุมสภา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๕  วรรคส่ี   

เปนบทบัญญัติกรณีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนคดีอาญา  ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีในระหวาง

สมัยประชุมไดโดยไมตองขออนุญาตสภากอน  เพียงแตการพิจารณาคดีของศาลตองไมขัดขวาง 

ตอการท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมาประชุมสภา  แมขอเท็จจริงปรากฏวามีพระราชกฤษฎีกา 

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตั้งแตวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  

และมีพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้ง ท่ีสอง  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ตั้งแตวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยมีการอานคําพิพากษาศาลอาญาในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  

และการคุมขังตามหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีการะหวางวันท่ี  ๒๔  –  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔   

อยูในระหวางสมัยประชุมก็ตาม  แตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๑  (๘)  

ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๕  บัญญัติให  “การพิจารณา”  หมายความวา   

กระบวนพิจารณาท้ังหมดในศาลใดศาลหนึ่ง  กอนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจําหนายคดีโดยคําพิพากษา 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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หรือคําส่ัง  ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๘๒  วรรคสอง  บัญญัติวา   

“ใหอานคําพิพากษาหรือคําส่ังในศาลโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา  หรือภายในเวลาสามวัน 

นับแตเสร็จคดี  ถามีเหตุอันสมควร  จะเล่ือนไปอานวันอ่ืนก็ได  แตตองจดรายงานเหตุนั้นไว”  ดังนั้น  

การอานคําพิพากษาและการคุมขังตามหมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกา  จึงไมใชกระบวนพิจารณา 

กอนศาลชี้ขาดตัดสินคดีแตเปนกระบวนการหลังศาลชี้ขาดตัดสินคดีแลว  ไมอยูในความหมายคําวา   

“พิจารณาคดี” ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๕  วรรคส่ี  เมื่อผูถูกรองท้ังหาตองคําพิพากษาใหจําคุก 

และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล  แมจะเปนหมายจําคกุระหวางอุทธรณฎีกา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)   

บัญญัติลักษณะตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยมิไดบัญญัติวาตองเปนกรณีคําพิพากษาถึงที่สุด   

แสดงวารัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๕  วรรคส่ี  มุงคุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเฉพาะกรณีท่ีคดี 

อยูระหวางการพิจารณา  แตในกรณีที่การพิจารณาคดีของศาลเสร็จส้ินจนถึงขั้นตอนการอานคําพิพากษา 

ยอมไมอาจอางความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  ศาลสามารถอานคําพิพากษาโดยไมเปนการขัด 

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๕  วรรคส่ี  ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

ขอโตแยงที่วาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๔)  และ  (๖)  บัญญัติเหตุแหงการส้ินสุด 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เพ่ือควบคุมคุณสมบัติของบุคคลกอน  “วันรับสมัครรับเลือกตั้ง”   

เทานั้น  เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  กําหนดเหตุแหงการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

และมาตรา  ๙๘  กําหนดลักษณะตองหามของบุคคลมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

เปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหนําลักษณะตองหามผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

มาใชเปนเหตุแหงการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)   

และ  (๖)  หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘  (๔)  และ  (๖)  ระหวาง 

การดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลง 

ระหวางการดํารงตําแหนงไดตามมาตรา  ๑๐๑  (๖)  มิใชเปนเพียงลักษณะตองหามขณะที่ผูถูกรอง 

ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

ขอโตแยงที่วาคดีที่ศาลมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๖  (๒)   

ตองเปนกรณีคดีถึงที่สุด  เห็นวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อเปนบุคคล 

ผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๒)  คือบุคคลที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม  จึงเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะตองหามการใชสิทธิเลือกตั้งของบุคคล  มีการแกไขเพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญ 

ที่ผานมาโดยเพ่ิมความวา  “ไมวาคดนีั้นจะถงึที่สุดแลวหรอืไม”  ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่วาคําพิพากษา 

ของศาล  ยอมมีผลใชบังคับไดจนกวาศาลสูงจะมีคําพิพากษาเปนอยางอื่น  ดังนั้น  เมื่อศาลมีคําพิพากษา 

ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูใดแลว  ผูนั้นยอมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งโดยพลัน 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๖  (๒)  และเขาลักษณะตองหามของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา  ๙๘  (๔)  การท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหนําลักษณะตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวมาเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  โดยไมตองรอใหมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด  เนื่องจาก 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต  ปราศจากเหตุมัวหมองในการปฏิบัติหนาที่ 

เพ่ือประโยชนสวนรวม  ไมทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกเกียรติและศักดิ์ศรีของสภาผูแทนราษฎร   

การท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทําความผิดจนศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันตองดวย 

ลักษณะตองหามของบุคคลผูใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๙๖  (๒)  แลว   

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นยอมไมอาจอยูในฐานะที่จะไววางใจในความสุจริตได  และไมสมควร 

ใหเขามามีอํานาจในทางการเมืองอื่นอีกดวย  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการส้ินสุดสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีการใชถอยคําแตกตางกันแยกไดหลายลักษณะ  เชน  กรณีรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๙)  ใชคําวา  “...  เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษ 

จําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”  หรือกรณี 

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  ใชคําวา  “เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทํา 

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ...”  หรือกรณีมาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๑)   

ใชคําวา  “เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง”  ยอมแสดงใหเห็นวา 

รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงไดดวยเหตุหลายประการ 

ตามบริบทของขอเท็จจรงิท่ีแตกตางกัน  บทบัญญัติดังกลาวหาไดขัดแยงกันเองหรือขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๙  วรรคสองไม  ขอเท็จจริงแหงคดีนี้  เปนกรณีตามมาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)   

และมาตรา  ๙๖  (๒)  ซึ่งใชคําวา  “อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม”   

้หนา   ๕๐
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โดยไมไดใชคําวา  “คําพิพากษาอันถึงที่สุด”  บทบัญญัติลายลักษณอักษรมีความชัดเจนไมอาจตีความเปนอยางอื่น  

ยอมหมายความวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองส้ินสุดลงเมื่อตองคําพิพากษาใหเพิกถอน 

สิทธิเลือกตั้งโดยไมตองใหคดีถึงที่สุดกอน  ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

ขอโตแยงที่วาการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเนื่องจากมีลักษณะตองหาม 

กรณีตองคําพิพากษาใหจําคุกตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๓)  ตองเปนกรณีคําพิพากษาถึงที่สุด 

ใหจําคุก  เห็นวา  รัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

โดยใชถอยคําการตองคําพิพากษาและการจําคุกแตกตางกันเปนหลายลักษณะ  เชน  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)   

ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)  ใชคําวา  “ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล”   

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๙)  ใชคําวา  “...  เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุด 

ใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”   

หรือรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๐๑  (๑๓)  ใชคําวา  “ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ”   

แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง 

ดวยเหตุหลายประการตามขอเท็จจริงของผลแหงคําพิพากษาท่ีแตกตางกัน  เมื่อขอเท็จจริงแหงคดีนี้ 

เปนกรณีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)  ซึ่งใชคําวา  “ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยู 

โดยหมายของศาล”  โดยไมมีคําวา  “ถึงท่ีสุด”  จึงมีความหมายวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ตองส้ินสุดลงเมื่อตองคําพิพากษาใหจําคุกเทานั้นโดยไมตองรอใหคดีถึงที่สุดเสียกอน  กรณีของผูถูกรองทั้งหา 

จึงตกอยูภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๖)  อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๐๑  (๖)  โดยไมจําตองรอใหคดีถึงท่ีสุดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๑๓)   

ขอโตแยงนี้ฟงไมขึ้น 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกรองท้ังหาตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมาย 

ของศาลอาญา  และผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองท่ี  ๓  และผูถูกรองท่ี  ๕  ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง   

จึงเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองทั้งหาส้ินสุดลง  ดังนี้ 

๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๑  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒) 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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๒. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๒  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖) 

๓. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๓  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒) 

๔. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๔  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖) 

๕. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่  ๕  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒) 

ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา  เมื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองทั้งหาส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญแลว  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองทั้งหา 

ส้ินสุดลงนับแตเมื่อใด 

เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง  บัญญัติวา  “เมื่อไดรับเรื่องไวพิจารณา   

หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูถูกรองมีกรณีตามท่ีถูกรอง  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหสมาชิก 

ผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  ...  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

วาสมาชิกภาพของสมาชิกผูถูกรองส้ินสุดลง  ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ 

แตไมกระทบตอกิจการท่ีผูนั้นไดกระทําไปกอนพนจากตําแหนง”  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว 

เปนบทบัญญัติวาดวยการพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง 

ใหหยุดปฏิบัติหนาที่  ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา 

เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหผูถูกรองทั้งหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวา 

ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองส่ังใหผูถูกรองทั้งหาพนจากตําแหนงนับแตวันท่ี

หยุดปฏิบัติหนาที่  ดังนั้น  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองทั้งหาจึงส้ินสุดลง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง  นับแตวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  เปนตนไป 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองท่ี  ๑  และผูถูกรองท่ี  ๔  ส้ินสุดลง 

ทําใหมตีําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งวางลงและตองดําเนนิการตราพระราชกฤษฎีกา

เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในส่ีสิบหาวัน 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔

-22-0338(001).indd   128-22-0338(001).indd   128 9/6/2565 BE   14:449/6/2565 BE   14:44



คำำ�วิินิิจฉััยกล�ง คำำ�วิินิิจฉััยท่ี่� ๒๒/๒๕๖๔ 129

นับแตวันที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๑)   

ประกอบมาตรา  ๑๐๒  จึงใหถือวาวันท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง  คือ  วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 

อานคําวินิจฉัยใหแกคูกรณีฟงโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง  ท่ีบัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน   

คือ  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองท่ี  ๒  และผูถูกรองท่ี  ๓  ส้ินสุดลง 

ทําใหมีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อวางลง  ประธานสภาผูแทนราษฎรตองประกาศ 

ใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเล่ือนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แทนตําแหนงท่ีวางลง  โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  จึงใหถือวาวันที่ตาํแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง   

คือ  วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัยใหแกคูกรณีฟงโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง  ท่ีบัญญัติใหคําวินิจฉัย 

ของศาลมีผลในวันอาน  คือ  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

สําหรับกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองที่  ๕  วางลงนับแตเมื่อใดนั้น   

เห็นวา  ผูถูกรองท่ี  ๕  มีหนังสือขอลาออกจากตําแหนง  ตอมามีประกาศสภาผูแทนราษฎร  ลงวันที่   

๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ใหผูมีชื่อในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเล่ือนขึ้นมาเปน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  ในวันดังกลาวแลว   

จึงไมจําตองวินิจฉัย 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองที่  ๑  ผูถูกรองที่  ๓  และผูถูกรองที่  ๕  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)   

ประกอบมาตรา  ๙๘  (๔)  (๖)  และมาตรา  ๙๖  (๒)  และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองท่ี  ๒  และผูถูกรองที่  ๔  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)   

นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหผูถูกรองทั้งหาหยุดปฏิบัติหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒   

วรรคสอง  คือ  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๔  และใหถือวาวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัยใหแกคูกรณีฟง 
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยบรรจงศักัดิื�  วิงศ์ปร�ชญ์  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

คณะกร้ร้มการ้การ้เลือกตัั้�งคณะกร้ร้มการ้การ้เลือกตัั้�ง

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๒/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๙/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๒/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๙/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๘  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

นายชุมพล  จุุลใสู  ท่ี่�  ๑นายชุมพล  จุุลใสู  ท่ี่�  ๑

นายพุที่ธิิพงษ์์  ปุณณกันต์ั้  ท่ี่�  ๒นายพุที่ธิิพงษ์์  ปุณณกันต์ั้  ท่ี่�  ๒

นายอิสูสูร้ะ  สูมชัย  ท่ี่�  ๓นายอิสูสูร้ะ  สูมชัย  ท่ี่�  ๓

นายถูาวร้  เสูนเน่ยม  ท่ี่�  ๔นายถูาวร้  เสูนเน่ยม  ท่ี่�  ๔

นายณัฏฐพล  ท่ี่ปสุูวร้ร้ณ  ท่ี่�  ๕นายณัฏฐพล  ท่ี่ปสุูวร้ร้ณ  ท่ี่�  ๕
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๒๓/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาท่ี  ๕/๒๕๖๔ 

 วันท่ี  ๒๒  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบกลาง ผูรอง 

 

          -     ผูถกูรอง 

เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๙  

วรรคสี่  หรือไม  และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

มาตรา  ๒๒  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  

หรือไม 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสงคําโตแยงของจําเลย  (นายวิชัย  กฤษดาธานนท  

ที่  ๑  และ  นายรัชฎา  กฤษดาธานนท  ที่  ๒)  ในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  อท.  ๒๑๔/๒๕๖๑   

และ  ที่  อท.  ๒๘๙/๒๕๖๑  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  ขอเท็จจริง 

ตามหนังสือสงคําโตแยงของจําเลยทั้งสองและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้ 

ระหวาง

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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พนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุด  เปนโจทก  ย่ืนฟอง  นายวิชัย  กฤษดาธานนท  ท่ี  ๑  

นายรัชฎา  กฤษดาธานนท  ที่  ๒  กับพวก  รวม  ๖  คน  เปนจําเลย  ตอศาลอาญาคดีทุจริต 

และประพฤติมิชอบกลาง  ฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓  มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๖๐  ประกอบประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๘๓  และมาตรา  ๙๑ 

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  จําเลยทั้งสอง 

ย่ืนคําโตแยงวา  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  

วรรคสอง  บัญญัติใหในวันตรวจพยานหลักฐานถามิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานใดหรือมีการโตแยง 

แตไมมีเหตุแหงการโตแยงโดยชัดแจง  ศาลจะมีคําส่ังรับฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได   

เปนบทบัญญัติที่ขัดตอหลักการคุมครองสิทธิของผูตองหา  จําเลย  พยาน  หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ 

ในคดีอาญาที่มีสิทธิจะไมใหถอยคําใด ๆ  ท่ีอาจเปนปฏิปกษตอตนเอง  ซึ่งเปนสิทธิในชีวิตสวนตัว   

อันเปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานที่นําหลักการดังกลาวมาใชในการจับกุม  สอบสวน  และพิจารณาคดี   

โดยกําหนดใหภาระการพิสูจนในคดีอาญาเปนของโจทกและบทบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักการสันนิษฐาน

ไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามที่บัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  วรรคสองและวรรคส่ี  จําเลยท้ังสองเห็นวา  ในคดีอาญาแมระบบไตสวน

และระบบกลาวหาจะกําหนดบทบาทของศาลแตกตางกัน  แตภาระการพิสูจนความผิดเปนหนาที่ของโจทก 

ท่ีตองเสนอพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนวาจําเลยกระทําความผิดตามฟอง  ศาลมีอํานาจตรวจสอบ

พยานหลักฐานเพ่ิมเติม  การท่ีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  บัญญัติใหจําเลยมีหนาท่ีโตแยงพยานหลักฐานของโจทกท่ีเสนอตอศาล 

ในวันตรวจพยานหลักฐาน  หากจําเลยไมโตแยงหรือโตแยงแลวแตเหตุแหงการโตแยงไมชัดแจง  ใหศาลรับฟง

พยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได  เปนการกําหนดใหพยานหลักฐานของโจทกที่ เสนอมา 

ในชั้นตรวจพยานหลักฐานมีคุณคาเปรียบเสมือนคํารับของจําเลย  แมจําเลยปฏิเสธพยานหลักฐานนั้นแลวก็ตาม  

มีผลเปนการบีบบังคับจําเลยตองใหการโดยแถลงรายละเอียดแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง  ท้ังที่เปนหนาที่

ของโจทกในการเสนอพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิดของจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  มาตรา  ๑๗๔  ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตประพฤติมชิอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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มาตรา  ๖  มิใชหนาที่ของจําเลยในการโตแยงพยานหลักฐานท่ีโจทกเสนอ  ในคดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลางส่ังในรายงานกระบวนพิจารณาใหคูความแตละฝายตรวจสอบพยานหลักฐาน

ของอีกฝายหนึ่งและแถลงยอมรับหรือโตแยงพยานหลักฐานพรอมแสดงเหตุแหงการโตแยงโดยชัดแจง 

เปนหนังสือตอศาล  มิฉะนั้นถือวายอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง  และขอบังคับของประธานศาลฎีกา 

วาดวยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กําหนดใหเจาพนักงานคดีจัดทํา 

สรุปรายการพยานหลักฐานที่คูความไมโตแยงเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและใหคูความรับขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวน  สรุปรายละเอียดประเด็นแหงคดีท่ีคูความยังโตแยงกัน   

จํานวนพยาน  ความเกี่ยวของกับประเด็น  ความจําเปนท่ีตองสืบพยานหลักฐาน  รวมทั้งจัดเตรียม

พยานหลักฐานตามลําดับกอนหลังตามที่คูความประสงคจะนําสืบกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน   

ทําใหเห็นการผลักภาระใหจําเลยตองโตแยงพยานหลักฐานทุกชิ้นทุกปากของโจทกกอนท่ีโจทก 

จะนําพยานเขาสืบ  และบังคับใหจําเลยตองใหการโตแยงทั้งที่โจทกควรเสนอใหจําเลยยอมรับขอเท็จจริง

ในแตละเรื่อง  อันเปนแนวทางปฏิบัติในคดีอาญาประเภทอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

มาตรา  ๑๗๓/๒  หากจําเลยไมรับขอเท็จจริงตามที่โจทกแถลงถือวาจําเลยปฏิเสธ  และโจทกมีภาระ 

การพิสูจนในขอเท็จจริงที่ จําเลยมิไดแถลงรับ  เพราะถือวาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์  พระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี 

จําเลยท้ังสองโตแยงอีกประการหนึ่งวา  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  บัญญัติใหศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงของโจทกมาเปนหลักในการแสวงหาความจริง  และขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวย

วิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ขอ  ๑๕  กําหนดใหศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดี  นํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของโจทกเปนหลัก 

ในการแสวงหาความจริงของศาล  จําเลยทั้งสองเห็นวาสํานวนการสอบสวนนั้นมีขอสรุปวาจําเลย 

เปนผูกระทําความผิดตามฟอง  บทบัญญัติดังกลาวเปนการเริ่มตนพิจารณาคดีหรือไตสวนโดยมี 

ขอสันนิษฐานไวแลววาจําเลยเปนผูกระทําความผิดตามฟอง  ประกอบกับการไดมาซึ่งสํานวน 

การสอบสวนของอัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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(ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.)  หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

(คณะกรรมการ  ป.ป.ช.)  เปนการกระทําลับหลังจําเลย  จําเลยไมมีโอกาสตรวจสอบโตแยงคัดคานมากอน  

จึงไมอาจนําสํานวนการสอบสวนมาเปนหลักในการแสวงหาความจริง  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  วรรคส่ี   

เพราะกระทบตอรากฐานของความยุติธรรมอยางรุนแรง  โดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   

ค.ศ.  ๑๙๔๘  ขอ  ๑๐  วางหลักวา  ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาคอยางเต็มท่ีในการไดรับ 

การพิจารณาคดีท่ีเปนธรรมและเปดเผยจากศาลที่อิสระและไมลําเอียงในการพิจารณากําหนดสิทธิ 

และหนาที่ของตนและขอกลาวหาอาญาใดตอตน  และขอ  ๑๑  (๑)  วางหลักวา  ทุกคนที่ถูกกลาวหาวา

กระทําผิดทางอาญา  มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์  จนกวาจะพิสูจนในการพิจารณาคดี 

ที่เปดเผยวามีความผิดตามกฎหมาย  จําเลยตองไดรับหลักประกันที่จําเปนทั้งปวงสําหรับการตอสูคดี  

และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ.  ๑๙๖๖  ขอ  ๑๔  วรรคสอง   

วางหลักวา  บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญาตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์

จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด  ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ 

และเปนภาคีอนุสัญญาโดยการภาคยานุวัติ  และรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไวในมาตรา  ๒๙   

วรรคสอง  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒   

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเห็นวา  จําเลยท้ังสองโตแยงวาพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี  และพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

จะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี  และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  จึงสงคําโตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือ 

สงคําโตแยงของจําเลยท้ังสองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม  

เห็นวา  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสงคําโตแยงของจําเลยท้ังสองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี  

และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่ศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลางจะใชบังคับแกคดี  เมื่อจําเลยท้ังสองโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติดังกลาว

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน  

กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒  วรรคหนึ่ง  จึงมีคําส่ังรับไวพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโตแยงของจําเลยทั้งสองและเอกสารประกอบแลวเห็นวา   

คดีเปนปญหาขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  จึงไมทําการไตสวน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  กําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  

วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี  หรือไม  และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  

มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 

และวรรคส่ี  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  

บัญญัติวา  “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะ 

ในรัฐธรรมนูญแลว  การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลยอมมีสิทธิ

และเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเทาที่การใชสิทธิ 

หรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”  วรรคสอง  บัญญัติวา  

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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“สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ  แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ  บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิ

หรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”  วรรคสาม  บัญญัติวา  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ 

หรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาล

หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”  วรรคส่ี  บัญญัติวา  “บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ 

หรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่น  ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยา 

หรือชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “การตรากฎหมาย 

ท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ   

ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว  กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม  ไมเพ่ิมภาระ 

หรือจํากัดสิทธิหรอืเสรภีาพของบคุคลเกินสมควรแกเหตุ  และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบคุคลมไิด   

รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย”  วรรคสอง  บัญญัติวา   

“กฎหมายตามวรรคหนึ่ง  ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง

หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง”  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  บัญญัติวา  “ในคดีอาญา   

ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด

ไดกระทําความผิด  จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”  และวรรคส่ี  บัญญัติวา   

“ในคดีอาญา  จะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได” 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตราขึ้นเนื่องจาก 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม 

และเปนอันตรายตอการพัฒนาอยางย่ังยืน  และนับวันจะมีความรายแรงมากขึ้นและเกี่ยวของกับทรัพยสิน

หรือผลประโยชนจํานวนมหาศาล  หากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนในที่สุดจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ

และประโยชนของประชาชน  เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและคดีความที่เกี่ยวของท้ังหลายไดรับการพิจารณาพิพากษาอยางเสมอภาค  

รวดเร็ว  และเปนธรรม  สมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น   

เพ่ือใชในการดําเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กําหนดขั้นตอนการตรวจพยานหลักฐานในมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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บัญญัติวา  “ในกรณีที่มิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานใดหรือมีการโตแยงแตไมมีเหตุแหงการโตแยง 

โดยชัดแจง  ศาลจะมีคําส่ังใหรับฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได  แตหากมีการโตแยง

พยานหลักฐานใดหรือเมื่อศาลเห็นเอง  ใหศาลดําเนินการสืบพยานหลักฐานนั้น  โดยกําหนดวันนัดสืบพยาน

และแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน”  และกําหนดขั้นตอนการพิจารณาในมาตรา  ๒๒   

บัญญัติวา  “ในคดีท่ีอัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

เปนโจทก  ใหศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของโจทก   

มาเปนหลักในการแสวงหาความจริง  และอาจสืบพยานเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานได

ตามท่ีเห็นสมควร” 

ขอโตแยงของจําเลยทั้งสองที่วา  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  บัญญัติใหจําเลยมีหนาท่ีโตแยงพยานหลักฐานของโจทกที่เสนอตอศาล

ในวันตรวจพยานหลักฐานและหากจําเลยไมโตแยงหรือโตแยงแตเหตุแหงการโตแยงไมชัดแจง   

ใหศาลรับฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได  เปนการกําหนดใหพยานหลักฐานของโจทกที่เสนอมา

ในชั้นตรวจพยานหลักฐานมีคุณคาเปรียบเสมือนคํารบัของจําเลย  แมจําเลยปฏิเสธพยานหลักฐานนั้นแลวก็ตาม  

มาตราดังกลาวบีบบังคับจําเลยตองใหการโดยแถลงรายละเอียดแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง   

ทั้งท่ีเปนหนาที่ของโจทกในการเสนอพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิดของจําเลย  มิใชหนาท่ีของจําเลย

ในการโตแยงพยานหลักฐานท่ีโจทกเสนอ  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖   

วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี  นั้น  เห็นวา  การพิจารณาคดีไมวาจะเปนระบบกลาวหาหรือระบบไตสวน  

ศาลมีหนาท่ีใหความเปนธรรมแกคูความทุกฝายอยางเทาเทียมกันโดยปราศจากอคติ  โดยเฉพาะคดีอาญา

ที่มีผลตออิสรภาพของจําเลย  การลงโทษจําเลยตองรับฟงพยานหลักฐานใหไดความวาจําเลยกระทําความผิด 

โดยปราศจากขอสงสัย  การพิจารณาคดีอาญาระบบกลาวหา  หากมีขอสงสัยจะตองยกประโยชน 

แหงความสงสัยนั้นใหจําเลย  สวนการพิจารณาคดีอาญาระบบไตสวน  ศาลมีสวนในการหาพยานหลักฐาน 

มาพิสูจนจนส้ินเหตุอันควรสงสัยวาจําเลยกระทําผิด  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนําวิธีพิจารณาระบบไตสวนมาใช 

ในการดําเนินคดโีดยบัญญัติไวในมาตรา  ๖  หลักการสําคัญของระบบไตสวน  ศาลเปนผูมีบทบาทสําคัญ

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๕
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ในการพิจารณาคดี  โดยเปดโอกาสใหคูความมีสิทธิเสนอพยานหลักฐานตอศาลไดอยางเสมอภาค   

ดังนั้น  การพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พยานหลักฐานทั้งหมดจึงเปนพยานหลักฐานของศาล   

ไมมีประเด็นวาฝายใดมีภาระการพิสูจนแตเปนหนาที่ของศาลที่จะทําการไตสวน  โจทกและจําเลยมีหนาที่

เสมือนผูชวยศาลในการแสวงหาขอเท็จจริง  โดยเสนอตอศาลวามีพยานหลักฐานใดบางท่ีสนับสนุนขออางของตน  

สําหรับการตรวจพยานหลักฐานพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

บัญญัติเรื่องดังกลาวไวในมาตรา  ๒๑  เพ่ือใหคูความอีกฝายเห็นพยานหลักฐานท่ีฝายตนเสนอตอศาล  

หากคูความฝายใดยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง  ขอเท็จจริงในประเด็นนั้นเปนอันยุติ   

ศาลจะไมทําการไตสวนเพ่ือใหกระบวนพิจารณาคดีดําเนินไปอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง   

บัญญัติใหกรณีท่ีมิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานหรือมีการโตแยงแตไมมีเหตุแหงการโตแยงโดยชัดแจง   

ศาลไมจําตองไตสวน  เพ่ือใหคูความฝายท่ีไมยอมรับพยานหลักฐานตองโตแยงแสดงเหตุผลใหชัดแจงวา

เหตุใดไมยอมรับ  รวมทั้งหากโตแยงตองมีเหตุแหงการโตแยงอยางชัดแจง  เนื่องจากคดีอาญาทุจริต 

และประพฤติมิชอบเปนคดีที่คูความทั้งสองฝายกลาวอางพยานหลักฐานจํานวนมาก  ยอมมีความจําเปน 

ที่ตองพิจารณาความเกี่ยวของกับประเด็นและความจําเปนท่ีตองสืบพยานหลักฐานท่ีอางอิงอยางชัดแจง   

หากกลาวอางหรือโตแยงลอย ๆ  ไดอาจเกิดความไมชัดเจนและเกิดความลาชาในกระบวนพิจารณาคดี   

เมื่อการตรวจพยานหลักฐานทําใหคูความเห็นถึงพยานเอกสารและพยานวัตถุทั้งหมดในสํานวน  ฉะนั้น  

จําเลยมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานท้ังหมดกอนการพิจารณาคดี  ทําใหมีโอกาสตอสูคดีอยางเต็มท่ี  

ซึ่งแตกตางจากกระบวนการพิจารณาคดีอาญาท่ัวไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีตามสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท่ีเปนความลับ   

ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยไมมีโอกาสทราบรายละเอียดพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนจนกวา

พนักงานอัยการจะสืบพยานเสร็จ  จําเลยในคดีอาญาท่ัวไปมีสิทธิที่จะปฏิเสธโดยไมตองมีเหตุผลใด ๆ  

หรือแมจําเลยจะนิ่งโดยไมใหการใด ๆ  ถือวาจําเลยปฏิเสธ  อันเปนหลักพ้ืนฐานในการดําเนินคดีอาญาท่ัวไป  

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะนําพยานหลักฐานนั้นไปชั่งน้ําหนักกับพยานหลักฐานอื่น 

เพ่ือวินิจฉัยวาพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีมีน้ําหนักเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาวาจําเลยเปนผูกระทําผิดหรือไม  

หากศาลเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยเปนผูกระทําผิดศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลย  กระบวนพิจารณานี้

จึงมิไดเปนการบีบบังคับใหจําเลยตองโตแยงพยานหลักฐานที่โจทกเสนอตอศาล  จําเลยยังคงมีสิทธิ 
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ที่จะไมโตแยงหรือไมใหการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น  หากจําเลยเห็นวาการไมใชสิทธิหรือการไมใหการดังกลาว

จะเปนผลดีตอจําเลยมากกวาการโตแยง  แมวากระบวนพิจารณาตามบทบัญญัตินี้  หากจําเลยไมโตแยง   

โจทกไมตองนําสืบพยานหลักฐานในกระบวนการไตสวน  แตโจทกยังตองเสนอพยานหลักฐานตอศาล 

ในชั้นการตรวจพยานหลักฐาน  จําเลยสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานนั้นได  ตลอดจนมีสิทธิจะโตแยงคัดคาน  

การคัดคานจึงเปนสิทธิของจําเลยมิใชเปนหนาที่ท่ีบังคับใหตองกระทํา  บทบัญญัติที่ใหจําเลยโตแยง

คัดคานพยานหลักฐานของโจทกอยางชัดแจงจึงมิไดเปนกระบวนการพิจารณาที่ผลักภาระของโจทก 

จากหนาท่ีพิสูจนวาจําเลยกระทําความผิดมาเปนใหจําเลยมีภาระในการโตแยงคัดคาน  และหากจําเลย 

ไมโตแยงหรือโตแยงแตเหตแุหงการโตแยงไมชัดแจง  ศาลอาจมคีําส่ังรบัฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวน  

มีความหมายวาศาลนําพยานหลักฐานนั้นเขาสูสํานวนเปนพยานหลักฐานที่ศาลรับฟงไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

แตมิไดหมายความวาศาลวินิจฉัยวาขอเท็จจริงยุติตามพยานหลักฐานนั้น  ศาลจะตองนําพยานหลักฐานทั้งหมด

มาชั่งน้ําหนักเพ่ือวินิจฉัยวาพยานหลักฐานท้ังหมดเพียงพอที่ศาลจะเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวา 

จําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม  แลวพิพากษาไปตามพยานหลักฐานนั้น  กระบวนการรับฟง

พยานหลักฐานที่ไมมีการโตแยงหรือไมมีเหตุผลแหงการโตแยงโดยชัดแจงเขาสูสํานวน  จึงไมใชกระบวนพิจารณา 

ท่ีรวบรัดตัดตอนจนกระทบตอการใหความยุติธรรม  แมบทบัญญัติดังกลาวมีถอยคําวาศาลจะมีคําส่ัง 

ใหรับฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได   เปนเพียงการใหดุลพินิจแกศาลเทานั้น   

แตการพิจารณาคดทีุจริตและประพฤตมิิชอบซึ่งใชระบบไตสวนยังตองอยูภายใตหลักการฟงความสองฝาย

โดยชอบอยูดวย  โดยศาลมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดเองไมจําตองยึดติดกับพยานหลักฐาน 

หรือขอเท็จจริงท่ีคูความเสนอตอศาล  เพราะเปนหลักการสําคัญของระบบไตสวน  ดังนั้น  พระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ไมขัดตอหลักนิติธรรม   

ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ  และไมไดบังคับใหบุคคล 

ใหการเปนปฏิปกษตอตนเอง  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖   

วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี 

สําหรับขอโตแยงที่วา  การกําหนดใหศาลใชสํานวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปนหลักในการพิจารณา  

ทําใหหนาที่นําเสนอพยานหลักฐานของโจทกเปนการสืบพยานในตัว  และทําใหจําเลยถูกปฏิบัติ 
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อยางผูที่ไดกระทําความผิดแลว  เปนการบัญญัติกฎหมายที่เกินเลยจนกระทบรากฐานของความยุติธรรม

อยางรุนแรง  ดังนั้น  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  นั้น  เห็นวา   

การแสวงหาขอเท็จจริงในระบบไตสวน  ศาลมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาพิพากษาคดี  โดยสามารถ

แสวงหาขอเท็จจริงไดเอง  ไมถูกจํากัดการรับฟงพยานหลักฐานเพียงที่คูความนํามาแสดงตอศาล  

บทบัญญัติแหงวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกําหนดใหศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวน 

หรือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของโจทกมาเปนหลัก  นั้น  ศาลเพียงนําเคาโครงเรื่องที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

หรือพนักงานอัยการเรียบเรียงในชั้นไตสวนหรือสอบสวนมาพิจารณาวาพยานหลักฐานท่ีคูความทั้งสองฝายเสนอ 

มีน้ําหนักนาเชื่อถือตามที่ฝายโจทกกลาวอางและฝายจําเลยคัดคานโตแยงหรือไม  โดยไตสวนตามสํานวน

การสอบสวนหรือคําฟองของโจทก  เนื่องจากเอกสารดังกลาวผานกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงมาแลวชั้นหนึ่ง  

จึงมีประโยชนตอศาลในการพิจารณาคดี  แตมิไดเปนการผูกมัดศาลใหถือขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

ตามเอกสารเหลานั้น  ทั้งนี้  ศาลมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงจากพยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ  

หรือพยานอื่นใดจากจําเลยหรือหนวยงานหรือบุคคลใดที่เกี่ยวของเพ่ิมเติมตามที่ศาลเห็นสมควร   

ซึ่งเปนไปตามหลักการของระบบไตสวนท่ีศาลมีบทบาทและหนาท่ีเรียกพยานหลักฐานใด ๆ  ท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือคนหาความจริง  และใหโอกาสจําเลยมีสิทธิในการตอสูคดี  เสนอพยานหลักฐาน  รวมท้ังโตแยง 

และหักลางพยานหลักฐานของคูความอีกฝายหนึ่งอยางเต็มที่ในคดีอาญาท่ีศาลดําเนินการพิจารณา 

โดยใชระบบไตสวนไมอาจจะละเลยสิทธิพ้ืนฐานของจําเลยได  การนําสํานวนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

มาเปนหลักมิไดเปนการสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยกระทําความผิด  ไมไดเปนบทบังคับใหศาลตองรับฟง

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเปนที่ยุติตามรายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไตสวน

ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แตฝายเดียว  ดังนั้น  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  ไมไดเปนบทสันนิษฐานวาจําเลยกระทําความผิด   

ไมขัดตอหลักนิติธรรม  และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  
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วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๙  วรรคส่ี  และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาตรา  ๒๒  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  

วรรคสอง 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรตัน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายปญญา  อดุชาชน นายอุดม  สิทธวิิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายวริุฬห  แสงเทียน นายจิรนติิ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายนภดล  เทพพิทักษ  นายบรรจงศกัดิ ์ วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ศาลอาญาคด่ทุี่จุริ้ตั้และปร้ะพฤติั้มิชอบกลางศาลอาญาคด่ทุี่จุริ้ตั้และปร้ะพฤติั้มิชอบกลาง
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๒๔/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาท่ี  ๑/๒๕๖๔ 

 วันท่ี  ๒๒  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง 

 

นายสิระ  เจนจาคะ  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ผูถกูรอง 

เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วา

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ  นายสิระ  เจนจาคะ  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  หรือไม  

ประธานสภาผูแทนราษฎร  (ผูรอง)  สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง  สรุปไดดังนี้ 

พลตํารวจเอก  เสรีพิศุทธ  เตมียเวส  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และคณะ  รวม  ๑๔๕  คน  

เขาชื่อเสนอคํารองตอผูรองวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ  นายสิระ  เจนจาคะ  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  พรรคพลังประชารัฐ  กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งท่ี  ๙

(ผูถูกรอง)  ส้ินสุดลงตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  เนื่องจากปรากฏ

ขอเท็จจริงวา  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดํา 

ที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  เรื่อง  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย  คดีระหวาง  

ระหวาง

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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พนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุดกองคดีแขวงปทุมวัน  เปนโจทกย่ืนฟองผูถูกรองเปนจําเลยวา 

ผูถูกรองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  รวม  ๒  กระทง  ใหจําคุกกระทงละ  ๔  เดือน  

เรียงกระทงลงโทษรวมจําคุก  ๘  เดือน  ผูถูกรองรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาลดโทษใหกึ่งหนึ่ง

ตามมาตรา  ๗๘  คงจําคุก  ๔  เดือน  กับใหผูถูกรองคืนหรือใชราคาทรัพย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหาย

และริบสัญญาจะซือ้จะขาย  เปนกรณีที่ผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ทําใหผูถูกรองเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหาม 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๑๐)  อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 

ผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖) 

ผูรองตรวจสอบลายมือชื่อของผูเขาชื่อเสนอคํารองแลวเห็นวา  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รวมกันเขาชื่อเสนอคาํรองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  จึงสงคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ดังนี้ 

(๑) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  

ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐) 

(๒) มีคําส่ังใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนกวาศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง 

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไววินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง

เปนกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวน  ๑๔๕  คน  ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อรองตอผูรองขอใหสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  และผูรองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว   

กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗  (๕)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองไววินิจฉัย  และใหผูถูกรอง 

ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  สําหรับการพิจารณากรณีใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง  หรือไม  นั้น  เห็นวา  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง

ยังไมปรากฏเหตุอันควรสงสัยท่ีจะมีคําส่ังใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังวาผูถูกรองไมตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง 
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ผูถูกรองย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาและเอกสารประกอบ  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  

ขอเท็จจริงตามคํารองเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตั้งแตป  ๒๕๓๘  ผูถูกรองไมอาจจดจํารายละเอียดวา

ผูเสียหายในคดีดังกลาวเปนบุคคลใด  แตผูถูกรองจําไดวาหลังจากศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาในวันที่  

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ผูถูกรองย่ืนขอปลอยตัวช่ัวคราวในระหวางอุทธรณ  และเจรจาชดใชคาเสียหาย

ใหแกผูเสียหาย  โดยชําระคาเสียหายใหบางสวน  สวนท่ีเหลือทําสัญญาผอนชําระเปนรายเดือน   

ในระหวางผูถูกรองย่ืนอุทธรณ  ผูเสียหายย่ืนคํารองขอถอนคํารองทุกข  และศาลมีคําส่ังจําหนายคดี 

ออกจากสารบบความ  ผูถูกรองมิไดตองโทษจําคุกตามคําพิพากษา  ผูถูกรองย่ืนขอตรวจสอบประวัติ 

การตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๕๑๒/๒๕๓๘  (ที่ถูกคือ  ๘๑๒/๒๕๓๘)  

คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน  ตออธิบดีกรมราชทัณฑ  และอธิบดีกรมราชทัณฑ

แจงผลการตรวจสอบประวัติบุคคลวาไมพบประวัติการตองโทษของผูถูกรองในคดีดังกลาวในฐานขอมูล

ทะเบียนประวัติผูตองขัง  เนื่องจากกรมราชทัณฑเริ่มนําขอมูลผูตองขังเขาสูระบบคอมพิวเตอรตั้งแตป  ๒๕๔๕  

และไมพบขอมูลประวัติการตองโทษของผูถูกรองในระบบขอมูลของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 

และเรือนจําคลองเปรม  เนื่องจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเริ่มจัดทําขอมูลผูตองขังดวยระบบคอมพิวเตอร  

เมื่อป  ๒๕๔๗  และการตรวจสอบขอมูลในเอกสารทะเบียนรายนามผูตองขังระหวางอุทธรณฎีกา   

(รท.๒๓  ก)  ไมพบขอมูลการตองขัง  เนื่องจากเอกสารถูกแยกเก็บไวท่ีหองจัดเก็บเอกสารบริเวณอาคารน็อคดาวน  

เมื่อป  ๒๕๕๔  เกิดอุทกภัยในบริเวณพ้ืนท่ีเรือนจําทําใหเอกสารบางสวนที่จัดเก็บไวภายในหองจัดเก็บเอกสาร

ไดรับความเสียหายและไมสามารถตรวจสอบขอมูลได  สวนเรือนจํากลางคลองเปรมในหวงเวลาดังกลาว

ใชคุมขังผูตองขังกําหนดโทษตั้งแต  ๗  ปขึ้นไป  จากการตรวจสอบรายชื่อในฐานขอมูลทะเบียนประวัติ

ผูตองขังดวยคอมพิวเตอรไมพบประวัติการตองโทษของผูถูกรอง 

เพ่ือประโยชนแหงการพิจารณา  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๒๗  วรรคสาม  ศาลรัฐธรรมนูญ 

มีหนังสือเรียกใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของชี้แจง  จัดสงขอมูลและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ   

และใหผูถูกรองชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมวามีผูใดเกี่ยวของกับการขอถอนคํารองทุกขในคดีดังกลาว  

รวมท้ังใหสงคาํส่ังศาลที่อนญุาตใหถอนคาํรองทุกขและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  ย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญ 

 เลขานุการศาลอุทธรณ  ชี้แจงตามหนังสือศาลอุทธรณที่  ศย  ๒๐๐/๑๘๔๙  ลงวันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔  

สรุปไดวา  คดีหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ระหวาง  พนักงานอัยการ  

สํานักงานอัยการสูงสุดกองคดีแขวงปทุมวัน  โจทก  ผูถูกรอง  จําเลย  ของศาลแขวงปทุมวัน  ไมไดขึ้นสูการพิจารณา

ของศาลอุทธรณ 
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อัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  ชี้แจงตามหนังสือสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

ศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  ที่  อส  ๐๐๒๕.๖/๔๔๐  ลงวันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  รับสํานวนคดีอาญาท่ี  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  จากสถานีตํารวจ

นครบาลปทุมวัน  เปนสํานวน  ส.๑  เลขรับที่  ๓๖/๒๕๓๘  คดีระหวาง  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  

หัสศิริ  เปนผูกลาวหา  ผูถูกรองเปนผูตองหาที่  ๑  นายสมชาย  เกียรติวิทยาสกุล  เปนผูตองหาท่ี  ๒  

นายสิทธิชัย  ตุลยนิษก  เปนผูตองหาท่ี  ๓  ขอหารวมกันฉอโกง  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  ย่ืนฟองผูถูกรองตอศาลแขวงปทุมวันเปนจําเลย

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ขอใหลงโทษจําเลย 

ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๘๓  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๖  มาตรา  ๔  และส่ังใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพย

แกผูเสียหายและริบสัญญาจะซื้อจะขายท้ัง  ๓  ฉบับ  โดยพนักงานอัยการมีคําส่ังใหยุติการดําเนินคดี  

นายสมชาย  ผูตองหาที่  ๒  และ  นายสิทธิชัย  ผูตองหาที่  ๓  เนื่องจากคดีขาดอายุความรองทุกข   

เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๓๔๑  รวม  ๒  กระทง  ใหจําคุกกระทงละ  ๔  เดือน  เรียงกระทงลงโทษรวมจําคุก  ๘  เดือน  

รับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  ตามมาตรา  ๗๘  คงจําคุก  ๔  เดือน   

กับใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหายและริบสัญญาจะซื้อจะขายท้ัง  ๓  ฉบับ  

โดยผลของคดีตรวจสอบจากสมุดสารบบคดีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  

สวนเอกสารตาง ๆ  ในสํานวนไดปลดเผาไปตามระเบียบแลว  ผลคําพิพากษาเปนเพียงผลคําพิพากษา

ของศาลชั้นตน  สวนคดีจะมีการพิจารณาในชั้นอุทธรณหรือฎีกาหรือไมนั้น  ไมสามารถตรวจสอบได 

ผูบัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  ชี้แจงตามหนังสือเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 

ที่  ยธ  ๐๗๖๘/๒๗๐๗  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  ตรวจสอบไมพบขอมูลการตองขัง 

ของผูถูกรองในคดีดังกลาวเนื่องจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเริ่มจัดทําขอมูลผูตองขังดวยระบบคอมพิวเตอร

เมื่อป  ๒๕๔๗  ทําใหไมสามารถตรวจสอบขอมูลผูตองขังหรือขอมูลการตองขังของบุคคลใด ๆ  กอนป  ๒๕๔๗  

และการตรวจสอบขอมูลจากเอกสารทะเบียนรายนามผูตองขังระหวางอุทธรณฎีกา  (รท.๒๓  ก)   

ไมพบขอมูลการตองขังของผูถูกรองเชนเดียวกัน  เนื่องจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครไมไดมีการใชงาน 

ขอมูลดังกลาวอยูเปนประจํา  เอกสารจึงถูกแยกเก็บไวที่หองจัดเก็บเอกสารบริเวณอาคารน็อคดาวน   

เมื่อป  ๒๕๕๔  เกิดอุทกภัยในบริเวณพ้ืนท่ีเรือนจํา  ทําใหเอกสารบางสวนท่ีจัดเก็บไวไดรับความเสียหาย

และไมสามารถตรวจสอบขอมูลได 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ผูบังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ชี้แจงตามหนังสือกองทะเบียนประวัติอาชญากร  

สํานักงานตํารวจแหงชาติที่  ตช  ๐๐๓๒.๓๔/๑๒๔๑  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  สรุปไดวา   

การตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดทางอาญาของผูถูกรองในคดีดังกลาว  ดวยชื่อ  -  ชื่อสกุล 

ในฐานขอมูลประวัติผูเคยถูกจับกุมและดําเนินคดีแลวพบประวัติผูถูกรองถูกจับกุมท่ีสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  

เลขคดีอาญาที่  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  ขอหารวมกันฉอโกง  ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  จําคุก  ๔  เดือน  ใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพย  

๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหาย  และริบสัญญาจะซื้อจะขายตามคําพิพากษาดวยวาจาของศาลแขวงปทุมวัน  

คดีหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘ 

 ผูถูกรองชี้แจงเพ่ิมเติม  เมื่อวันท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  คดีหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  

คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  เกิดจากผูถูกรองประกอบธุรกิจขายรถยนตจากยุโรป  ย่ีหอ  เมอรเซเดส  -  เบนซ  

และย่ีหอวอลโว  จดทะเบียนในชื่อ  บริษัทสิระดาธุรกิจ  จํากัด  ประมาณป  ๒๕๓๕  ผูถูกรอง 

เปนกรรมการบริหาร  ผูซื้อรถยนตสองราย  (ซึ่งผูถูกรองอางวาจําชื่อไมได)  ติดตอตัวแทนจําหนาย 

ของบริษัทเพ่ือซื้อรถยนต  มีการจายคามัดจําคนละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แกตัวแทนบริษัทและทําสัญญา

จะซื้อจะขายกับบริษัท  ผูถูกรองในฐานะกรรมการผูมีอํานาจเปนผูลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย   

เมื่อถึงกําหนดเวลาสงมอบรถยนต  บริษัทไมสามารถสงมอบรถยนตใหแกผูเสียหาย  ผูเสียหายทั้งสอง 

แจงความดําเนินคดีผูถูกรองในฐานะกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน

ในความผิดฐานฉอโกง  ผูถูกรองใหการปฏิเสธตอพนักงานสอบสวน  นายโสภณ  เจนจาคะ  พ่ีชายของผูถูกรอง  

เปนผูรองขอใหปลอยชั่วคราวโดยใชหลักประกันเปนเงินสด  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  พนักงานอัยการ

โจทกสงฟองคดดีังกลาวตอศาลแขวงปทุมวัน  ในชั้นพิจารณาเบื้องตนผูถกูรองใหการปฏิเสธและพยายามเจรจา

ชดใชคาเสียหายแกผูเสียหายท้ังสอง  แตผูเสียหายทั้งสองไมยินยอม  ผูถูกรองยอมรับวาผูเสียหายทั้งสอง

จายเงินคาจองรถยนตใหแกบริษัทโดยผานตัวแทนของบริษัทจริง  และประสงคที่จะชําระเงิน 

ใหแกผูเสียหายท้ังสองในวันที่ศาลแขวงปทุมวันนัดพิจารณา  แตผูเสียหายท้ังสองตองการเงินสดในทันที

ทําใหตกลงกันไมได  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาลงโทษจําคุก 

ผูถูกรองรวม  ๒  กระทง  กระทงละ  ๔  เดือน  รวมลงโทษจําคุก  ๘  เดือน  และใหผูถูกรองคืน 

หรือใชราคาทรัพย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหาย  ในวันดังกลาวผูถูกรองไดรับการปลอยตัวชั่วคราว

้หนา   ๑๑
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ระหวางระยะเวลาอุทธรณ  โดย  นายโสภณ  เปนผูย่ืนคํารองขอปลอยชั่วคราว  ในวันรุงขึ้น  นายโสภณ  

และผูถูกรองนัดเจรจาตกลงจายเงินใหแกผูเสียหายทั้งสองคน ๆ  ละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตามท่ีศาลแขวงปทุมวัน 

มีคําพิพากษา  โดยขอผอนชําระเปนสองงวด  งวดแรกจายในวันเจรจาตกลงกัน  คนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  

งวดที่  ๒  จายหลังจากการจายงวดแรก  ๒๐  วัน  เมื่อครบกําหนดงวดที่  ๒  นายโสภณ  นําเงินไปจาย

ใหแกผูเสียหายทั้งสองอีกคนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  ท่ีศาลแขวงปทุมวัน  เมื่อมีการจายเงินใหผูเสียหายทั้งสองแลว  

ผูเสียหายท้ังสองย่ืนคํารองขอถอนคํารองทุกขตอศาล  โดยมีพนักงานอัยการรับรองวาผูเสียหายทั้งสอง

เปนผูเสียหายจริง  ศาลแขวงปทุมวันมีคําส่ังอนุญาตใหถอนคํารองทุกข  และมีคําส่ังใหจําหนายคดี 

ออกจากสารบบความ  ผูถูกรองไมสามารถจําชื่อผูเสียหายทั้งสองคน  เนื่องจากบริษัทของผูถูกรอง 

ขายรถยนตใหแกบุคคลหลายคน  บริษัทดังกลาวปดกิจการในป  ๒๕๔๕  ซึ่งลวงเลยเปนเวลานานแลว  

จึงไมมีเอกสารที่เกี่ยวของกับบริษัทและการซื้อขายรถยนตใหตรวจสอบ  ผูถูกรองพยายามตรวจสอบ

รายชื่อผูเสียหายจากพนักงานอัยการประจําศาลแขวงปทุมวัน  ไดรับแจงวาไมไดเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับคดีดังกลาวไว  เนื่องจากมีระยะเวลาเกินกวาย่ีสิบปจึงเผาทําลายตามกฎหมาย  นอกจากนี้   

ผูถูกรองมีหนังสือสอบถามขอมูลไปยังสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันเกี่ยวกับขอมูลทางคดีและรายชื่อผูเสียหาย

ในคดีดังกลาวในระหวางป  ๒๕๓๗  -  ป  ๒๕๓๘  ไดรับแจงวาสมุดคุมสารบบคดีในระหวางปดังกลาว 

ถูกทําลายไปตามระเบียบงานสารบรรณแลว  ไมสามารถตรวจสอบและคนหาขอมูลทางคดีดังกลาว 

ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงปทุมวัน  มีหนังสือศาลแขวงปทุมวันที่  ศย  ๓๐๑.๐๑๒/(ค)  ๑๙๐  

ลงวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  จัดสงสําเนาปกหนาสํานวน  สําเนาคําพิพากษา  และสําเนาบันทึก 

การปลดทําลายสํานวนความและเอกสารประจําป  ๒๕๔๙  ที่รับรองสําเนาถูกตองโดยเจาพนักงาน 

ศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษตอศาล 

ผูรองย่ืนคํารองเพ่ิมเติมพรอมเอกสารประกอบคํารอง  และบัญชีระบุพยานบุคคล  เมื่อวันที่  

๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  ตามเอกสารของ  พลตํารวจเอก  เสรีพิศุทธ   เตมียเวส  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ผูเขาชื่อเสนอคํารอง  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร  ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมโดยมีหนังสือ

ถึงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  ขอตรวจสอบขอมูลคดีอาญาที่ผูถูกรองเปนจําเลยรวม  ๗  คดี   

เพ่ือตองการทราบวาคดีดังกลาวถึงที่สุดหรือไมอยางไร  สํานักงานศาลยุติธรรมจัดสงสําเนาเอกสาร 

้หนา   ๑๒
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มาใหตรวจสอบโดยมีเอกสารที่เกี่ยวของ  ไดแก  สําเนาคําพิพากษา  หมายจําคุก  และเอกสารอ่ืน ๆ   

ที่เกี่ยวของ  รวมถึงสําเนาปกหนาสํานวนและสําเนาคําพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน  คดีหมายเลขดํา 

ที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ตลอดจนสําเนาบญัชีการปลดทําลายสํานวนความ  

เมื่อวันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๙  คดีนี้โจทกฟองเมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ไมมีการไตสวน   

โดยเมื่อวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ศาลไดอานคําพิพากษาใหคูความฟง  ฝายโจทกลงนาม  ๒  คน  

คนแรก  คือ  พนักงานอัยการ  โจทก  (ไมทราบชื่อ)  คนท่ีสอง  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ   

(ยศในขณะนั้น)  ผูเสียหาย  โดยมี  นางกัญทิมา  เฟองทองแดง  เปนผูพิพากษา  ทั้งนี้  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  

โทรศัพทเลาเรื่องดังกลาวและมาพบ  พลตํารวจเอก  เสรีพิศุทธ  ที่บานพักพรอมจัดทําหนังสือชี้แจงลงวันท่ี  

๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  พรอมสําเนาคําใหการและเอกสารประกอบการสอบสวนสรุปไดวา   

เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม  ๒๕๓๖  ผูถูกรอง  และ  นางสาวดารัตน  ออนสอาด  มาชักชวน   

พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ซื้อรถยนตย่ีหอวอลโวจากบริษัทสิระดาธุรกิจ  จํากัด  โดยอางวาหากซื้อรถยนต

มากกวา  ๑  คัน  จะหาโรงแรมตามเมืองทองเท่ียวใหมาเชารถยนตที่จะซื้อสําหรับใชบริการใหลูกคาพิเศษ 

ของโรงแรม  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ไปดูรถยนตและเลือกรถยนตปายแดงท่ีจอดอยูท่ีบริษัทสิระดาธุรกิจ  จํากัด  

และตอมาตกลงซื้อรถยนตย่ีหอวอลโวจํานวนสามคัน  รวมทั้งวางเงินมัดจําเปนเงินจํานวน  ๑,๑๐๘,๓๑๗.๗๕  บาท  

พรอมทั้งมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีกองการตางประเทศ  กรมตํารวจ  ซึ่ง  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  

รับราชการอยูในขณะนั้น  หลังจากนั้นพนักงานของบริษัทไฟแนนซ  ๓  บริษัท  คือ  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

ธนพล  จํากัด  บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเกียรตินาคิน  จํากัด  และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยศรีธนา  จํากัด  

ทําสัญญาเชาซื้อรถยนตโดยทําสัญญาเชาซื้อรถยนตคันละฉบับกับ  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ตอมา   

พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ผอนชําระคางวดรถยนตมาโดยตลอด  แตบริษัทไฟแนนซท้ัง  ๓  บริษัท   

ไมไดสงใบคูมือจดทะเบียนรถใหผูเสียหาย  เมื่อสอบถามเรื่องการสงมอบรถยนต  ผูถูกรองอางวา 

อยูระหวางการจดทะเบียนตอกรมการขนสงทางบก  ภายหลังแจงวาไดนํารถยนตทั้งสามคันไปใหโรงแรม

ที่เมืองพัทยาเชาแลว  และให  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ชําระคางวดรถยนตตอไปจนครบ  ๑๒  งวด  

แลวจะนําเงินท่ีไดจากคาเชาของโรงแรมมาชําระคางวดรถยนตท่ีเหลือใหแกบริษัทไฟแนนซใหหมด   

พันตํารวจเอก  เขมรินทร  เกิดความสงสัยจึงดําเนินการตรวจสอบในเบื้องตนกับกรมการขนสงทางบก

ปรากฏวาไมมีขอมูลในสารบบวามีรถยนตที่ผูเสียหายเชาซื้อไปจดทะเบียน  ประกอบกับในระยะหลัง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ผูถูกรองแจงให  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ชําระคางวดรถยนตผานบริษัทของผูถูกรอง  โดยให   

นางสาววัลยลดา  ทองออน  เปนผูมาเก็บคางวดรถยนตของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยธนพล  จํากัด   

และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยศรีธนา  จํากัด  เพ่ือนําไปชําระใหแกบริษัทไฟแนนซทั้งสองเริ่มตั้งแตงวดท่ี  ๓  

ซึ่งไมมีปญหาแตอยางใด  แตงวดที่   ๗  -  ๑๒  ไมไดชําระคางวดรถยนตใหแกบริษัทไฟแนนซ 

แตยังคงเก็บคางวดรถยนตตามปกติ  ปรากฏวาไมมีใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไฟแนนซดังกลาวสงมาให

ตามท่ีอยูท่ีใหไวกับบริษัท  ตอมาเมื่อผูเสียหายตรวจสอบไปท่ีบริษัทของผูถูกรอง  ปรากฏวาบริษัทปด 

และผูถูกรองหลบหนีไป  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ตรวจสอบหลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์ 

ของรถยนตท้ังสามคัน  พบวาผูถือกรรมสิทธิ์ไมใชบริษัทไฟแนนซทั้ง  ๓  บริษัท  จึงเชื่อวาผูถูกรอง  

นางสาวดารัตน  และ  นางสาววัลยลดา  รวมกันฉอโกงผูเสียหาย  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  ๒,๘๕๓,๑๕๘.๗๕  บาท  

จึงรวบรวมพยานหลักฐานรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  เมื่อวันท่ี   

๑๕  ตุลาคม  ๒๕๓๗  เปนคดีอาญาที่  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  ใหดําเนินคดีผูถูกรองกับพวกฐานรวมกันฉอโกง  

ตอมา  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ทราบวาผูถูกรองและ  นางสาวดารัตน  ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมตัว

ดําเนินคดีในคดีอื่นและถูกสงตัวไปดําเนินคดีท่ีสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี  โดยถูกคุมขังอยูท่ีเรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  จึงไปใหการเพ่ิมเติมตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน

เพ่ือดําเนินการติดตอขอตัวผูถูกรอง  และ  นางสาวดารัตน  มาดําเนินคดีตอไป  ตอมาเมื่อวันท่ี   

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  เดินทางมาเบิกความเปนพยานศาลเนื่องจากไดรับ

หมายเรียกจากศาลแขวงปทุมวัน  ระหวางอยูในหองพิจารณาคดีเห็นเจาพนักงานราชทัณฑควบคุมตัวผูถูกรอง  

ใสชุดนักโทษลามโซตรวนท่ีขาเขามาในหองพิจารณาคดี  ซึ่งเจาพนักงานราชทัณฑคุมตัวมาจากเรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร  ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดง 

ที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  จําคุกกระทงละ  ๔  เดือน  เรียงกระทงลงโทษรวมจําคุก  ๘  เดือน  รับสารภาพ 

เปนประโยชนแกการพิจารณาลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  คงจําคุก  ๔  เดือน  กับใหคืนหรือใชราคาทรัพย  

๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหาย  และริบสัญญาจะซื้อจะขาย  ซึ่งผูเสียหายลงชื่อในคําพิพากษาในฐานะโจทก  

และผูถูกรองลงชื่อในฐานะจําเลย  สวนการชําระหรือชดใชคาเสียหายดังกลาวตามคําส่ังศาลแขวงปทุมวันนั้น  

ถึงบัดนี้  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  ยังไมเคยไดรับการชําระเงินคาเสียหายคืน  คดีดังกลาวถึงท่ีสุดแลว

เนื่องจากไมไดมีการอุทธรณคําพิพากษา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ตอมา  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเรียกเอกสาร  หลักฐาน  หรือบุคคล  ให  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  

หัสศิริ  รองผูบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค  ๘  (ยศในขณะนั้น)  นายโสภณ  เจนจาคะ  และผูถูกรอง  

ใหถอยคําหรือชี้แจงเปนหนังสือตามประเด็นที่ศาลกําหนด 

พลตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  (ยศในปจจุบัน)  ชี้แจงสรุปไดวา  พยานเปนผูเชาซื้อรถยนต 

ท้ังสามคันเพียงผูเดียว  โดยจายเงินดาวนรวมเปนเงิน  ๑,๑๐๘,๓๑๗.๗๕  บาท  ซึ่ง  นายสมชาย  เกียรติวิทยาสกุล  

เจาหนาท่ีบริษัทเงินทุนหลักทรัพยธนพล  จํากัด  และ  นายสิทธิชัย  ตุลยนิษก  เจาหนาท่ีบริษัทเงินทุน 

หลักทรัพยศรีธนา  จํากัด  เปนผูจัดทําสัญญาเชาซื้อรถยนต  บุคคลท้ังสองเกี่ยวพันกับการกระทําความผิด 

ของผูถูกรอง  โดยบุคคลทั้งสองไมไดนํารถยนตที่ พิพาทไปจดทะเบียนที่กรมการขนสงทางบก   

พยานหลงเชื่อวารถยนตที่พิพาทมีอยูจริง  ซึ่งความจริงไมไดเปนเชนนั้น  เนื่องจากเลขเครื่องรถยนต 

และเลขตัวถังของรถยนตที่พยานทําสัญญาเชาซื้อกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทั้งสองไมไดอยูในสารบบ 

ของบริษัทผูผลิตรถยนต  หากพยานผอนชําระคางวดครบก็ไมสามารถเปนเจาของรถยนต  รถยนตท่ีผูถูกรอง

นํามาแสดงใหพยานเห็นกอนการทําสัญญาเชาซื้อเปนรถยนตท่ีมีรุนและสีตรงกันเทานั้น  พยานรองทุกข

ตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันใหดําเนินคดีแก  นายสมชาย  และ  นายสิทธิชัย  

เพ่ิมเติมหลังจากที่รองทุกขใหดาํเนินคดกีับผูถูกรองในขอหารวมกันฉอโกงทรัพย  พนักงานสอบสวนสรุปสํานวน

มีความเห็นส่ังฟองและสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ  พนักงานอัยการมีความเห็นส่ังไมฟอง  

นายสมชาย  และ  นายสิทธิชัย  โดยใหเหตุผลวาพยานไมไดรองทุกขภายในอายุความสามเดือน  สําหรับ  

นางสาวดารัตน  ออนสอาด  และ  นางสาววัลยลดา  ทองออน  พยานถอนคํารองทุกข  สวนกรณีที่ทราบวา 

ผูถูกรองถูกจับกุมและดําเนินคดีอื่นนั้น  พยานไมไดสอบถามจากผูถูกรองหรือเจาพนักงานราชทัณฑ

เกี่ยวกับคดีที่ผูถูกรองถูกจับกุม  แตทราบวาผูถูกรองถูกจับกุมดําเนินคดีท่ีสถานีตํารวจนครบาลลุมพิน ี 

และศาลไดตัดสินคดีแลว  โดยผูถูกรองถูกคุมขงัอยูที่เรือนจําพิเศษกรงุเทพมหานคร  และมคีดอีาญาอื่น ๆ  

ซึ่งพนักงานสอบสวนดําเนินการอายัดตัวผูถูกรองไวดําเนินคดีในความผิดท่ีเกี่ยวของ  หลังจากท่ีศาลแขวงปทุมวัน 

มีคําพิพากษา  พยานไมเคยไดรับเงินตามคําพิพากษาจากฝายผูถูกรองหรือผูรวมกระทําความผิดคนอ่ืน  

และไมเคยถอนคํารองทุกข  ถอนฟอง  หรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย 

นายโสภณ  เจนจาคะ  ชี้แจงสรุปไดวา  พยานเปนผู ย่ืนขอปลอยตัวชั่วคราวผูถูกรอง   

ตั้งแตวันฟองคดี  คือ  วันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  โดยใชหลักประกันเปนเงินสด  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

้หนา   ๑๕
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ตอมาเมื่อวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ผูถูกรองไมสามารถหาเงินคาเสียหายมาชําระแกผูเสียหาย  

ศาลพิพากษาจําคุกผูถูกรอง  ๔  เดือน  และใหใชคาเสียหาย  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  พยานย่ืน 

ขอปลอยตัวชั่วคราวผูถูกรองโดยใชเงินสดและสัญญาประกันเดิม  พยานไมเคยรูจัก  รอยตํารวจเอก  เขมรินทร  หัสศิริ   

(ยศในขณะนั้น)  พยานจําไดวาในคดีหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  

ของศาลแขวงปทุมวัน  มีผูเสียหายในคดีดังกลาว  จํานวน  ๒  คน  (จําชื่อไมได)  มีคาเสียหาย  จํานวน  

๒๐๐,๐๐๐  บาท  และผูเสียหายไมเคยแจงวามีคาเสียหายจํานวน  ๒,๘๕๓,๑๕๘.๗๕  บาท  ในระหวาง

พิจารณาคดีผูถูกรองตกลงจะชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายภายในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘   

แตไมสามารถหาเงินมาชําระใหแกผูเสียหาย  ภายหลังจากท่ีศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาแลว   

พยานติดตอผูเสียหายเพ่ือเจรจาชําระหนี้ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  และนัดหมายผูเสียหาย 

ท่ีสํานักงานขายของพยาน  เนื่องจากผูเสียหายไมเชื่อถือวาผูถูกรองจะสามารถชําระหนี้ได  โดยพยาน 

ตกลงผอนชําระคาเสียหาย  ๒  งวด  งวดแรกชําระในวันเจรจาตกลงเปนเงินคนละ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  

รวมเปนจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  งวดท่ีสองชําระภายหลังจากงวดแรกประมาณ  ๒๐  วัน  ผูเสียหาย

ตกลงวาหากชําระเงินเสร็จส้ินแลวจะรองขอถอนคํารองทุกขตอศาลแขวงปทุมวัน  มีการบันทึกเปนเอกสารไว  

และเมื่อครบกําหนดงวดที่  ๒  มีการชําระเงินที่ศาลแขวงปทุมวัน  ตอมาศาลแขวงปทุมวันมีคําส่ัง

จําหนายคดีออกจากสารบบความ  พยานจําไมไดวาผู เสียหายทั้งสองเปนบุคคลใด  เนื่องจาก 

เปนเวลานานแลวและในชวงป  ๒๕๓๘  ผูถูกรองถูกดาํเนินคดเีกี่ยวกับเช็คหลายคด ี และเอกสารที่บนัทึก

การชําระหนี้ไมไดเกบ็ไว  แตจําไดวาผูเสียหายในคดดีังกลาวไมใชนายตํารวจท่ีมียศรอยตํารวจเอกหรือพันตาํรวจตรี 

 ผูถูกรองชี้แจงเพ่ิมเติม  เมื่อวันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  ผูถูกรองรูจัก  รอยตํารวจเอก  

เขมรินทร  หัสศิริ  (ยศในขณะนั้น)  เนื่องจากเคยทําสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต  จํานวนสามคัน   

แต  รอยตํารวจเอก  เขมรินทร  ไมไดเปนผูเสียหายในคดีหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดง 

ที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ผูถูกรองกลาวอางวา  พยานหลักฐานของผูรองไมเกี่ยวของกับคดีอาญาดังกลาว  

เนื่องจากการฟองคดีดังกลาวตองมีจําเลย  รวม  ๓  คน  แตในคดีท่ีผูรองอางมีจําเลยเพียงคนเดียว  คือ  

ผูถูกรอง  ซึ่งไมเปนไปตามสํานวนในคดีนี้ที่มีการฟองผูถูกรองที่ศาลแขวงปทุมวัน  และในคดีดังกลาว 

ไมมีคําพิพากษาใหผูถูกรองใชคาเสียหายแกผูเสียหาย  จํานวน  ๒,๘๕๓,๑๕๘.๗๕  บาท  ตามบัญชีทรัพยที่เสียหาย  

สวนคดีที่ผูรองกลาวอาง  พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการนาจะมีความเห็นส่ังไมฟอง  เนื่องจาก 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ผูถูกรองกับพวกไมไดฉอโกงเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายกับผูเสียหายตามที่มีการแจงความรองทุกข   

การซื้อรถยนตท้ังสามคันเปนการทําสัญญาเชาซื้อจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไมไดซื้อจากผูถูกรองกับพวก  

ประกอบกับขอเท็จจริงของผูรองที่อางวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ลงชื่อรับรองในหนาปกสํานวนในคดีดังกลาว 

ไมอาจรับฟงได  เนื่องจากผูท่ีลงลายมือชื่อในชองโจทกเปนพนักงานอัยการเทานั้น  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  

ไมไดเปนโจทกรวม  อีกท้ังลายมือชื่อในชองโจทกท่ี  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  รับรองวาเปนลายมือชื่อ

ของผูเสียหายในคดีดังกลาวไมเหมือนกับลายมือชื่อในหนาปกสํานวน  ประกอบกับไมมีเจาหนาที่รับรองวา  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  เปนผูลงลายมือชื่อดวยตนเองหรือเปนผูเสียหาย  นอกจากนี้  ในคดีอาญาหมายเลขดํา 

ที่  ๒๐๐๑/๒๕๕๐  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๗๔๘/๒๕๕๐  ของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ระหวางพนักงานอัยการ

จังหวัดประจวบคีรขีันธ  โจทก  ผูถูกรอง  จําเลย  เรื่องความผิดตอชวีิต  (ประมาท)  ซึ่งศาลมีคําพิพากษา

ลงโทษจําคุก  ๑  ป  ๖  เดือน  ปรับ  ๑๓,๐๐๐  บาท  จําเลยไมตองโทษจําคุกมากอน  ประกอบกับ 

ไดชดใชคาเสียหายจนผูเสียหายไมติดใจเอาความ  ใหรอการลงโทษไวมีกําหนด  ๒  ป  ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๕๖  และคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๒๕๐/๒๕๕๐  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๙/๒๕๕๐  ระหวาง

พนักงานอัยการจังหวัดแพร  โจทก  ผูถูกรอง  จําเลย  เรื่อง  ความผิดตอรางกาย  ศาลพิพากษาวา   

เมื่อไมปรากฏวาจําเลยเคยมีประวัติกระทําความผิด  หรอืเคยไดรับโทษจําคุกมากอน  เห็นควรใหกลับตัวเปนพลเมืองดี  

โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวกําหนด  ๒  ป  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๕๖  หากผูถูกรอง 

เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  

ของศาลแขวงปทุมวัน  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  และศาลจังหวัดแพร  ไมอาจพิพากษาใหรอการลงโทษ

จําคุกผูถูกรองได  เนื่องจากผูถูกรองเคยกระทําความผิดถึงที่สุดใหจําคุกมากอน  รวมท้ังเมื่อวันที่   

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาในคดีดังกลาว  ผูถูกรองไปฟงคําพิพากษา 

โดยไมไดถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังในเรือนจํา  และเจรจาชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย  แตวันฟงคําพิพากษา 

ผูถูกรองไมสามารถนําเงินไปชําระใหแกผูเสียหายได  ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาใหผูถูกรองชําระเงิน  

จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ใหแกผูเสียหายตามคําพิพากษา  ผูถูกรองไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

โดย  นายโสภณ  เจนจาคะ  พ่ีชายผูถูกรองนําเงินสดวางเปนหลักประกัน  หลังจากศาลแขวงปทุมวัน 

มีคําพิพากษาแลว  ผูถูกรองและ  นายโสภณ  นัดผูเสียหายท้ังสองเจรจาท่ีสํานักงานขายรถยนตของ  

นายโสภณ  และตกลงจายเงินใหกับผูเสียหายท้ังสองคน ๆ  ละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตามคําพิพากษา   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ขอจายเปนสองงวด  งวดแรกจายเปนเงินสดในวันเจรจาตกลงกัน  คนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

งวดที่  ๒  จายหลังจากจายงวดแรกประมาณ  ๒๐  วัน  เมื่อครบกําหนดงวดท่ี  ๒  นายโสภณ  นําเงินไปจาย

กับผูเสียหายทั้งสองอีกคนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  รวม  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  โดยนัดตกลงจายเปนเงินสด 

ท่ีศาลแขวงปทุมวัน  มีบันทึกตกลงชดใชคาเสียหายและใบรับเงินคาเสียหาย  เมื่อชําระหนี้ครบถวน  

ผูเสียหายจะย่ืนถอนคํารองทุกขตอศาลแขวงปทุมวัน  ในวันท่ีไดรับเงินคาเสียหายงวดที่  ๒  ผูเสียหาย 

ย่ืนคํารองขอถอนคํารองทุกข  ศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ  แตเอกสารการชําระหนี้ 

และเอกสารสําเนาคํารองขอถอนคํารองทุกขผูถูกรองไมไดเก็บไวและไมสามารถขอคัดถายเอกสารได

เนื่องจากเปนระยะเวลานานแลว  ประกอบกับเอกสารดังกลาวถูกทําลายตามวิธีการของศาลยุติธรรมแลว  

ผูถูกรองไมได ย่ืนอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ  เนื่องจากมีการชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา 

กอนครบระยะเวลาอุทธรณ  และเมื่อผูเสียหายย่ืนคํารองขอถอนคํารองทุกขกอนวันครบกําหนด

ระยะเวลาอุทธรณ  ศาลแขวงปทุมวันมีคําส่ังใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

ผูรองย่ืนคํารองเพ่ิมเติมพรอมเอกสารประกอบคํารอง  และบัญชีระบุพยานบุคคล  เมื่อวันที่  

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  สรุปไดวา  ตามเอกสารของ  พลตํารวจเอก  เสรีพิศุทธ  เตมียเวส  ผูเขาชื่อเสนอคํารอง  

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร  

ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเตมิโดยมหีนงัสือถงึผูกํากบัการสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี  ขอตรวจสอบขอมูล

ในคดีที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเกียรตินาคิน  ผูเสียหาย  นายสิระ  หรือชลสิทธิ์  เจนจาคะ  ผูตองหา  

ขอหาฉอโกง  และขอหาปลอมและใชเอกสารราชการปลอม  ผูกํากับสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี 

จัดสงสําเนาหนังสือเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  ที่  มท  ๐๙๑๗/๑๖๕๙  ลงวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๓๘  

เรื่อง  การอายัดตัวผูตองหาและขอทราบผลการจําคุก  สรุปไดวา  ในวันดังกลาวผูถูกรองถูกคุมขังอยูท่ี

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครตามหมายขังระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาคดีหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  

ของศาลแขวงปทุมวนั  ในความผิดฐานรวมกนัฉอโกงทรัพย  และหมายจําคุกคดีถึงที่สุดของศาลแขวงพระนครใต

ตามคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๔๙๑/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๑๓๐๘/๒๕๓๘  ในความผิดฐาน

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

คําชี้แจงพยาน  คําโตแยงของผูถูกรอง  และเอกสารประกอบแลว  เห็นวา  คดีมีพยานหลักฐาน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย  จึงยุติการไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  กําหนดประเด็นที่ตองพิจารณา

วินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ  นายสิระ  เจนจาคะ  ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  หรือไม  นับแตเมื่อใด 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  บัญญัติวา  “สมาชิกภาพของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  เมื่อ  ...  (๖)  มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘  ...”  และมาตรา  ๙๘  

บัญญัติวา  “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร  ...  (๑๐)  เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  

หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน 

ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน  กฎหมายวาดวยยาเสพติด 

ในความผิดฐานเปนผูผลิต  นําเขา  สงออก  หรือผูคา  กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือ 

หรือเจาสํานัก  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  …” 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  เปนบทบัญญัติ

เพ่ิมขึ้นใหม  ที่กําหนดลักษณะตองหามบางประการของบุคคลเพ่ือมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  มีเจตนารมณเพ่ือปองกันมิใหบุคคลที่ขาดความนาเชื่อถือในความสุจริต

หรือผูที่ เคยทําความผิดอันเปนปฏิปกษตอประโยชนสาธารณะเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง   

อันจะเปนหนทางใหใชตําแหนงและอํานาจหนาท่ีของฝายการเมืองกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบไดโดยงาย  

บุคคลที่จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติในฐานะท่ีเปนผูแทนปวงชนชาวไทย  

ตองไดรับการกล่ันกรองคุณสมบัติเบื้องตน  เพ่ือเปนหลักประกันวาบุคคลนั้น ๆ  จะปฏิบัติหนาที่ 

อยางซื่อสัตยสุจริต  มีความประพฤติและคุณสมบัติเปนที่ยอมรับและเช่ือถือของสาธารณชนในทุกดาน  

ปราศจากมลทินมัวหมอง  ในสวนท่ีเกี่ยวกับฐานความผิดนั้น  หลักการสําคัญของบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  (๑๐)  

ยึดถือการที่ศาลมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดเปนสําคัญ  โดยไมไดคํานึงวามีเหตุบรรเทาโทษ  

หรือไดรับการลงโทษหรือไม  โดยเหตุนี้ เมื่อมีการลางมลทินหรืออภัยโทษ  การลางมลทิน  คือ   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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การลบลางโทษวามิเคยถูกลงโทษจําคุกในความผิดนั้น ๆ  เทานั้น  แตพฤติกรรมหรือการกระทําความผิด

ซึ่งศาลพิพากษาวาไดกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งยังคงอยู  ไมมีผลเปนการลบลางการกระทําความผิด

และคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวามีการกระทําความผิดนั้น  สวนการอภัยโทษเปนการใหอภัยแกผูที่กําลัง

ไดรับโทษอยูใหไดรับยกเวนไมตองถูกลงโทษตอไปอันเปนการลดโทษมิใชการลบลางความผิด   

เชนนี้ผูเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตามบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  (๑๐)  ถือไดวา 

เปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขอเท็จจริงตามคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงของหนวยงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ  

ไดแก  ศาลแขวงปทุมวัน  ศาลอุทธรณ  อัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  เรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร  กองทะเบียนประวัติอาชญากร  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และเอกสารประกอบ   

สรุปไดวา  ผูถูกรองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  เมื่อวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๓๗  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  (ยศในขณะนั้น)  รองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  

ใหดําเนินคดีผูถูกรองกับพวกฐานรวมกันฉอโกงเปนเลขคดีอาญาที่  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  ของสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  ชี้แจงตามหนังสือท่ี  อส  ๐๐๒๕.๖/๔๔๐   

เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๔  ไดความวาไดรับสํานวนจากสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  เปนสํานวน  

ส.๑  เลขรับที่  ๓๖/๒๕๓๘  คดีระหวาง  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  เปนผูกลาวหา  ผูถูกรอง 

เปนผูตองหาที่  ๑  นายสมชาย  เกียรติวิทยาสกุล  เปนผูตองหาที่  ๒  และ  นายสิทธิชัย  ตุลยนิษก  

เปนผูตองหาท่ี  ๓  ขอหารวมกันฉอโกง  ตอมาเมื่อวันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  สํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  เปนโจทกย่ืนฟองผูถูกรอง  (ผูตองหาท่ี  ๑)  เปนจําเลยตอศาลแขวงปทุมวัน  

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  ขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  

มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๘๓  พระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๖  

มาตรา  ๔  และส่ังใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยแกผูเสียหายและริบสัญญาจะซื้อจะขายท้ัง  ๓  ฉบับ  

พนักงานอัยการมีคําส่ังใหยุติการดําเนินคดี  นายสมชาย  ผูตองหาที่  ๒  และ  นายสิทธิชัย  ผูตองหาที่  ๓  

เนื่องจากคดีขาดอายุความรองทุกข  และเมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวัน 

มีคําพิพากษาเปนคดอีาญาหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  วาผูถูกรองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๓๔๑  รวม  ๒  กระทง  ใหจําคุกกระทงละ  ๔  เดือน  เรียงกระทงลงโทษรวมจําคุก  ๘  เดือน  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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รับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามมาตรา  ๗๘  คงจําคุก  ๔  เดือน  กับใหผูถูกรองคืน

หรือใชราคาทรัพย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหาย  และริบสัญญาจะซื้อจะขายท้ัง  ๓  ฉบับ  ซึ่งจากคําชี้แจง

ของศาลแขวงปทมุวัน  ตามหนังสือศาลยุติธรรมท่ี  ศย  ๓๐๑.๐๑๒/(ค)  ๑๙๐  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  

ไดความวา  คดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวัน

ดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารไปตามระเบียบแลว  จึงสงสําเนาปกสํานวนและสําเนา 

คําพิพากษาคดีดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลอุทธรณชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญตามหนังสือศาลอุทธรณ

ที่  ศย  ๒๐๐/๑๘๔๙  ลงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔  ไดความวา  ไมมีการอุทธรณคดีดังกลาว 

ตอศาลอุทธรณ  และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ  ตามหนังสือเรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานครท่ี  ยธ  ๐๗๖๘/๒๗๐๗  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  ไดความวา  ไมปรากฏขอมูลการตองขัง

และรายนามผูตองขังระหวางอุทธรณฎีกา  (รท.๒๓  ก)  เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวยังไมมีการบันทึกขอมูล 

ในระบบคอมพิวเตอร  อีกท้ังในป  ๒๕๕๔  เกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่เรือนจํา  เอกสารซึ่งถูกแยกเก็บไว 

ในหองจัดเก็บเอกสารบริเวณอาคารน็อคดาวนไดรับความเสียหายไมสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ขอเท็จจริงรับฟงไดวา  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ผูถูกรองเคยตองคําพิพากษา 

ของศาลแขวงปทุมวันตามคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  

วากระทําความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  ซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับ 

ทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  คดีดังกลาวไมมีการอุทธรณตอศาลอุทธรณ 

ผูถูกรองโตแยงวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  ไมเปนผูเสียหายในคดีดังกลาว  หลังจาก

ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษา  ผูถูกรองไดรับการประกันตัวในวันเดียวกันและมีการเจรจาชดใชคาเสียหาย 

ใหแกผูเสียหาย  ความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  เปนความผิดอันยอมความได  

นายโสภณ  เจนจาคะ  พ่ีชายของผูถูกรองเปนผูเจรจาและชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายซึ่งสามารถตกลงกันได

ภายในระยะเวลาอุทธรณ  ผูเสียหายย่ืนคํารองขอถอนคํารองทุกขตอศาลแขวงปทุมวนั  ศาลแขวงปทุมวนั

ส่ังจําหนายคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ออกจากสารบบความนั้น 

 มีปญหาที่ตองวินิจฉัยวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  (ยศในขณะนั้น)  เปนผูเสียหาย 

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน  หรือไม  

และคดีมีการยอมความและถอนคํารองทุกขภายในระยะเวลาอุทธรณอันเปนเหตุใหถือวาผูถูกรอง 

ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือไม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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 เห็นวา  คดีนี้ ไมมีพยานเอกสารใดรับรองวาคดีอาญาหมายเลขดําท่ี   ๘๑๒/๒๕๓๘   

คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ถึงที่สุดอยางไร  ไมมีสําเนาคําฟองที่บรรยายฟองใหเห็นวาผูใด 

เปนผูเสียหาย  ไมมีเอกสารที่แสดงวามีการยอมความระหวางผูถูกรองกับผูเสียหายแลวภายในระยะเวลาอุทธรณ

และศาลแขวงปทุมวันมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ  คงมีเพียงคําชี้แจงของ  พลตํารวจตรี  เขมรินทร  

ซึ่งเปนฝายผูรอง  คําชี้แจงของผูถูกรองกับ  นายโสภณ  เจนจาคะ  ซึ่งเปนฝายผูถูกรอง  และคําชี้แจง 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นประกอบคดีเปนพยานหลักฐาน 

คําชี้แจงของ  พลตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  (ยศในปจจุบัน)  และของผูถูกรองกับ   

นายโสภณ  เจนจาคะ  ดังกลาว  โดยลําพังไมอาจเชื่อไปตามคําชี้แจงนั้นในทางใดทางหนึ่งได   

ตองพิจารณาคําชี้แจงของหนวยงานที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นประกอบดวย  คําชี้แจงของสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  ตามหนังสือท่ี  อส  ๐๐๒๕.๖/๔๔๐  ลงวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๔   

ไดความวา  คดีที่พนักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุดกองคดีแขวงปทุมวัน  ย่ืนฟองผูถูกรองเปนจําเลย

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ตอศาลแขวงปทุมวัน 

เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาเมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘   

วาผูถูกรองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  นั้น  พนักงานอัยการไดรับสํานวนมาจาก

สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  คดีอาญาท่ี  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  มี  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ   

(ยศในขณะนั้น)  เปนผูกลาวหา  เมื่อหนังสือของ  พันตํารวจเอก  เขมรินทร  หัสศิริ  ท่ีแจงตอประธาน

คณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร  วา   

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  รองทุกขใหดําเนินคดีแกผูถูกรองตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 

ขอหาฉอโกง  เปนคดีอาญาที่  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  พรอมสงสําเนาคําใหการในชั้นสอบสวนตอประธานคณะกรรมาธิการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร  และผูรองสงเอกสารนั้น 

ตอศาลรัฐธรรมนูญ  เชนนี้  ฟงไดวา  คดีอาญาท่ี  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  ของสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  เปนผูกลาวหา  ประกอบกับหนาสํานวนคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  

คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันปรากฏวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  

ลงชื่อในชองโจทกในบันทึกหนาสํานวนนั้นรวมกับพนักงานอัยการโจทกดวย  แมลายมือชื่อของ   

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ในชองโจทกในบันทึกหนาสํานวนจะไมเหมือนกับลายมือชื่อของเขมรินทร  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ในขณะท่ีมียศเปนพันตํารวจเอกดังท่ีผูถูกรองกลาวอาง  แตหากพิจารณาจากลายมือชื่อของ  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  

ที่ลงไวในชองผูกลาวหาและพยานในสํานวนคดีอาญาที่  ๒๘๘๙/๒๕๓๗  ของสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน

เปรียบเทียบกับลายมือชื่อของ  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ในชองโจทกในบันทึกหนาสํานวนคดีอาญา

หมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน  เห็นไดวา 

มีลักษณะลายมือชื่อท่ีเหมือนกัน  การลงลายมือชื่อทั้งสองครั้งดังกลาวมีระยะเวลาหางกันประมาณ  ๑  ปเศษ  

อันถือวาอยูในชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน  ไมเหมือนกับการลงชื่อของ  พันตํารวจเอก  เขมรินทร   

ซึ่งระยะเวลาหางจากการลงชื่อในขณะมียศเปนพันตํารวจตรีประมาณ  ๒๗  ป  เชนนี้  การลงลายมือชื่อของ  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ในชองโจทกในบันทึกหนาสํานวน  แมจะไมเหมือนกับลายมือชื่อในขณะที่ 

มียศเปนพันตํารวจเอกก็หาไดมีขอพิรุธวาจะเปนคนละคนกันดังท่ีผูถูกรองกลาวอางไม  สวนการลงลายมือชื่อของ  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ในชองโจทกในบันทึกหนาสํานวนคดีนั้น  แม  พันตํารวจตรี  เขมรินทร   

ไมไดรวมเปนโจทก  แตการที่เจาหนาที่ศาลยอมให  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ลงชื่อในชองโจทกรวมกับ

พนักงานอัยการ  โดยไมไดความวาพนักงานอัยการผูเปนโจทกโตแยงหรือผูพิพากษาผูทําบันทึกนั้น 

เพิกถอนการลงลายมือชื่อในภายหลัง  เชนนี้  ยอมแสดงวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  มีสวนเกี่ยวของโดยตรง 

กับฝายโจทกในคดีอาญาหมายเลขดําที่   ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่   ๒๒๑๘/๒๕๓๘   

ของศาลแขวงปทุมวันจริง  โดยเปนผูเสียหาย  สวนที่ผูถูกรองกลาวอางวาหากคดีอาญาหมายเลขดํา 

ที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน  มี  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  

เปนผูเสียหายตองมีจําเลยท่ีถูกฟองรวมกับผูถูกรองจํานวน  ๓  คน  นั้น  ไดความจากหนังสือของ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง  ๖  (ปทุมวัน)  ตามหนังสือท่ี  อส  ๐๐๒๕.๖/๔๔๐  ลงวันที่   

๘  เมษายน  ๒๕๖๔  วา  คดีนี้มีผูถูกรองเปนผูตองหาท่ี  ๑  นายสมชาย  เกียรติวิทยาสกุล  เปนผูตองหาท่ี  ๒  

และ  นายสิทธิชัย  ตุลยนิษก  เปนผูตองหาที่  ๓  แตคดีในสวนของ  นายสมชาย  ผูตองหาที่  ๒   

และ  นายสิทธิชัย  ผูตองหาท่ี  ๓  ขาดอายุความรองทุกข  พนักงานอัยการแจงคําส่ังยุติการดําเนินคดี  

ฉะนั้น  การที่พนักงานอัยการเปนโจทก  ฟองผูถูกรองเปนจําเลยเพียงคนเดียวในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  

คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันจึงถูกตองแลว  สวนท่ีผูถูกรองกลาวอางตอไปวา  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ไดรับความเสียหายจากการถูกฉอโกงเปนเงิน  ๒,๘๕๓,๑๕๘.๗๕  บาท   

ตามบัญชีทรัพยที่เสียหาย  แตคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ของศาลแขวงปทุมวัน  พิพากษาใหผูถูกรองคืนหรือใชราคาทรัพย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แกผูเสียหาย   

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ไมไดขอบังคับคดี  ทําใหเชื่อไดวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ไมใชผูเสียหาย 

ในคดีดังกลาวนั้น  จากบันทึกคําใหการของ  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ในชั้นสอบสวน  นอกจาก   

นายสมชาย  และ  นายสิทธิชัย  จะเปนผูตองหารวมกระทําผิดกับผูถูกรองแลว  ยังมี  นางสาวดารัตน  

ออนสอาด  และ  นางสาววัลยลดา  ทองออน  รวมกระทําความผิดดวย  แตคดีในสวนของ  นายสมชาย  

และ  นายสิทธิชัย  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ไมไดรองทุกขภายในอายุความ  คดีในสวนของ  นางสาวดารัตน  

และ  นางสาววัลยลดา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ถอนคํารองทุกข  เมื่อ  พันตํารวจตรี  เขมรินทร   

ชําระคาเชาซื้อตั้งแตงวดที่  ๓  ใหแก  นางสาววัลยลดา  เปนตนไป  และเงินจํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

ที่พนักงานอัยการเรียกใหผูถูกรองคืนหรือใชราคาเปนเงินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดทางอาญา

ของผูถูกรองท่ีตองคืนให  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา  ๔๓  นาจะไมรวมถึงคาเสียหายในสวนท่ีขาดอายุความและท่ี  พันตํารวจตรี  เขมรินทร   

ถอนคํารองทุกขไปแลว  ย่ิงไปกวานั้น  หาก  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  เห็นวาผูถูกรองตองรับผิดคืน 

หรือใชราคาทรัพยมากกวาท่ีศาลแขวงปทมุวนัมีคําพิพากษา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  สามารถดําเนนิการฟอง

ในทางแพงเปนอีกคดีได  หาไดเปนพิรุธถึงขนาดท่ีจะรับฟงวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ไมไดเปนผูเสียหาย 

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน 

แตอยางใดไม  ทั้งการที่ผูถูกรองกลาวอางวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ไมไดเปนผูเสียหายในคดีดังกลาว  

แตผูถูกรองและพยานจําไมไดวาใครเปนผูเสียหายเปนการกลาวอางลอย ๆ  เพ่ือปฏิเสธโดยงาย   

ขาดน้ําหนักในการรับฟง  นอกจากนี้  ยังไดความจากคําชี้แจงของ  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ท่ีใหไวตอประธาน

คณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร 

และศาลรฐัธรรมนูญวา  ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  เดินทางไปศาลแขวงปทุมวัน 

เพ่ือเบกิความเปนพยานในการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  พันตํารวจตรี  เขมรินทร   

เห็นผูถูกรองสวมใสชุดนักโทษและถูกลามโซตรวนท่ีขา  เจาพนักงานราชทัณฑควบคุมตัวเขามายังหองพิจารณา  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ทราบวาผูถูกรองถูกจับกุมตัวดําเนินคดีที่สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี 

ซึ่งศาลมีคําพิพากษาคดีนั้น  และถูกคุมขังอยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  ซึ่งตามหนังสือของ 

ศาลแขวงพระนครใต  ท่ี  ศย  ๓๐๑.๑๐๔  (E)/๓๙๖  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  มีใจความวา  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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คดีอาญาท่ีเกิดขึ้นในป  ๒๕๓๘  ของศาลแขวงพระนครใตท่ีผูถูกรองเปนจําเลยรวม  ๔  คดี  คดีที่  ๑  

คดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๙๑/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๘๒๘/๒๕๓๘  ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา 

เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๓๘  วา  จําเลยมีความผิดตามฟอง  รับสารภาพลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  คงจําคุก  ๕  เดือน   

คดีที่  ๒  คดีอาญาหมายเลขดําที่  ๔๙๑/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๑๓๐๘/๒๕๓๘  ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา

เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๓๘  วา  จําเลยมีความผิดตามฟอง  รับสารภาพลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  จําเลยท่ี  ๑   

ปรับ  ๖๐,๐๐๐  บาท  จําเลยที่  ๒  (ผูถูกรอง)  จําคุก  ๕  เดือน  และใหนับโทษตอจากคดีหมายเลขแดง 

ที่  ๘๒๘/๒๕๓๘  สําหรับจําเลยที่  ๑  หากไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙   

คดีท่ี  ๓  คดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๔๙๔/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๐๓๕/๒๕๓๘  ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา

เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘  วา  จําเลยที่  ๒  (ผูถูกรอง)  มีความผิดตามฟอง  รับสารภาพลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  

จําคุก  ๑  เดือน  ใหนับโทษตอจากคดีอาญาหมายเลขแดงท่ี  ๘๒๘/๒๕๓๘  ปรับจําเลยท่ี  ๑  เปนเงิน   

๑๕,๐๐๐  บาท  ไมชําระคาปรับยึดทรัพยจําเลยท่ี  ๑  ออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระคาปรับ  และคดีที่  ๔  

คดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๑๔๙๖/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๙๘๒/๒๕๓๘  ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา

เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๓๘  วา  จําเลย  (ผูถูกรอง)  มีความผิดตามฟอง  รับสารภาพ  ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  

จําคุก  ๑  เดือน  ใหนับโทษตอจากคดีอาญาหมายเลขแดงท่ี  ๒๐๓๕/๒๕๓๘  เมื่อคํานวณโทษจําคุก 

ของผูถูกรองทั้ง  ๔  คดีนั้นแลว  ในวันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ซึ่งเปนวันท่ีพนักงานอัยการย่ืนฟองผูถูกรอง

เปนจําเลยตอศาลแขวงปทุมวันเปนคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  และวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘   

ซึ่งเปนวันที่ศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษาในคดีนั้นเปนคดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ผูถูกรอง 

ยังตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลแขวงพระนครใตดังกลาวอันสอดคลองกับสําเนาหนังสือ 

ของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครที่  มท  ๐๙๑๗/๑๖๕๙  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ซึ่งไดความวา   

ในวันดังกลาวผูถูกรองถูกคุมขังอยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครตามหมายขังระหวางไตสวนมูลฟอง

หรือพิจารณาคดีหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน  (คดีพิพาทนี้)  และหมายจําคุกคดีถึงที่สุด

ของศาลแขวงพระนครใตตามคดอีาญาหมายเลขดาํที่  ๔๙๑/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๑๓๐๘/๒๕๓๘  

ดังนั้น  ในวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ซึ่งศาลแขวงปทุมวันรับคําฟองคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  

ไวพิจารณาและในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  ซึ่งเปนวันท่ีศาลแขวงปทุมวันพิจารณาคดีดังกลาว   

ผูถูกรองตองขังอยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  การท่ีผูถูกรองตองถูกควบคุมไปนอกเรือนจําดังเชน

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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การถูกนําตัวไปขึ้นศาล  ผูถูกรองตองแตง เครื่ องแตงกายตามแบบท่ีกรมราชทัณฑกํ าหนด   

ท้ังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ  พุทธศักราช  ๒๔๙๗  มาตรา  ๑๔  เปนดุลพินิจของเจาพนักงาน 

ผูมีหนาท่ีควบคุมที่เห็นเปนการสมควรจะใชเครื่องพันธนาการก็ได  ฉะนั้น  ในวันท่ีศาลแขวงปทุมวัน 

นัดพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  จึงเชื่อไดวา  

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  เห็นผูถูกรองใสชุดนักโทษลามโซตรวนที่ขาเขามาในหองพิจารณาคดี  คําชี้แจงของ   

พันตํารวจตรี  เขมรินทร  ในเรื่องดังกลาวจึงรับฟงไดวาเปนความจริง  คําชี้แจงของฝายผูถูกรองท่ีกลาวอางวา

ในการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันตั้งแตวันฟองคดีจนถึงวันที่

มีคําพิพากษาผูถูกรองไดรับการปลอยตัวชั่วคราวมาโดยตลอด  ไมไดถูกคุมขังในเรือนจํา  และในวันท่ี  

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  เจาหนาท่ีราชทัณฑไมไดควบคุมตัวผูถูกรองไปศาลแขวงปทุมวันนั้น 

ไมมีน้ําหนักใหรับฟง  คดีนี้จึงฟงขอเท็จจริงไดวาวันท่ีศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษา  ผูถูกรองถูกคุมขัง

อยูที่ เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดง 

ที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันและถูกคุมขังในคดีของศาลแขวงพระนครใตอีกดวย   

อันทําใหขออางของผูถูกรองที่กลาวอางวาในระหวางที่ผูถูกรองไดรับการปลอยตัวชั่วคราวในระหวางอุทธรณ  

ผูถูกรองยอมความโดยชดใชเงนิตามคาํพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดง

ที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันใหแกผูเสียหายในคดีนั้นและผูเสียหายถอนคํารองทุกข 

ภายในระยะเวลาอุทธรณ  สิทธินําคดีมาฟองของพนักงานอัยการระงับไปแลวนั้นขาดความนาเชื่อถือ   

คําชี้แจงของผูถูกรองในสวนนี้  จึงไมเปนความจริง  เชนนี้  ขออางของผูรองที่วา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร   

เปนผูเสียหายในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน

และไมเคยมกีารยอมความหรือถอนคํารองทุกขภายในระยะเวลาอุทธรณกับผูถูกรองมีน้ําหนักรับฟงได 

สวนขอกลาวอางของผูถูกรองที่วาคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๒๐๐๑/๒๕๕๐  คดีหมายเลขแดง 

ที่  ๒๗๔๘/๒๕๕๐  ของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  และคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๒๕๐/๒๕๕๐   

คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๙/๒๕๕๐  ของศาลจังหวัดแพรที่ผูถูกรองเปนจําเลย  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

และศาลจังหวัดแพรมีคําพิพากษารอการลงโทษจําคุกโดยกลาวอางวาไมปรากฏวาผูถูกรองเคย 

รับโทษจําคุกมากอน  ซึ่งหากผูถูกรองตองคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘   

คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันอันถึงที่สุดใหจําคุกแลว  ศาลยอมไมอาจพิพากษา 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ใหรอการลงโทษผูถูกรองนั้น  ขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากศาลแขวงปทุมวันมีคําพิพากษา 

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงท่ี  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  แลว  พระราชบัญญัติ 

ลางมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ  ครบ  ๕๐  ป   

พ.ศ.  ๒๕๓๙  ประกาศใช  ผูถูกรองยอมไดรับการลางมลทินโทษตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ซึ่งถือวา 

ผูถูกรองมิไดเคยถูกลงโทษจําคุกฐานฉอโกงในคดีนั้นมากอน  เขาเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา  ๕๖  วาผูถูกรองไมเคยรับโทษจําคุกมากอน  ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธและศาลจังหวัดแพร 

อาจใชดุลพินิจรอการลงโทษตามมาตรา  ๕๖  ใหแกผูถูกรอง  แตการไดรับประโยชนจากการลางมลทินดังกลาว

ไมมีผลเปนการลบลางการกระทําความผิดในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดง 

ที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวันท่ีผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับ 

ทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  นอกจากนี้  ขอกลาวอางของผูถูกรองท่ีวาเอกสารราชการ

ที่ผูรองนําสงไมปรากฏวามีสวนราชการหรือเจาพนักงานผูจัดทํา  หรือผูครอบครองรับรองความถูกตอง 

ไมสามารถนํามารับฟงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนั้น  เมื่อเอกสารดังกลาวผูอาง 

สงตอศาลรัฐธรรมนูญโดยรับรองสําเนาความถูกตองอันถือเปนการรับรองวาไดรับหรือคัดถายมาจากผูจัดทํา 

เอกสารเหลานั้น  ทั้งผูถูกรองไมไดอางถึงความไมบริสุทธิ์หรือความไมถูกตองของขอความในเอกสาร 

นั้นวาเปนอยางไรและที่ถูกควรเปนเชนใด  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟงเอกสารนี้ตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธพิีจารณาของศาลรัฐธรรมนญู  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๒๗  และสามารถนําเอกสาร

ดังกลาวมารับฟงเพ่ือคนหาความจริงวาเปนเชนใดได  ฉะนั้น  ขอกลาวอางของผูถูกรองทุกขอไมอาจรับฟงได 

 ดังนั้น  ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา  พันตํารวจตรี  เขมรินทร  หัสศิริ  เปนผูเสียหายในคดีอาญาหมายเลขดํา 

ที่  ๘๑๒/๒๕๓๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๒๒๑๘/๒๕๓๘  ของศาลแขวงปทุมวัน  และ  พันตํารวจตรี  เขมรินทร   

ไมเคยยอมความกับผูถูกรองหรือถอนคํารองทุกขคดีอันเปนเหตุใหศาลแขวงปทุมวันจําหนายคดี 

ออกจากสารบบความภายในระยะเวลาอุทธรณ  เชนนี้  คําพิพากษาดังกลาวจึงถึงที่สุดตามคําพิพากษา 

ของศาลแขวงปทุมวนั  ผูถูกรองจึงเคยตองคําพิพากษาอนัถงึท่ีสุดของศาลแขวงปทุมวันวากระทําความผิด

ฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๔๑  ซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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เมื่อผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา  ผูถูกรองจึงเปนบุคคลมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๘  (๑๐)  อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖) 

ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา  เมื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 

ผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  แลว  สมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงนับแตเมื่อใด 

เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๐  บัญญัติวา  “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง”  เมื่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  บัญญัติวา  “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง   

เมื่อ  ...  (๖)  มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙๘  ...”  ประกอบมาตรา  ๙๘  บัญญัติวา  “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้   

เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ...  (๑๐)  เคยตองคําพิพากษา 

อันถึงที่สุดวากระทํา  ...  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  …”  

บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญมาตราดังกลาวเปนบทบัญญัติวาดวยลักษณะตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ท่ีหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  อันจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลงเมื่อมีลักษณะตองหามดังกลาว  กลาวคือ  ตองไมเคยตองคําพิพากษา

อันถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  มิใชตองไมมีอยู

ในขณะสมัครรับเลือกตั้งเทานั้น  แตตองไมมีตลอดระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย   

หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นมี เหตุใดเหตุหนึ่งตามที่บัญญัติ เปนลักษณะตองหามเมื่อใด   

ยอมทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลงทันทีที่มี ลักษณะตองหามนั้น   

จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองมีลักษณะตองหามตั้งแตวันท่ีใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

คือ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  แลว  แตรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๐  บัญญัติใหสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง  เชนนี้  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ของผูถูกรองจึงส้ินสุดลงนับแตวันเลือกตั้ง  คือ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลง  ทําใหมีตําแหนงสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งวางลงและตองดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกา 

เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในส่ีสิบหาวัน

นับแตวันท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ประกอบมาตรา  ๑๐๒  จึงใหถือวาวันท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง  คือ  วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

อานคําวินิจฉัยใหแกคูกรณีฟงโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน  

คือ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 

ผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๑๐)  นับแตวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  และใหถือวาวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญอานคําวินิจฉัย

ใหแกคูกรณีฟงโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง  ท่ีบัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน  คือ  วันที่   

๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เปนวันท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งวางลง

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบมาตรา  ๑๐๒ 

นายวรวิทย  กังศศิเทียม 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นายนครินทร  เมฆไตรรตัน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายปญญา  อดุชาชน นายอุดม  สิทธวิิรัชธรรม 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายวริุฬห  แสงเทียน นายจิรนติิ  หะวานนท 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายนภดล  เทพพิทักษ นายบรรจงศกัดิ ์ วงศปราชญ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธิานสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้ปร้ะธิานสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้

นายสิูร้ะ  เจุนจุาคะ  สูมาชิกสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้นายสิูร้ะ  เจุนจุาคะ  สูมาชิกสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้

คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม  ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๒  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๒  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยมนิ�ยวิรวิิที่ย์  กัังศศิเท่ี่ยม

ประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญประธ�นิศ�ลรัฐธรรมนูิญ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธิานสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้ปร้ะธิานสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้

นายสิูร้ะ  เจุนจุาคะ  สูมาชิกสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้นายสิูร้ะ  เจุนจุาคะ  สูมาชิกสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๒  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๒  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ

ประเด็ืนิวิินิิจฉััยประเด็ืนิวิินิิจฉััย
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นิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐนิ�ยที่ว่ิเก่ัยรติ  ม่นิะกันิิษฐ
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คำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิคำวิ�มเห็็นิส่่วินิตนิ

ของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญของ  นิ�ยนิคำรินิที่ร์  เมฆไตรรัตน์ิ  ตุล�กั�รศ�ลรัฐธรรมนูิญ

ผู้้�ร้�องผู้้�ร้�อง

ผู้้�ถู้กร้�องผู้้�ถู้กร้�อง

ปร้ะธิานสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้ปร้ะธิานสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้

นายสิูร้ะ  เจุนจุาคะ  สูมาชิกสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้นายสิูร้ะ  เจุนจุาคะ  สูมาชิกสูภาผู้้�แที่นร้าษ์ฎร้

ระห็ว่ิ�งระห็ว่ิ�ง

คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑/๒๕๖๔คำำ�วิิินิิจฉััยท่ี่�  ๒๔/๒๕๖๔ เร่�องพิิจ�รณ�ท่ี่�  ๑/๒๕๖๔

วัินิท่ี่�  ๒๒  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔วัินิท่ี่�  ๒๒  เด่ือนิ  ธันิวิ�คำม  พุิที่ธศักัร�ช ๒๕๖๔

คำวิ�มเห็็นิคำวิ�มเห็็นิ
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