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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลย (พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล จําเลย ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทก
ฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลย ในความผิดฐาน พาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะ
โดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการ
ตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธ และใชกําลังประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐
มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ และมาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ และคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
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แผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓ และขอ ๗ ศาลทหารกรุงเทพ
สั่งใหประทับฟอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางพิจารณา
จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลไตสวน
มูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเที่ยงธรรมและ
เปนกลาง จึงไมชอบ ศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเพราะคดีนี้อัยการเปนโจทก
ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาลไดประทับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวางพิจารณา
ที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖
ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับเปนอุทธรณ จําเลย
จึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
ศาลทหารกลางตรวจสํ านวนประชุ ม ปรึ ก ษาแล ว ไดมี คํ าสั่ งที่ ๑๓/๒๕๔๖ ลงวั นที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๖ วามีปญหาในชั้นนี้เพียงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพวา ไมมีเหตุจําเปนตองไตสวน
มูลฟองเปนคําสั่งระหวางพิจารณาหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๙๖ บัญญัติวา “คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวนหามมิใหอุทธรณ
คําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย”
คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ เมื่อพิจารณาเนื้อหาอุทธรณของจําเลยแลว
เห็นวา อุทธรณจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง
จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน เปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพสั่งไมรับเปนอุทธรณจําเลยโดยระบุวา เปนอุทธรณ
คําสั่งระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น ตองดวยความเห็นของศาลทหารกลาง อุทธรณคําสั่ง
ศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น ใหยกคํารองอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลย
จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอใหสงคําโตแยง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอางวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจ
โดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้โดยมิไดมีหลักฐานใดยืนยันวา
จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพมิไดคํานึงถึง
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ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมี
คําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง
แตถา เห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟอ งกอ นก็ได” นั้น เปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอใหสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
หรือไม กับขอใหศาลทหารกรุงเทพระงับการพิจารณาคดีนี้ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคําวินิจฉัย
ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลวใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงคําโตแยงของจําเลย
ดังกลาวตามทางการ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
พิจารณาแลว เห็นวา จําเลยในฐานะผูรองไดโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ถึงแมวา บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
จะมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีโดยตรงตามฐานความผิดที่โจทกฟอง แตศาลทหาร
กรุงเทพจําเปนตองใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ในการสั่งคดี
เกี่ยวกับการไตสวนมูลฟอง กอนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และ
ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับมาตรานั้น ๆ กรณีเปนไปตามหลักเกณฑของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ได
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยตอไป คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ถาฟองถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้ ... (๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวน
มูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลวา การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ที่บัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีอาญา
ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวน
มูลฟองกอนก็ได เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ที่เห็นวาไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองกอนประทับฟองนั้น เนื่องจาก กอนที่พนักงานอัยการจะนําคดี
มาฟ อ งต อ ศาลนั้ น ได ผ า นขั้ น ตอนของพนั ก งานสอบสวนได ทํ า การสอบสวนพยานหลั ก ฐานแล ว มี
ความเห็นวา ควรสั่งฟองผูตองหา พนักงานสอบสวนก็จะสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ เมื่อไดรับ
ความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลว พนักงานอัยการก็จะพิจารณาวาคดีมีมูลความผิด
ตามที่กลาวหาหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวาไมมีมูลความผิดก็จะออกคําสั่งไมฟอง แตถาหากเห็นวา
คดีมีมูลความผิดก็จะออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล เห็นวากอนที่พนักงานอัยการจะยื่นฟอง
ไดมีการกลั่นกรองมาแลวทั้งจากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ซึ่งเปนหลักประกันความเที่ยงธรรม
แกผูตองหาอยูแลว กรณีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ศาลจึงไมจําตองไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง
แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ไดซึ่งเปนดุลพินิจของศาล แตกตางจากกรณีราษฎร
เปนโจทก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) เนื่องจากในคดีที่ราษฎร
เปนโจทกนั้น ไมไดผานขั้นตอนหรือมีการตรวจสอบมากอน ศาลจึงตองไตสวนมูลฟอง เพื่อใหเห็นวา
คดีมีมูลพอที่จะประทับฟองหรือไม ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ที่ศาลประทับฟองโดยไมไดทําการไตสวนมูลฟองกอนนั้น ไมทําให
ขาดความเที่ยงธรรมหรือขาดความเปนกลาง และไมถือวาทําใหผูรองเสียศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ แตอยางใด
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ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๒ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์
เตชาชาญ นายสุจิต บุญบงการ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายสุวิทย
ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ อนึ่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๒ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา และนายปรีชา เฉลิมวณิชย วินิจฉัยวา คําโตแยงของ
คูความไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง ใหยกคํารอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เพื่อให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว า ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
คํารองที่ศาลทหารกรุงเทพสงมาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําวินิจฉัย ตามหนังสือลงวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
๑. อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทก ยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลยตอศาลทหาร
กรุงเทพ มีขอความดังตอไปนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางคืนกอนเที่ยง จําเลยพาอาวุธปนพกสั้น
ออโตเมติกยี่หอคลอค ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑ กระบอก ซึ่งเปนอาวุธปนของจําเลยที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหมีและใชไดโดยชอบดวยกฎหมายกับกระสุนปนขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑๔ นัด
ติดตัวโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวไปในบริเวณหนาอาคารสุพินโกศลแมนชั่น ในซอย
ลาดพราว ๖๐ ถนนลาดพราว อันเปนทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควรจําเปนและเรงดวนตามสมควร
แกพฤติการณ (ขณะกระทําความผิดจําเลยเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ สังกัด สํานักงานเลขานุการ
กองทัพบก กองทัพบก ชวยราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
(๒) ภายหลังจากที่จําเลยไดกระทําความผิดตามฟองขอ (๑) แลว พันตํารวจตรี ธีรเดช
ธรรมสุธี กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาล
ดอนเมือง ไดเขาจับกุมจําเลยในความผิดฐานรวมกันทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย
สาหัส ตามหมายจับของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมื อ ง ที่ ๒๐๑/๒๕๓๙ ลงวั นที่ ๒ กั นยายน
๒๕๓๙ อันเปนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยไดบังอาจตอสูขัดขวางไมยอม
ใหจับกุมแตโดยดี โดยจําเลยใชกําลังประทุษรายชกตอย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ โดยไมถึงกับ
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เปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และจําเลยชักอาวุธปนพรอมกระสุนปนซึ่งพาติดตัวมา
ตามฟองขอ (๑) ออกมาขูเข็ญจะทําการประทุษราย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และพันตํารวจตรี
ธีรเดช ธรรมสุธี แตพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดเขาแยงและปดอาวุธปนดังกลาวจนอาวุธปน
หลุดจากมือของจําเลย เปนเหตุให พันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณ
ปลายนิ้วหัวแมมือขางขวา โดยไมถึงกับเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอจากนั้น พันตํารวจตรี
ธีรเดช ธรรมสุธี กับพันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และเจาพนักงานตํารวจอีกจํานวนหนึ่งจึงชวยกัน
จับจําเลยไดพรอมกับยึดอาวุธปนและกระสุนปนดังกลาวเปนของกลาง ซึ่งจําเลยไดรับอาวุธปนและ
กระสุนปนของกลางคืนไปจากพนักงานสอบสวนแลว
(๓) อัยการศาลทหารกรุงเทพ (โจทก) ไดยื่นฟองจําเลยวา พาอาวุธปนติดตัวไปใน
ทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร ตอสูขัดขวางเจาพนักงาน
ในการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธ และใชกําลังประทุษรายผูอื่น
โดยไม ถึ ง กั บ เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด อั น ตรายแก ก ายหรื อ จิ ต ใจ ขอให ล งโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพ
สั่งใหประทับฟอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางพิจารณา
๒. เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม (ทนายจําเลย) ไดยื่นคํารอ ง
ขอใหศาลไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาด
ความเที่ยงธรรมและเปนกลาง จึงไมชอบ กรณีศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวน
มูลฟองเพราะคดีนี้อัยการเปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาลไดประทับฟองแลว
๓. จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้นเปนคําสั่งระหวาง
พิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ
จําเลยจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
๔. ศาลทหารกลางตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาในชั้นนี้เพียงคําสั่งของศาลทหาร
กรุงเทพวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเปนคําสั่งระหวางพิจารณาหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บั ญ ญั ติ ว า “คํ า สั่ ง ระหว า งพิ จ ารณา
ที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ
และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย” คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ
เมื่อพิจารณาเนื้อหาอุทธรณของจําเลยแลวเห็นวา อุทธรณจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหาร
กรุงเทพที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําให
คดีเสร็จสํานวนเปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพ
สั่งไมรับเปนอุทธรณจําเลยโดยระบุวาเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น
ตองดวยความเห็นของศาลทหารกลาง อุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น
๕. เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอ
ศาลทหารกรุงเทพขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยอางวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้โดย
มิไดมีหลักฐานใดยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหาร
กรุงเทพมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุให
ศาลทหารกรุ ง เทพมี คํ า สั่ ง ประทั บ ฟ อ งคดี ดั ง กล า วไว จํ า เลยเห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒)
แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ที่ บั ญ ญั ติ ว า “...ในคดี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก
ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้นเปนบทบัญญัติ
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอไดกรุณาสงเรื่องนี้ไปให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติ มาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม กับขอศาลทหารกรุงเทพไดโปรดระงับ
การพิจารณาคดีนี้ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

เนื่องจากกรณีตามคํารองเปนกรณี พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล จําเลย โตแยงวา บทบัญญัติใน
มาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการ
เปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้น
เปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ที่บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
จึงมีมติรับเรื่องนี้ไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง แจง
ศาลทหารกรุงเทพทราบ
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยมีวา บทบัญญัติในมาตรา ๑๖๒ (๒)
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา "...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได..." นั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ซึ่งบัญญัติวา "การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้" เปนบทบัญญัติ
ทั่วไปที่กําหนดหลักการแหงความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับบุคคลทั่วไป โดยหามมิใหองคกร
ของรัฐทุกองคกรกระทําการใด ๆ ที่แสดงถึงการไมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว อาทิ เจาหนาที่ขององคกรของรัฐจะตองปฏิบัติตอประชาชนไทยทุกคน
อยางสุภาพและใหเกียรติ โดยไมคํานึงถึงเพศ วัย ศาสนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บุคคลอยางเสมอกัน รวมทั้งบุคคลที่ถูกกลาวหาวา กระทําความผิดทางอาญาก็จะตองไดรับการปฏิบัติ
จากเจาหนาที่ผูจับกุมหรือสอบสวนอยางสุภาพ โดยจะปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดแลวโดยที่ศาลยังมิไดตัดสินมิได เวนแตจะจําเปนเพื่อปองกันการหลบหนีหรือตอสูของผูตองหา
หรือจําเลย เจาหนาที่ของรัฐอาจจําตองใสกุญแจมือผูตองหาและ/หรือตีตรวนระหวางการสอบสวนหรือ
การพิจารณาได
สวนบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จําเลยโตแยงวา
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะบทบัญญัติดังกลาวอนุญาตใหศาลจะสั่งไตสวนมูลฟอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกหรือไมก็ได เปนการไมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว รับฟงไมได เพราะบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวเพียงรับรองดุลพินิจของศาลที่จะสั่งไตสวนมูลฟองคดีที่พนักงานอัยการ
เปนโจทกหรือไมก็ได ทั้งนี้ เพราะคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกนั้นไดมีการกลั่นกรองกันมาถึง ๒
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนพนักงานสอบสวน และขั้นตอนพนักงานอัยการวาคดีมีมูลหรือไม กฎหมาย
มาตราดังกลาวจึงใหอํานาจศาลที่จะใชดุลพินิจวาจะสั่งไตสวนมูลฟองของคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก
หรือไมก็ได ตางกับคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาล ศาลจะตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๒ (๑)
คือ ไตสวนมูลฟองกอนเสมอ เพราะไมมีองคกรใดของรัฐกลั่นกรองมากอนวาคดีมีมูลพอจะรับฟองไว
พิจารณาไดหรือไม ศาลจึงตองไตสวนเพื่อดูวาคดีนั้นมีมูลพอที่จะรับฟองไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปได
หรือไม ทั้งนี้ เพื่อพิทักษสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิใหถูกกลั่นแกลงโดยการฟองรองตอศาลใหไดรับ
ความเสียหายหรือเสียชื่อเสียง
ดังนั้น พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๑๖๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้ง
(๑) และ (๒) ไดใหความเปนธรรมแกบุคคลที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยอยางพอเพียง โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น มิไดละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวแตอยางใด
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า ว จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒) แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เพื่อให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ย ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณี ปญ หาว า ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
หรือไม
กรณีสืบเนื่องจากอัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทกยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลย
ตอศาลทหารกรุงเทพ โดยขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐
มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗
ศาลทหารกรุงเทพสั่ง ใหประทับฟอ ง เมื่อ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดี อ ยูในระหวา ง
พิจารณา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ยื่นคํารองขอใหศาลไตสวน
มูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเที่ยงธรรม
และเปนกลาง จึงไมชอบ ศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเพราะคดีนี้อัยการ
เปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาล
ไดประทับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวาง
พิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ
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จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง ศาลทหารกลางยกคํารองอุทธรณคําสั่ง
ศาลทหารกรุงเทพของจําเลย
ทนายจํ า เลย ได ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลทหารกรุ ง เทพว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ บั ญ ญั ติ ว า
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” อัยการศาลทหารกรุงเทพยื่นฟองจําเลยโดยมิไดมีหลักฐานใดยืนยันวา
จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพมิไดคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง
ประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่ง
ใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ขอใหสงเรื่องนี้
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒๘ บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล
(๑) พนักงานอัยการ
(๒) ผูเสียหาย”
“มาตรา ๑๒๐ หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิด
นั้นกอน”
“มาตรา ๑๖๒ ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
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(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่ง
ใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา”
พิเคราะหบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามที่กลาวไวขางตนแลวจะเห็นได
ในเบื้องตนวา เมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแลว กฎหมายบัญญัติใหมีการดําเนินคดีอาญา
กับผูกระทําความผิด โดยกําหนดใหผูมีสิทธิฟองไวสองประเภท คือ พนักงานอัยการและผูเสียหาย
ตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ และในขณะเดียวกันกฎหมายก็มี
บทบัญญัติในทางคุมครองผูถูกกลาวหาโดยมีกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบขอเท็จจริงกอนที่ศาล
จะประทับฟองไวพิจารณา กลาวคือ ในกรณีที่ผูเสียหายฟองคดีดวยตนเอง โดยไมผานกระบวนการ
พิจารณาของเจาพนักงานตํารวจและพนักงานอัยการกอนซึ่งสามารถกระทําได ในกรณีเชนนี้กฎหมาย
กําหนดใหศาลตองทําการไตสวนมูลฟองเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีกอนวามีเหตุสมควรที่ศาลจะรับฟองหรือไม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) หากศาลเห็นวาคดีมีมูลศาลก็จะประทับ
รับฟองไวพิจารณาตอไป ถาศาลเห็นวาไมมีมูลศาลก็จะพิจารณายกฟอง ซึ่งนับเปนการคุมครองสิทธิ
และเสรี ภ าพของผู ถู ก กล า วหาตามสมควรแล ว ส ว นในกรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก ฟ อ งคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ บัญญัติใหตองมีการสอบสวนกอน มิฉะนั้น
หามมิใหฟอง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเปนกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
ความผิดที่กลาวหา เพื่อทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดที่กลาวหา โดยมีขั้นตอนและวิธีการตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ และลักษณะ ๒ มาตรา ๑๒๐
ถึง มาตรา ๑๔๗ ซึ่งเปนไปตามหลักสากลที่ยึดถือปฏิบัติกันโดยมีบทบังคับใหพนักงานสอบสวนตอง
ทําการสอบสวนอยางเปนธรรม เชนการสอบพยานบุคคล หามใชวิธีการในลักษณะใชกลอุบายใหเขา
ใหการ หรือลอลวง ขูเข็ญ หรือจูงใจใหเขาใหการตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๕ หากพนักงาน
สอบสวนทําผิดหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
นอกจากนี้ยังตองผานการพิจารณาของพนักงานอัยการอีกขั้นตอนหนึ่งวามีเหตุสมควรฟอ งหรือไม
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อันเปนกระบวนการที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหา ไมยิ่งหยอนไปกวากรณี
ที่ผูเสียหายฟองคดีเอง ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพียงแตวิธีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพแตกตางกัน
เทานั้น นอกจากนี้เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟองและสงฟองคดีตอศาลแลว ถาศาลเห็นสมควรจะสั่งให
ไต ส วนมู ล ฟ อ งก อ นก็ ส ามารถกระทํ า ได ต ามมาตรา ๑๖๒ (๒) จึ ง ถื อ ว า ได มี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยตามควรแกกรณีแลว
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลย (พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพยื่นคํารองลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารประกอบคํารอง ขออางของทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาล ศาลจะตองทําการไตสวนมูลฟอง
กอนทุกเรื่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) เมื่อศาลเห็นวา คดีมีมูล
จึงจะประทับฟองไวพิจารณาแลวหมายเรียกจําเลยมาแกคดี หากเห็นวาจากการไตสวนมูลฟองคดีของโจทก
ไมมีมูลความผิดทางอาญาก็จะพิพากษายกฟอง เปนการคุมครองบุคคลทั่วไปมิใหถูกฟองโดยไมมีการ
กลั่นกรองจากหนวยงานของรัฐ แตในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกกอนที่จะนําตัวจําเลยมาฟองศาล
ไดมีการกลั่นกรองมูลความผิดในเบื้องตนโดยพนักงานสอบสวน และตอมาก็คือพนักงานอัยการซึ่งตางเปน
หนวยงานของรัฐ ขั้นตอนดังกลาวจึงเปนมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เพื่อมิใหถูกฟองคดีอาญาโดยไมมีมูลความผิดกรณีของผูรองไดมีการตรวจสอบกลั่นกรองมูลความผิด
จากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการศาลทหารกรุงเทพมาแลว นับวารัฐไดใหความคุมครองโดยคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพในเบื้องตนของผูรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ แลว
ที่ผูรองอางวาพนักงานอัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเที่ยงธรรมและไมเปนกลาง
จึงไมชอบ ก็เปนเรื่องที่ผูรองสามารถจะยกขึ้นเปนขอตอสูในคดีที่ถูกฟองไดอยูแลวโดยนําพยานหลักฐาน
มาแสดงตอศาลในชั้นพิจารณา เพราะหากศาลเห็นสมควรใหมีการไตสวนมูลฟองตามความประสงค
ของผูรองได ผูรองก็ไมสามารถนําพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบในชั้นไตสวนมูลฟองเพราะตองหาม
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคสอง ขออางเกี่ยวกับความไมเปนธรรมตาง ๆ
ของผูรองก็จะยังคงเปนการกลาวอางลอย ๆ โดยปราศจากพยานหลักฐานอางอิงเชนเดียวกัน การไตสวน
มูลฟองจึงมิไดกอใหเกิดประโยชนอันใดแกคดีของผูรอง และการที่ศาลจะเห็นสมควรใหมีการไตสวน
มูลฟองหรือไม ในกรณีที่พนักงานอัยการเปนโจทกยอมขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะเทานั้น
มิไดขึ้นอยูกับความประสงคของจําเลย ขออางของผูรองที่ตองการใหศาลทหารกรุงเทพทําการไตสวน
มูลฟองอีก ทั้ง ๆ ที่ผานการกลั่นกรองจากสองหนวยงานของรัฐมาแลว โดยอางวาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงเปนขอโตแยง
ที่ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามนัยของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยใหยกคํารอง
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ กรณี
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ หรือไม
คดีนี้สืบเนื่องมาจากอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลย
ตอศาลทหารกรุงเทพในข อหากระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐
มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ และพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ
และคํ า สั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ศาลทหารกรุ ง เทพสั่ ง ประทั บ ฟ อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองขอใหศาล
ไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเที่ยง
ธรรมและไมเปนกลาง จึงไมชอบ
ศาลทหารกรุ ง เทพสั่ ง ว า ไม มี เ หตุ จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ งเพราะคดี นี้ อั ย การเป น โจทก
ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาลไดประทับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
ศาลทหารกลางสั่งวา อุทธรณจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวาไมมีเหตุ
จําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวนเปนอุทธรณ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพสั่งไมรับเปนอุทธรณจําเลย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

โดยระบุวาเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น ตองดวยความเห็นของศาล
ทหารกลางอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น
ตอมานายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหสงศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยอางวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๒ คน คือ
๒. นายจิระ บุญพจนสุนทร
๑. นายกระมล ทองธรรมชาติ
๓. นายผัน จันทรปาน
๔. นายมงคล สระฏัน
๕. นายมานิต วิทยาเต็ม
๖. นายศักดิ์ เตชาชาญ
๗. นายสุจิต บุญบงการ
๘. นายสุธี สุทธิสมบูรณ
๙. พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
๑๐. นายสุวิทย ธีรพงษ
๑๑. นางเสาวนีย อัศวโรจน
๑๒. นายอุระ หวังออมกลาง
วินิจฉัยและลงมติวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖
สวนตุลาการอีก ๒ คน คือ
๑. นายปรีชา เฉลิมวณิชย
๒. นายจุมพล ณ สงขลา
วินิจฉัยและลงมติวาคําโตแยงของคูความไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ ใหยกคํารอง
คดีมีปญหาตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญจะ
รับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการ
พิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัย” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตาม
วรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ความจริงการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาวินิจฉัยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติโดยอางวาเปน
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ นั้น ผูทํา
คําวินิจฉัยไมเห็นดวย ดังเหตุผลที่เคยกลาวไวในคําวินิจฉัยสวนตนของผูทําคําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๑
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ แลว แตเมื่อเปนเสียงขางนอย จึงจําตองรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามเสียง
ขางมากตอไป
คดีจึงมีปญหาตองวินิจฉัยตามคํารองที่ศาลทหารกรุงเทพสงมาตามมาตรา ๒๖๔ ดังกลาว
กอ นอื่น ผู ทํ าคํ า วิ นิจ ฉั ยเห็ น สมควรกล า วถึ ง ระบบกฎหมายและระบบการพิ จ ารณาคดี แ ละ
สืบพยานในศาลที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบันเสียกอน กลาวคือระบบกฎหมายที่สําคัญของโลกมี
หลายระบบ แตระบบที่สําคัญของประเทศเสรีประชาธิปไตยมีอยู ๒ ระบบ คือ ระบบคอมมอนลอว
(THE COMMON LAW SYSTEM) ซึ่งใชอยูในประเทศอังกฤษและประเทศที่เคยเปนเมืองขึ้นของ
ประเทศอังกฤษและระบบซีวิลลอว (THE CIVIL LAW SYSTEM) คือระบบประมวลกฎหมาย
ซึ่งใชอยูในประเทศทางภาคพื้นยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ สําหรับประเทศไทยนั้น ไดรับเอา
ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอวและแบบคอมมอนลอวไปใชผสมผสานกัน และใชระบบการพิจารณาและ
สืบพยานในศาลแบบระบบกลาวหา (ACCUSATORY SYSTEM) ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว
เปนหลักสําคัญโดยมีระบบไตสวน (INGUISITORIAL SYSTEM) เขามาผสมผสานเพียงบางสวน
สําหรับการฟองคดี การพิจารณา และสืบพยานในศาลเพื่อลงโทษบุคคลในทางอาญาใน
ประเทศไทยนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของผูเสียหาย
และพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาล ผูพิพากษาเปนผูพิจารณาพิพากษาและการสืบพยานหลักฐาน
ของโจทกจําเลยโดยเนนหลักในระบบกลาวหาเปนสวนสําคัญโดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๓ รับรองไว กลาวคือ ตามระบบกลาวหาผูกลาวหาและผูเปนโจทกตองนําพยานหลักฐานมา
พิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหา (จําเลย) ตอศาล และศาลในฐานะที่เปนผูพิจารณาพิพากษาคดีจะตอง
วางตัวเปนคนกลางอยางเครงครัด ระบบนี้จึงเนนเปนพิเศษวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไดรับการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาโจทกจะพิสูจนใหศาลเห็นเปนที่สิ้นสงสัยวาจําเลยเปนผูกระทําผิด
และศาลพิพากษาลงโทษจําเลยแลว (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๓) เมื่อโจทกไดนําสืบ
วาจําเลยเปนผูกระทําผิดแลว จําเลยจึงจะมีหนาที่นําสืบหักลางพยานหลักฐานโจทกไมใชนําสืบวาจําเลย
เปนผูบริสุทธิ์ การพิจารณาคดีอาญาในระบบนี้จึงเปนการใหสิทธิและเสรีภาพในการตอสูคดีของจําเลย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

เปนพิเศษ กลาวคือ การพิจารณาคดีจะตองกระทําในศาลโดยเปดเผยตามกฎเกณฑและกติกาที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายลักษณะพยานไดบัญญัติไวโดยเครงครัด การซักคานพยานฝาย
ตรงขามและสิทธิของจําเลยที่จะมีทนายความแกตาง จึงถือวาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับระบบนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ บัญญัติวา “หามมิใหพนักงานอัยการ
ยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน”
จึงเห็นไดวากระบวนการสอบสวนความผิดของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยซึ่งกระทําโดยพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีความจําเปนตองกระทํากอนพนักงานอัยการ
ยื่นฟองคดีตอศาลถึงขนาดมีกฎหมายหามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวน
ในความผิดนั้นกอน
การสอบสวนความผิดอาญามีความจําเปนอยางไรจึงตองกระทํากอนฟองคดีอาญามีขอที่ควร
กลาวถึงดังนี้
๑. ตามระบบกลาวหาดังกลาวขางตนหนาที่ของโจทกหรือผูกลาวหาจะตองมีพยานหลักฐาน
มาพิสูจนความผิดของจําเลย จึงเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้นการสอบสวน ก็คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน
ไมวาจะเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เพื่อผูกลาวหาหรือโจทกจะนํามาใชพิสูจน
ความผิดของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยตอศาลหลังจากผูถูกกลาวหาหรือจําเลยไดถูกฟองตอศาลแลวตาม
ระบบกลาวหานั่นเอง
๒. การสอบสวนเปนการกําหนดขั้นตอนของการดําเนินคดีอาญา เพื่อใหมีการเปดเผยเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานที่จะนํามาพิสูจนความผิดของจําเลย และสามารถตรวจสอบได การสอบสวนซึ่งเปน
กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องตนซึ่งจําเปนตองกระทําเพื่อเปนการใหพยานหลักฐานที่
รวบรวมไดเปนที่เปดเผยและสามารถตรวจสอบได
สวนการฟองคดีของพนักงานอัยการ เมื่อมีการยื่นคําฟองตอศาลแลวศาลก็ตองสงสําเนาคําฟอง
ใหจําเลยทุกคนที่ถูกฟอง และศาลจะถามคําใหการจําเลยวาจะรับสารภาพหรือสูคดี จําเลยจะปฏิเสธ
หรื อ ให ก ารอย า งไรก็ ไ ด การสอบสวนจึ ง เป น ขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น คดี ที่ จํ า เป น ต อ งมี เ พื่ อ ให
พยานหลักฐานโจทกที่จะใชพิสูจนความผิดของจําเลยเปนที่เปดเผย และสามารถตรวจสอบได
๓. การสอบสวนทําใหเกิดความเสมอภาคทางกฎหมายระหวางเจาพนักงานผูใชอํานาจรัฐกับ
ประชาชนผูถูกกลาวหาหรือถูกฟองเปนจําเลยในการตอสูคดี เพราะพนักงานสอบสวนเปนผูใชอํานาจรัฐ
ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยอยูในฐานะไดเปรียบกวาประชาชนที่ถูกกลาวหา
วากระทําผิดหรือจําเลยซึ่งไมมีอํานาจรัฐอยูในมือ
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๔. การสอบสวนทําใหเกิดความเทาเทียมกันหรือเสมอภาคกันในการตอสูคดี ซึ่งเปนหลักของ
ความเปนธรรมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีใน
ระบบกลาวหา ศาลตองวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด ศาลจึงมีบทบาทในการเสาะหาขอเท็จจริงในคดี
ไดนอยมาก
ระบบนี้จึงถือวาเปนหนาที่ของคูความแตละฝายจะตองเสนอพยานหลักฐานของตนและศาล
จะพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่คูความเสนอตอศาลเทานั้น โดยสันนิษฐานวาคูความจะเสนอพยานหลักฐาน
ที่ตนคิดวาดีที่สุด ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหคูความเสนอพยานหลักฐานไดเต็มที่ตามหลักคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของคูความ
๕. การสอบสวนเปนการปองกันการเขามาแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของฝายบริหาร
โดยอาศัยชองทางผานทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ทําใหจําเลยเสียเปรียบและประชาชน
เสียหาย เกิดความไมเปนธรรมในสังคม ดังนั้นการสอบสวนจึงจําเปนตองกระทํากอนฟองคดีเพื่อ
ปองกันมิใหมีการหาพยานมาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนใหไดวาจําเลยไดกระทําผิดตามฟอง
ดังนั้นจึงเห็นไดวา กระบวนการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจึงเปนขั้นตอนสําคัญ
ของระบบกลาวหา ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ บัญญัติวา “หามมิให
พนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน” จึงเปนการบัญญัติ
รับรอง หลักการใหมีการสอบสวนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานกอนมีการฟองคดีตอศาลตามระบบ
กลาวหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยเพื่อปองกันคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ผูถูกกลาวหากระทําผิดคดีอาญานั่นเอง
(คําวินิจฉัยโดยละเอียดเกี่ยวกับความจําเปนตองกระทําในการสอบสวนกอนการฟองคดีของ
พนักงานอัยการผูทําคําวินิจฉัยไดกลาวไวในคําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓
เรื่อง จําเลย ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๙๙๐/๒๕๓๖ ของศาลอาญากรุงเทพใต
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖
และมาตรา ๑๒๐ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับไมไดตาม
มาตรา ๖)
เมื่อมาตรา ๑๒๐ บทบัญญัติบังคับไวโดยเด็ดขาดวา หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใด
ตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีตอศาล จึงมีผลตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๑๖๒ ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาวคือ
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มาตรา ๑๖๒ บัญญัติวา ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลวใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่ง
ใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ตามบทบัญญัติในมาตราดังกลาว แสดงวา ถาราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา ศาลตองไตสวน
มูลฟองกอนทุกคดี เพื่อใหทราบมูลคดีเบื้องตนวาคดีพอมีมูลใหนํามาฟองรองกันไดหรือไมเพื่อปองกัน
มิใหฟองคดีกันเลน ๆ โดยมีขอยกเวนวา ถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาเดียวกันดวยแลว
ก็ไมจําตองไตสวนมูลฟองโดยใหปฏิบัติตาม (๒) ไดเลย
ทานอุททิศ แสนโกศิก ไดบันทึกเปนหมายเหตุไวใหหนังสืออัยการนิเทศ เลม ๒๖ ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๗ หนา ๔๒๘ วา
“นับตั้งแตใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาจนถึงบัดนี้ มีคดีอาญาที่พนักงาน
อัยการเปนโจทก ซึ่งศาลสั่งไตสวนมูลฟองตามมาตรา ๑๖๒ (๒) เพียงเรื่องเดียวซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
เดือนกันยายน ๒๕๐๗ คือคดีระหวางพนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร โจทก นายสุรศักดิ์ ผลบุญ
จําเลยในขอหาวาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ในคดีนั้นโจทกบรรยายฟองวา จําเลยบุกรุกโดยขับขี่
รถจักรยานยนตเขาไปในหองของโรงแรมอันเปนเคหสถานที่อยูอาศัยของเจาของโรงแรมและผูเชาพักแรม
ศาลชั้นตนสั่งวา “กรณีเปนเรื่องนาสงสัยวา เคหสถานที่โจทกฟองวาจําเลยบุกรุกเปนโรงแรม ซึ่งบุคคล
ธรรมดานาจะมีความชอบธรรมเขาไปได เห็นควรใหไตสวนมูลฟอง ใหนัดไตสวนมูลฟอง สําเนาใหจําเลย”
จะเห็นไดวา เหตุที่ศาลสั่งไตสวนมูลฟองในคดีนี้ เนื่องจากศาลสงสัยวาสถานที่ที่โจทกฟองวา
จําเลยบุกรุกนั้น จําเลยจะมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ซึ่งขอนี้แทนที่จะไตสวนมูลฟอง ศาลอาจ
สอบถามใหโจทกแถลงในขอสงสัยดังกลาวนั้นก็ได”
หลังจากคดีดังกลาวศาลจะมีคําสั่งใหไตสวนมูลฟองในคดีอื่น ๆ ที่พนักงานอัยการเปนโจทก
ฟองอีกหรือไม ผูทําคําวินิจฉัยไมไดติดตาม จึงไมอาจหาขอมูลมายืนยันได
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๖๒ (๒) ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก มาตรา ๑๖๒ (๒)
บั ญ ญั ติ เ ป น หลั ก การไว ว า ไม จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ไ ด บั ญ ญั ติ เ ป น ข อ ยกเว น ว า แต ถ า
เห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได ซึ่งเปนดุลพินิจของศาล ในกรณีที่เห็นสมควรเทานั้น
การใชดุลพินิจในเรื่องนี้ของศาลจึงถูกบัญญัติใหเปนขอยกเวนเทานั้น
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จากบทความเรื่อง “ศาลสั่งไตสวนมูลฟองในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก” โดยนายวินัย
กนกเวชยันต หนา ๔๒๓ ถึงหนา ๔๒๘ ไดบรรยายไววา “การที่ศาลสั่งใหไตสวนมูลฟอง ในคดีที่พนักงาน
อัยการเปนโจทก โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) นั้น
นาน ๆ จึงจะมีสักครั้ง และเมื่อมีขึ้นแลวจะมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติประการใดบาง อันจะเปนแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหคดีของพนักงานอัยการตองเสียหาย ปญหามีวา
๑. การที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง ให ไ ต ส วนมู ล ฟ อ งคดี ที่ พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก แ ละก อ นที่ ศ าลจะ
ประทับรับฟอง ศาลจะปฏิเสธไมรับตัวจําเลยผูถูกฟองไดหรือไม
ปญหาขอนี้เห็นวา การฟองคดีของพนักงานอัยการนั้น พนักงานอัยการผูเปนโจทกจะตองนําจําเลย
ไปสงศาลพรอมฟองเสมอ เวนแตจําเลยอยูในอํานาจของศาล เพราะหากวาพนักงานอัยการยื่นฟองโดย
ไมมีตัวจําเลยแลวก็เคยมีคําพิพากษาฎีกาหลายเรื่อง เชนคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๕/๒๔๙๑, ที่ ๑๑๓๓/๒๔๙๓
และที่ ๔๓๙/๒๔๙๖ พิพากษาวาในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ยื่นฟองโดยไมปรากฏวานําตัวจําเลย
มาสงศาลพรอมฟองแลว ศาลก็จะไมประทับรับฟอง ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ของพนักงานอัยการผูเปนโจทก
จะตองนําตัวจําเลยมาสงศาลพรอมฟองเสมอ แมวาจะไมมีกฎหมายบังคับวา กอนวันไตสวนมูลฟอง
พนักงานอัยการจะตองนําตัวไปพรอมฟองก็ตาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕
“....ในวันไตสวนมูลฟองใหจําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล...” และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ (๑๒) “การไตสวนมูลฟองหมายถึงกระบวนไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจําเลยตองหา”
แตทางปฏิบัติพนักงานอัยการไมอาจจะทราบไดวา คดีไหนที่ศาลจะไตสวนมูลฟอง และคดีไหนที่ศาล
จะสั่งประทับรับฟองไวเลย ฉะนั้นหากพนักงานอัยการนําตัวจําเลยไปสงศาลพรอมฟองแลว คดีนั้น
เผอิญศาลสั่งใหไตสวนมูลฟอง ทางปฏิบัติก็จะตองเลื่อนไปหลายวัน เพราะจะตองขอหมายศาลเรียก
พยานอีก ดังนั้นวันยื่นฟองศาลจะตองรับตัวจําเลยไวดวย ศาลจะถือวาจะรับตัวไวก็ตอเมื่อศาลสั่ง
ประทับรับฟองเสียกอน จึงนาจะไมถูก อีกประการหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๑ บัญญัติวาในระหวางไตสวนมูลฟอง ศาลมีอํานาจจะสั่งขังจําเลยไวโดยพลการได พิเคราะห
ตามมาตรานี้แลว ทําใหเขาใจวาเปนบทบัญญัติสําหรับใหศาลปฏิบัติในกรณีที่ศาลสั่งใหไตสวนมูลฟองคดี
ที่พนักงานอัยการเปนโจทก เนื่องจากคดีที่ราษฎรเปนโจทกนั้น โจทกไมมีตัวจําเลยมาสงศาลพรอมฟองแน
จึงไม มีตัวจํ าเลยที่จะใหศาลสั่งขั งตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ นี้ไ ด
ฉะนั้นเมื่อพนักงานอัยการเปนโจทกนําตัวจําเลยมาสงศาลพรอมฟองแลว แมวาคดีนั้นศาลจะสั่งใหทํา
การไตสวนมูลฟองก็ตาม ศาลควรจะตองรับตัวจําเลยและสั่งขังจําเลยไวดวย เวนแตจะใหมีประกันตัวไป
เพราะพนักงานอัยการนั้นจะควบคุมตัวจําเลยไวอีก หลังจากที่ไดยื่นฟองจําเลยตอศาลแลว ไมแนวาจะทําได
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และหากวาไดควบคุมไวจนครบกําหนดตามที่กฎหมายใหอํานาจไวแลว ก็ไมมีอํานาจอะไรจะไปควบคุมตัว
จําเลยไวตอไปได ฉะนั้นหากศาลไมรับตัวจําเลยไวแลว พนักงานอัยการก็จะตองปลอยตัวจําเลยไป
๒. หากศาลไมยอมรับตัวจําเลยไวแลว ปญหาก็จะเกิดขึ้นตอไปวาโจทกจะจัดการอยางไร
จึงจะสามารถนําตัวจําเลยมาศาลในวันไตสวนมูลฟองตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๕ ได (ตางกับคดีที่ราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจทําการไตสวนมูลฟอ ง
ลับหลังจําเลยได)
ถาจําเลยนั้น พนักงานอัยการใหประกันตัวมากอนและนายประกันยินยอมประกันตัวจําเลย
ตอไปก็ไมมีเรื่องยุงยาก แตถานายประกันไมยินยอมประกันตอ หรือในกรณีที่ควบคุมครบกําหนด
อํานาจของเจาพนักงานอัยการกอนถึงวันนัดไตสวนมูลฟอง ทั้งศาลก็ไมยอมรับตัวจําเลยไว และปรากฏวา
จําเลยหลบหนีไปเสียแลวจะทําอยางไร เห็นวาขอแรกพนักงานอัยการจะสั่งปรับนายประกันชั้นอัยการไมได
เพราะนายประกันหมดหนาที่ตามสัญญาประกันแลว จึงมีปญหาวาควรจะปฏิบัติอยางไรจึงจะไดตัวจําเลย
มาดําเนินคดีได เห็นวาควรแยกวินิจฉัยดังนี้ คือ
ก. ควรจะขอเลื่อนคดีไปจนกวาศาลจะสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ (กรณีเชนนี้ศาล
จะยกฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๖ ไมได เพราะไมใชกรณีโจทก
ไมมาศาลในวันไตสวนมูลฟอง) และเมื่อศาลสั่งจําหนายคดีแลว จึงสงตําหนิรูปพรรณใหผูวาราชการ
จังหวัดออกหมายจับภายในอายุความ และเมื่อจับจําเลยไดมาแลว จึงนํามาฟองใหม
ข. หรือวาควรจะถอนฟองไปเสียกอน และเมื่อไดตัวจําเลยมาแลวจึงนําตัวมาฟองใหม กรณี
เชนนี้เห็นวาทําไมได เพราะการถอนฟองนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๖ วา
เมื่อถอนฟองแลวจะนํามาฟองใหมไมไดเปนฟองซ้ํา
ค. ยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลออกหมายจับจําเลยมาในวันไตสวนมูลฟอง แตการจะออก
หมายจับนั้นก็ควรจะมีเหตุออกหมายจับเสียกอน เพราะเมื่อไมมีเหตุแลวก็ออกหมายจับไมได เมื่อมา
พิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖ (๓) แลว ก็เห็นวา กรณีดังกลาวยอม
ออกหมายจับได เมื่อออกหมายจับไดแลวก็มีปญหาตอไปอีกวาใครเปนผูมีอํานาจออกหมายจับ เมื่อ
พิเ คราะห ดู ม าตรา ๕๘ (๑) ถ า เป น หมายจั บ ผู ต อ งหาที่ ไม ไ ด อ ยู ใ นอํ า นาจศาลได แ ก พ นั ก งานฝ า ย
ปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญ และมาตรา ๕๘ (๒) ถาเปนหมายจับจําเลยหรือผูตองหาที่อยูในอํานาจ
ของศาล ไดแกศาล ปญหาขอแรกก็คือวา ศาลยังไมประทับรับฟอง จะถือไดหรือไมวาจําเลยไดมาอยู
ในอํานาจศาลแลวและศาลมีอํานาจออกหมายจับได หรือวาเมื่อยังไมประทับรับฟองก็ไมถือวาจําเลย
ไดมาอยูในอํานาจของศาล ศาลก็ไมมีอํานาจออกหมายจับ ฉะนั้นใครมีอํานาจออกหมายจับ (คดีที่
ราษฎรเปนโจทก กอนศาลประทับรับฟองไมมีอํานาจออกหมายจับตามมาตรา ๑๖๙)
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เมื่อเกิดปญหาวา ศาล หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญใครมีอํานาจออก
หมายจับ จึงหันมาพิจารณาคําพิพากษาฎีกาซึ่งพอจะเทียบเคียง แตไมสูตรงนัก คือคําพิพากษาฎีกา
ที่ ๑๔๔๐/๒๔๙๓ ศาลชั้นตนสั่งไมรับฟอง เพราะเห็นวาอัยการ (ผูชว ย) ไมมีอํานาจเปนโจทก แตศาล
อุทธรณพิพากษายกคําสั่งของศาลชั้นตนเสีย โดยใหศาลชั้นตนรับฟองโจทกไวพิจารณา ดังนี้ จําเลย
ฎีกาได เพราะถือวาจําเลยในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกนั้น ตกอยูในฐานะเปนจําเลยตั้งแตยื่นฟอง
และมีคําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕/๒๔๗๙, ๑๕๐/๒๔๘๑, ๑๙๙/๒๔๘๓, ๑๖๗๔/๒๔๙๔, ๑๓๑๙/๒๔๙๕
๕๗๔/๒๔๙๖, ๘๒๔/๒๔๙๖, ๘๓๖/๒๕๐๑, ๑๒๙๙/๒๕๐๒ ซึ่งคําพิพากษาฎีกาเหลานี้ไดพิพากษาวา
ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกนั้น ชั้นไตสวนมูลฟอง แมศาลอุทธรณกลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน จําเลย
ฎีกาไมได เพราะไมมีฐานะเปนจําเลย (โดยศาลฎีกาพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๖๖ วรรคทาย)
จากคําพิพากษาฎีกาขางตน พอจะเห็นไดวา ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกนั้น ในทันที
ที่ยื่นฟองจําเลยก็มีฐานะเปนจําเลยแลว และเมื่อเปนจําเลยแลว พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ก็ไมมีอํานาจออกหมายจับจําเลย เพราะมีแตอํานาจออกหมายจับผูตองหาเทานั้น (มาตรา ๕๘ (๑))
ฉะนั้นแมวาศาลยังไมประทับรับฟองก็ตาม ก็ตองถือวาจําเลยไดมาอยูในอํานาจของศาลแลว และศาลเทานั้น
ที่มีอํานาจออกหมายจับตามมาตรา ๕๘ (๒)
ฉะนั้น หากวาจําเลยหลบหนีแลว เห็นวาตองยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายจับจําเลย มาฟง
การไตสวนมูลฟอง
แตอยางไรก็ดี หากปองกันมิใหจําเลยหลบหนีที่ดีที่สุดก็คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๗๑ วรรคแรก บัญญัติวา “เมื่อจับผูตองหาหรือจําเลยไดแลว ในระยะใดระหวาง
สอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวก็ได” และมาตรา ๗๑
วรรคสาม บัญญัติวา “ในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังโดยพลการหรือ
โดยโจทกยื่นคํารองก็ได” ฉะนั้นหากศาลสั่งใหไตสวนมูลฟอง แตมิไดสั่งขังจําเลย ไมวาโดยหลงลืม
หรือไมก็ตาม เห็นวาพนักงานอัยการผูเปนโจทกควรยื่นคํารองตอศาลขอใหสั่งขังระหวางไตสวนมูลฟองดวย
เพราะกฎหมายมิไดบังคับศาลใหจําตองสั่งขัง จึงเปนหนาที่ของพนักงานอัยการผูเปนโจทกที่จะตองยื่นคํารอง
ขอใหศาลออกหมายขัง (ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชนของคดี) และหากศาลสั่งยกคํารองเสียก็ชอบที่จะ
อุทธรณฎีกาคําสั่งของศาลชั้นตนตามวิธีพิจารณาความตอไป”
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(คําอธิบายเรื่อง “ศาลสั่งไตสวนมูลฟองในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก” โดยนายวินัย
กนกเวชยันต ในหนังสืออัยการนิเทศ เลมที่ ๒๖ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๗ หนาที่ ๔๒๓ ถึงหนา ๔๒๘)
ตามที่วินิจฉัยมาขางตนแสดงใหเห็นวา ในกรณีที่ศาลไตสวนมูลฟองในคดีที่พนักงานอัยการ
เปนโจทกฟองคดีนั้น คงมีปญหาเฉพาะตัวจําเลยที่พนักงานอัยการนํามาสงศาลพรอมฟองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วาจะปฏิบัติดําเนินการกับตัวจําเลยอยางไรตอไปเทานั้น
ปรากฏตามคํารองคดีนี้วา อัยการศาลทหารกรุงเทพเปนโจทกยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล
เปนจําเลยตอศาลทหารกรุงเทพในขอหาวากระทําผิดตอประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ
อาวุธปน ฯลฯ และศาลทหารกรุงเทพสั่งประทับฟองแลว แสดงวา คดีตามคําฟองของอัยการศาลทหาร
กรุงเทพไดมีการสอบสวนตามกระบวนการและความจําเปนดังกลาวขางตนครบถวนแลว และศาลมีคําสั่ง
ประทับฟองแลวจึงเปนการฟองคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
แตจําเลยกลับยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหศาลไตสวนมูลฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพ
สั่งฟองคดีโดยขาดความเที่ยงธรรมและเปนกลางจึงไมชอบ
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง เพราะคดีนี้อัยการศาลทหารกรุงเทพ
เปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาล
ไดประทับฟองแลว ใหยกคํารอง
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพตอศาลทหารกลาง
ศาลทหารกลาง มีคําสั่งวา อุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น พิพากษายืน
ทนายจําเลยจึงไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเปนคดีที่โตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) เปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖
พิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ประกอบ
มาตรา ๑๒๐ เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกพนักงานอัยการ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใชอํานาจโดยคํานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดอาญา โดยชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว การที่ผูรองอางวา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ที่บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” โดยอางวา อัยการ
ศาลทหารกรุงเทพ ไดยื่นฟองคดีนี้ โดยมิไดมีหลักฐานใดยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําผิดตามทีถ่ กู กลาวหา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

การสั่งฟองคดีของอัยการศาลทหารกรุงเทพ มิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไวพิจารณา
เปนขอกลาวอางที่ไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัย
วินิจฉัยวา คําโตแยงของผูรองไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ใหยกคํารอง
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของ พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เพื่อให
ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาวิ นิ จฉั ยตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณี ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
สรุปขอเท็จจริง
อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทก ยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลยตอศาลทหาร
กรุงเทพ มีขอความดังตอไปนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางคืนกอ นเที่ยง จําเลยพกอาวุธปนพกสั้น
ออโตเมติกยี่หอคลอก ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑ กระบอก ซึ่งเปนอาวุธของจําเลยที่ไดรับใบอนุญาต
ใหมีและใชไดโดยชอบดวยกฎหมายกับกระสุนปนขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑๔ นัด ติดตัว โดย
ไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ไปในบริเวณหนาอาคารสุพินโกศล แมนชั่น ในซอยลาดพราว ๖๐
ถนนลาดพราว อันเปนทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควรจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ
(ขณะกระทําความผิดจําเลยเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ สังกัด สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
ชวยราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
(๒) ภายหลังจากที่จําเลยไดกระทําความผิดตามคําฟองขอ (๑) แลว พันตํารวจตรี ธีรเดช
ธรรมสุธี กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาล
ดอนเมือง ไดเขาจับกุมจําเลยในความผิดฐานรวมกันทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย
สาหัส ตามหมายจับของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ที่ ๒๐๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๓๙ อันเปนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยไดบังอาจตอสูขัดขวางไมยอมให
จับกุมแตโดยดี โดยจําเลยใชกําลังประทุษรายชกตอย พันตํารวจตรี นพศิลป พูนสวัสดิ์ โดยไมถึงกับ
เปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และจําเลยชักอาวุธปนพรอมกระสุนปนซึ่งพาติดตัวมา
ตามฟองขอ (๑) ออกมาขูเข็ญจะทําการประทุษราย พันตํารวจตรี นพศิลป พูนสวัสดิ์ และพันตํารวจตรี
ธีรเดช ธรรมสุธี แตพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดเขาแยงและปดอาวุธปนดังกลาวจนอาวุธปน
หลุดจากมือของจําเลย เปนเหตุใหพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณปลายนิ้ว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

หัวแมมือขางขวา โดยไมถึงกับเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอจากนั้น พันตํารวจตรี
ธีรเดช ธรรมสุธี กับพันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และเจาพนักงานตํารวจอีกจํานวนหนึ่งจึงชวยกัน
จับจําเลยไดพรอมกับยึดอาวุธปนและกระสุนปนดังกลาวเปนของกลาง ซึ่งจําเลยไดรับอาวุธปนและ
กระสุนปนของกลางคืนไปจากพนักงานสอบสวนแลว
(๓) อัยการศาลทหารกรุงเทพ (โจทก) ไดยื่นฟองจําเลยวา พาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะ
โดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการ
ตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธ และใชกําลังประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐
มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพสั่งให
ประทับฟอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม (ทนายจําเลย) ไดยื่นคํารองขอใหศาล
ไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้ โดยขาดความเที่ยงธรรม
และเปนกลาง จึงไมชอบ กรณีศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเพราะคดีนี้
อัยการเปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
และศาลไดประทับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวางพิจารณา
ที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖
ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ จําเลยจึงยื่น
คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ศาลทหารกลางตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาในชั้นนี้เพียงคําสั่งของศาลทหาร
กรุงเทพวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเปนคําสั่งระหวางพิจารณาหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บั ญญั ติ ว า “คํ าสั่ งระหว างพิ จารณาที่
ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ
และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย” คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ
เมื่อพิ จารณาเนื้ อหาอุ ทธรณของจําเลยแล วเห็ นวา อุทธรณจํ าเลยเปนการโตแย งคําสั่ งของศาลทหาร
กรุงเทพที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดี
เสร็จสํานวนเปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพ
สั่งไมรับเปนอุทธรณจําเลย โดยระบุวาเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น
ตองดวยความเห็นของศาลทหารกลาง อุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอศาลทหาร
กรุงเทพขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยอางวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้โดยมิไดมี
หลักฐานใดยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพ
มิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุให
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้น เปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอไดกรุณาสงเรื่องนี้ไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒) แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม กับขอศาลทหารกรุงเทพไดโปรดระงับการพิจารณาคดีนี้
ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน มีวาศาลรัฐธรรมนูญจะรับ
คํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณา
วินิจฉัย” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง
ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”
เมื่อพิจารณาจากคําฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพ (โจทก) แลว บทบัญญัติแหงกฎหมายที่
ศาลจะใชบังคับแกคดีนี้ ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑
มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน
พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๗/๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่ อ ง
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราสงคําโตแยงของจําเลย (นายวันเพ็ญ กรเกษม) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๑ วรรคสาม ซึ่งไดวินิจฉัยวา จําเลยในฐานะผูรองไดโตแยงวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๑
วรรคสาม เปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ถึงแมวา บทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ จะมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับ
แกคดีโดยตรงตามฐานความผิดที่โจทกฟอง แตศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจําเปนตองใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ ในการสั่งเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานกอนที่ศาลจะพิจารณา
พิพากษาคดี บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ จึงเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ประกอบกับยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

เมื่อพิจารณาจากคําวินิจฉัยดังกลาวกับคํารองนี้แลว จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ซึ่งเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่จําเลยโตแยงมายังศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ไดดวย เพราะ
ศาลทหารกรุงเทพจําเปนตองใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ในการสั่งคดีเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟอง กอนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับ
แกคดี และศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ได
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญั ติใดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสง
ความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลวใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งให
ไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา”
ประเด็นการวินิจฉัย
ประเด็น ที่ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญต อ งพิจ ารณาวิ นิ จฉั ยต อ ไป คื อ ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติวา “ในคดีพนักงานอัยการ
เปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติวา ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควร
จะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได หมายความวา กฎหมายบัญญัติใหดุลพินิจของศาลที่จะไตสวนมูลฟอง
หรื อ ไม ก็ ไ ด คดี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก ไ ม เ หมื อ นกั บ คดี ร าษฎรเป น โจทก คดี ร าษฎรเป น โจทก
กฎหมายบังคับวาศาลตองไตสวนมูลฟองเสมอ เหตุผลก็คือวา คดีพนักงานอัยการเปนโจทก กอนที่
พนักงานอัยการจะนําคดีมาฟองตอศาลนั้นไดผานกระบวนการการกลั่นกรองมาแลว เริ่มจากพนักงาน
สอบสวนไดทําการสอบสวนพยานหลักฐานแลวเห็นวาควรสั่งฟองผูตองหา จึงทําความเห็นสงสํานวน
ใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง พนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวาพยานหลักฐานที่พนักงาน
สอบสวนสอบสวนมานั้นมีน้ําหนักพอฟงวาผูตองหากระทําผิดจริง ก็จะมีคําสั่งฟองผูตองหาตอศาล
เมื่อไดมีการกลั่นกรองดังที่กลาวแลว จึงไมจําเปนที่ศาลตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลจะไตสวนมูลฟอง
อีกก็ได ปกติในทางปฏิบัติศาลจะไมไตสวนมูลฟองในคดีอัยการเปนโจทก
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มิไดมีความเกี่ยวของกันโดยตรง เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการในการดําเนิน
กระบวนการพิ จารณาคดี ส วนรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ เปนบทบั ญ ญั ติถึ ง สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ประชาชนโดยทั่ว ๆ ไปวา การใชอํานาจขององคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองตอศาล
และศาลไดประทับฟองแลว บทบัญญัติทั้งสองนี้จึงไมอาจขัดหรือแยงกันได อีกทั้งรัฐธรรมนูญไมได
บัญญัติถึงสิทธิเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองไว
ดวยเหตุดังกลาว จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไมขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ศาลทหารกรุงเทพมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ สงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ
สวัสดิผล จําเลย ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม โดยมีขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดดังนี้
๑. อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทกยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลยตอ
ศาลทหารกรุงเทพ มีขอความดังตอไปนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางคืนกอนเที่ยง จําเลยพาอาวุธปนพกสั้น
ออโตเมติก ยี่หอคลอค ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑ กระบอก ซึ่งเปนอาวุธปนของจําเลยที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหมีและใชไดโดยชอบดวยกฎหมายกับกระสุนปนขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑๔ นัด
ติดตัวโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวไปในบริเวณหนาอาคารสุพินโกศลแมนชั่น ในซอย
ลาดพราว ๖๐ ถนนลาดพราว อันเปนทางสาธารณะ โดยไมมีเหตุสมควร จําเปนและเรงดวนตามสมควรแก
พฤติการณ (ขณะกระทําความผิดจําเลยเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ
กองทัพบก กองทัพบก ชวยราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
(๒) ภายหลังจากที่จําเลยไดกระทําความผิดตามฟองขอ (๑) แลว พันตํารวจตรี ธีรเดช
ธรรมสุธี กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาล
ดอนเมือง ไดเขาจับกุมจําเลยในความผิดฐานรวมกันทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย
สาหัสตามหมายจับของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ที่ ๒๐๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๙
อันเปนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยไดบังอาจตอสูขัดขวางไมยอมใหจับกุม
แตโดยดี โดยจําเลยใชกําลังประทุษรายชกตอย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ โดยไมถึงกับเปนเหตุ
ใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และจําเลยชักอาวุธปนพรอมกระสุนปนซึ่งพาติดตัวมาตามฟองขอ (๑)
ออกมาขูเข็ญจะทําการประทุษราย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๕
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๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

แตพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดเขาแยงและปดอาวุธปนดังกลาวจนอาวุธปนหลุดจากมือของจําเลย
เปนเหตุใหพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณปลายนิ้วหัวแมมือขางขวา
โดยไมถึงกับเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอจากนั้น พันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี
กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และเจาพนักงานตํารวจอีกจํานวนหนึ่งจึงชวยกันจับจําเลยได
พรอมกับยึดอาวุธปนและกระสุนปนดังกลาวเปนของกลาง ซึ่งจําเลยไดรับอาวุธปนและกระสุนปนของ
กลางคืนไปจากพนักงานสอบสวนแลว
(๓) อัยการศาลทหารกรุงเทพ (โจทก) ไดยื่นฟองจําเลยขอหาความผิดฐานพาอาวุธปน
ติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควรตอสูขัดขวาง
เจ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติก ารตามหน า ที่ โ ดยใช กํ าลั ง ประทุ ษ ร า ยโดยมี ห รื อ ใช อ าวุ ธ และใช กํ า ลั ง
ประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ จิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน
เครื่ อ งกระสุ น ป น วั ต ถุ ร ะเบิ ด ดอกไม เ พลิ ง และสิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ป น พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ
มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔
ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพไดมีคําสั่งใหประทับฟองเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูใน
ระหวางพิจารณา
๒. เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม (ทนายจําเลย) ไดยื่นคํารองขอให
ศาลไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความ
เที่ยงธรรมและเปนกลาง จึงไมชอบ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งวา ไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง
เพราะคดีนี้อัยการเปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๒ (๒) และศาลไดประทับฟองแลว
๓. จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟองเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวาง
พิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
๔. ศาลทหารกลางตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาในชั้นนี้เพียงคําสั่งของศาลทหาร
กรุงเทพวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเปนคําสั่งระหวางพิจารณาหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บัญญัติวา “คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําให
คดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณ
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย” คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญเมื่อพิจารณา
เนื้อหาอุทธรณของจําเลยแลวเห็นวา อุทธรณจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวา
ไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน
เปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพสั่งไมรับเปน
อุทธรณจําเลยโดยระบุวาเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น ตองดวยความเห็น
ของศาลทหารกลาง อุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น
๕. เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอ
ศาลทหารกรุงเทพขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยอางวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้โดยมิไดมี
หลักฐานใดยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพ
มิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุให
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้นเปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
๖. ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลว มีคําสั่งใหสงคําโตแยงของจําเลย ผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง
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มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๑๖๒ ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลวใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งให
ไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงมาให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็นวา กรณีตามคํารองเปนเรื่องที่ศาลทหารกรุงเทพสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย เปนกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ผูรองมีสิทธิใหศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงไดและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
ประเด็นพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดย
องคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้” เปนบทบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยทั่ว ๆ ไปวา การใชอํานาจขององคกร
ของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติวา “ในคดีที่พนักงานอัยการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

เป น โจทก ไม จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ถ า ศาลเห็ น สมควรจะสั่ ง ให ไ ต ส วนมู ล ฟ อ งก็ ไ ด ”
เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการในการยื่นฟองคดีวา กฎหมายบัญญัติใหเปน
ดุ ล พิ นิ จ ของศาลที่ จ ะสั่ ง ให ไ ต ส วนมู ล ฟ อ งในคดี ที่ พ นั ก งานอั ย การยื่ น ฟ อ งหรื อ ไม ก็ ไ ด เหตุ ผ ลคื อ
กระบวนการยุติธรรมคดีอาญาของไทยใชระบบกลาวหา และกอนที่พนักงานอัยการจะฟองคดีตอศาล
จะตองผานกระบวนการกลั่นกรองมากอน เริ่มจากพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
แลวเห็นวาควรสั่งฟองผูตองหา จึงทําความเห็นสั่งฟองแลวสงสํานวนใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้ง
เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนไดมานั้นมีมูลพอฟงวา
มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและจําเลยกระทําความผิด พนักงานอัยการจึงจะมีคําสั่งใหฟองจําเลยตอศาล
ดังนั้นจึงไมจําเปนที่ศาลตองไตสวนมูลคดีอีก แตถาศาลเห็นสมควรจะไตสวนมูลฟองก็ไดซึ่งในทางปฏิบัติ
ศาลจะไมไตสวนมูลฟองในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกฟอง แตกตางจากคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟอง
ที่ศาลจะสั่งไตสวนมูลฟองทุกคดี ดังนั้นบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๒ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุ งเทพส งคํ าโต แย งของพลตรี ขั ตติ ยะ สวั สดิ ผล ในคดี ดํ าที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เพื่ อให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทก ยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลยตอศาลทหาร
กรุงเทพวาพาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร
ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธ และใช
กําลังประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่ง
ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ฉบั บ ที่ ๔๔ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ล าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๙
ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพสั่งใหประทับฟอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางพิจารณา
นายสุกิจ พูนศรีเกษม (ทนายจําเลย) ไดยื่นคํารองขอใหศาลไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา
อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเที่ยงธรรมและเปนกลาง จึงไมชอบ กรณีศาลทหาร
กรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเพราะคดีนี้อัยการเปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาลไดประทับฟองแลว จําเลยอุทธรณคําสั่ง
ศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตอง
ไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ จําเลยจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ศาลทหารกลางตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาในชั้นนี้เพียงคําสั่งของศาลทหาร
กรุงเทพวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเปนคําสั่งระหวางพิจารณาหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บัญญัติวา “คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําให
คดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณ
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย” คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ เมื่อพิจารณา
เนื้อหาอุทธรณของจําเลยแลวเห็นวาอุทธรณจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวา
ไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน
เปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพสั่งไมรับเปนอุทธรณ
จําเลยโดยระบุวาเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น ตองดวยความเห็นของ
ศาลทหารกลางอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย
ไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยอางวารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้
โดยมิไดมีหลักฐานใดยืนยันวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการ
ศาลทหารกรุงเทพมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒)
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้นเปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอใหสงเรื่องนี้ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวา บทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม กับขอศาลทหารกรุงเทพระงับการพิจารณาคดีนี้ไวเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว
มีคําสั่งใหรับคํารองนี้ไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ดวยคะแนนเสียง
เอกฉันท โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือ ที่ ศร ๐๐๐๓.๖/๑๑๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
แจงคําสั่งดังกลาวใหตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาลทหารกรุงเทพทราบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๐๑
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ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
“มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
“มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมี คําพิ พากษาอัน ถึงที่ สุดแสดงวาบุค คลใดได กระทํ าความผิ ด จะปฏิ บัติต อ บุค คลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๖๒ ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งให
ไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา”
“มาตรา ๑๖๕ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ในวันไตสวนมูลฟอง ใหจําเลยมาหรือ
คุมตัวมาศาล ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริงแลว ใหอานและ
อธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลย
ใหจดไว ถาจําเลยไมยอมใหการก็ใหศาลจดรายงานไว และดําเนินการตอไป
จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิในการที่
จําเลยจะมีทนายมาชวยเหลือ
ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลย
รายตัวไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองโดยตั้งทนายใหซักคาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก
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พยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาล
ถามคําใหการจําเลยและกอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ บัญญัติวา บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา
เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดี อ าญาต อ งสั น นิ ษ ฐานไว ก อ นว า ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยไม มี ค วามผิ ด ก อ นมี คํ า พิพ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
แสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได มาตรา ๓๒
และมาตรา ๓๓ นี้เปนบทบัญญัติสวนหนึ่งที่เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล
มิใหตองโทษทางอาญาโดยปราศจากการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม การที่จะมีคําพิพากษา
ของศาลได นั้นจะตอ งมี ก ารดํา เนิ น ตามกระบวนการยุติ ธ รรมในศาล ซึ่ ง เริ่ มต นด วยการฟ อ งคดี ต อ
ศาลอาญาชั้ น ต น โดยประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาไว ใ นภาค ๓
ลักษณะ ๑ วาดวยการฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง ประกอบดวยมาตรา ๑๕๗ จนถึงมาตรา ๑๗๑
รวม ๑๕ มาตรา ในคดีอาญาบุคคลผูตองการไดรับความยุติธรรมมี ๒ ฝาย คือ ราษฎรผูเสียหายหรือ
รัฐาธิปตยผูมีอํานาจหนาที่ในการคุมครองดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ฝายหนึ่ง กับผูตองหาผูถูกฟองเปนจําเลยวากระทําความผิดอีกฝายหนึ่ง การที่จําเลยจะถูกพิพากษาวา
มีความผิดจึงตองมีการพิจารณากอนทุกคดี แตการพิจารณาพิพากษาโดยมากจะเปนกระบวนการที่ใชเวลา
ยาวนานเพื่อใหเพียงพอที่คูความจะไดพิสูจนวา จําเลยกระทําความผิดหรือไม ในระหวางเวลาที่พิจารณาคดี
อยูนั้น จําเลยยอมไดรับความเดือดรอนเสียหายหลายประการจนกวาศาลจะไดพิพากษาวา จําเลยมิได
กระทําความผิด ดังนั้น ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงมีระบบการตรวจสอบเบื้องตนกอน คือ
การไตสวนมูลฟองของศาลเพื่อตรวจสอบวา คําฟองมีมูลพอที่จะรับพิจารณาหรือไม หากคดีไมมีมูล
ศาลจะไดยกฟองไปเสียแตตน จําเลยจะไดไมตองรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมจําเปน และศาล
ก็จะไมตองเสียเวลามาพิจารณาคดีที่ไมมีมูลมาแตตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่ราษฎรเปนโจทกฟอง
โดยลําพังอาจเปนการกลั่นแกลงหรือเขาใจผิดในขอเท็จจริงและขอกฎหมายก็ได ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ จึงบัญญัติใหศาลที่รับคําฟองคดีราษฎรเปนโจทกฟองทําการไตสวน
มูลฟองทุกรายกอนประทับรับฟอง
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หนา ๓๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

การไตสวนมูลฟองของศาลอาญาชั้นตนนี้ ผูรองอาจสําคัญวา จะมีการไตสวนคําฟองและ
พยานหลักฐานจนสามารถวินิจฉัยคดีไดชัดเจน แตความจริงแลวการไตสวนมูลฟองเปนหลักประกัน
แกศาลเทานั้นวา จะไมมีการกลั่นแกลงฟองคดีโดยไมมีมูลโดยสิ้นเชิงและใชศาลเปนเครื่องมือกลั่นแกลง
จําเลย เพราะศาลตองระมัดระวังวา ราษฎรผูฟองคดีก็ตองการความยุติธรรมจากศาลเชนเดียวกัน
การไตสวนมูลฟองตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดใหสิทธิแกผูถูกฟอง
โตแยงหรือพิสูจนพยานหลักฐานมากกวาที่มีโอกาสกระทําไดในระหวางการสอบสวนและพิจารณาสั่งคดี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๑๖๕ วรรคสามวา ในคดีราษฎร
เปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป กับแจง
วันที่ไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองโดยตั้งทนายใหซักคานโจทกดวยหรือไม
ก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาใหซักคานพยานโจทกก็ไดและหามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย
สวนในกรณีพนักงานอัยการเปนโจทกฟองนั้น ตองมีการสอบสวนเสียกอนโดยประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญากํ า หนดวิ ธี ก ารไว อ ย า งละเอี ย ดทั้ ง ขั้ น ตอนการสอบสวนและการสั่ ง คดี ข อง
พนักงานอัยการ ตั้งแตการรวบรวมหลักฐานและสอบปากคําพยานหรือบุคคลอื่นที่คําใหการอาจเปน
ประโยชนแกคดี การใหทนายความและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมการสอบปากคํา
การใหโอกาสผูตองหาใหการในเรื่องที่ถูกกลาวหาและอํานาจจับหรือควบคุมผูตองหา เมื่อทําสํานวน
เสร็จแลวพนักงานสอบสวนตองทําความเห็นสงพนักงานอัยการซึ่งอาจสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมหรือ
มีความเห็นแยงกับพนักงานสอบสวน ซึ่งบางกรณีจะตองมีการพิจารณาถึงระดับอัยการสูงสุดและ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดคําสั่งยุติวา ใหฟองหรือมิใหฟอง ดังนั้นจึงเห็นไดวา กวาที่คดี
ที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองจะมาถึงศาลนั้นไดมีการตรวจสอบพยานหลักฐานมาโดยละเอียดแลว
ยิ่งกวาการไตสวนมูลฟองธรรมดาและศาลยังมีอํานาจใชดุลพินิจใหไตสวนมูลฟองเมื่อเห็นสมควรอีกดวย
ดังนั้นการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติวา ในคดีที่พนักงาน
อัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น จึงชอบดวยเหตุผลแลว นอกจากนี้การประทับรับฟอง
หาใชเปนการแสดงวาจําเลยกระทําความผิดไม เพราะโจทกจะตองนําสืบพยานหลักฐานเพื่อใหศาล
พิพากษาวาจําเลยมีความผิด และจําเลยมีสิทธินําพยานหลักฐานสืบหักลางพยานหลักฐานของโจทกและ
พิสูจนความบริสุทธิ์ของตนรวมทั้งสิทธิในขอสันนิษฐานตาง ๆ ตามกฎหมายที่เปนคุณแกจําเลยทุกขอ
พิจ ารณาแลว เห็น ว า บทบัญ ญั ติแ หง ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ใหความสําคัญอยางเหมาะสมแลวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
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ของจําเลยในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองและมิใชบทบัญญัติที่ทําใหองคกรของรัฐใชอํานาจ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือสิทธิ และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก
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คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลย เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงซึ่งเปนคํารอง ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ของจําเลย
(พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล) ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ขอเท็จจริง สรุปวา อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทก ยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล
เปนจําเลย ตอศาลทหารกรุงเทพ ตามคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ ของศาลทหารกรุงเทพ ในความผิดฐานพา
อาวุ ธ ป น พกพร อ มกระสุ นป น ติ ด ตั ว ไปในทางสาธารณะโดยไม มี เ หตุ อั น ควรและไม ได รั บ อนุ ญ าต
ทั้งเมื่อเจาพนักงานเขาจับกุมจําเลยในความผิดฐานรวมกับพวกทํารายรางกายผูอื่นตามหมายจับ อันเปน
การปฏิบัติการตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยบังอาจตอสูขัดขวางโดยใชกําลังประทุษรายชกตอย
เจาพนักงาน และชักอาวุธปนพรอมกระสุนปนดังกลาวออกมาขูเข็ญจะทําการประทุษราย เปนเหตุทําให
เจาพนักงานไดรับบาดเจ็บโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ ขอใหศาลทหารกรุงเทพ
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑
มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
และพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๑ ฯ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูป ฯ ฉบับที่ ๔๑ ฯ ขอ ๔ และฉบับที่ ๔๔ ฯ ขอ ๓, ๗ หลังจาก
ศาลทหารกรุงเทพสั่งประทับฟองไวพิจารณาแลว จําเลยไดยื่นคํารองขอใหศาลไตสวนมูลฟองกอน
ประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพไมไดพิจารณาสั่งคดีดวยความเที่ยงธรรมและเปนกลาง
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา ฟองโจทกถูกตองตามกฎหมายและศาลไดประทับฟองแลวไมมีเหตุจําเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง จําเลยอุทธรณคําสั่งตอศาลทหารกลาง แตศาลทหารกรุงเทพไมรับอุทธรณอางวา เปนคําสั่ง
ระหวางพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จําเลยอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ
ดังกลาว ศาลทหารกลางเห็นวาคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพชอบแลว ไมรับอุทธรณคําสั่ง จําเลยจึงไดยื่น
คํารองขอใหศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลย เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ สวนปญหาวาศาล
รัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยไดหรือไมนั้น
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใช
บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัย” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคําฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพ (โจทก) แลว แมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จะมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี
โดยตรงตามฐานความผิดที่โจทกฟองก็ตาม แตก็เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลทหารกรุงเทพตองใช
ในการสั่งคดีเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟอง กอนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น และจําเลยไดโตแยง
มายังศาลรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จึงเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง ได เทียบไดกับคําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
(๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” และมาตรา ๖ บัญญัติวา
“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาฟองถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้.....(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทกใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น
พนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒).....(๒) ในคดีที่
พนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๒) คดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองนั้น กฎหมายบัญญัติใหเปนดุลพินิจของศาลที่จะ
ไตสวนมูลฟองหรือไมก็ได ทั้งนี้ก็โดยเหตุผลที่วา พนักงานอัยการจะยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมี
การสอบสวนในความผิดนั้นกอนไมไดตามบทบัญญัติของมาตรา ๑๒๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น กฎหมายใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะทําการสอบสวน
โดยมิชักชา รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๓๙ หลังจากนั้นจึงจะทําความเห็นสงสํานวนใหพนักงานอัยการพิจารณา
ดําเนินการตอไปไดตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๒ แหงกฎหมายดังกลาว ดังนั้น
กระบวนการในการนําคดีมาฟองรองตอศาลของพนักงานอัยการจึงไดผานการกลั่นกรองมาจากพนักงาน
สอบสวนชั้นหนึ่งแลว กรณีจึงไมจําตองไตสวนมูลฟองวาคดีมีมูลหรือไมอีก ซึ่งปกติในทางปฏิบัติ
ศาลจะไมไตสวนมูลฟองในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ทั้งบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๒) ก็เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการ
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา สวนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมิใหองคกรของรัฐใชอํานาจ
โดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลใหผิดปกติหรือแตกตางไปจากการกระทํา
ของอีกบุคคลหนึ่งได และรัฐธรรมนูญไมมีบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการไตสวนมูลฟองไว บทบัญญัติทั้งสอง
จึงมิไดมีความเกี่ยวของกันโดยตรง จึงหาไดขัดหรือแยงกันแตอยางใดไม
อาศัยเหตุผลดังกลาว วินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง
(๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เพื่อให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณี ป ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ขอเท็จจริง
อัยการศาลทหารกรุงเทพ (โจทก) ไดยื่นฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ตอศาลทหารกรุงเทพ
ในขอหาพาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร
ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธ และใช
กําลังประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพสั่งใหประทับฟอง เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางพิจารณา
ตอมาเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม (ทนายจําเลย) ไดยื่นคํารอง
ขอใหศาลไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาด
ความเที่ยงธรรมและเปนกลาง จึงไมชอบ กรณีศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง
เพราะคดีนี้อัยการเปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
และศาลไดประทับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวางพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖
ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ จําเลยจึงยื่น
คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
ศาลทหารกลาง พิเคราะหแลวเห็นวา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖
บัญญัติวา “คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย” คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ เมื่อพิจารณาเนื้อหาอุทธรณของจําเลยแลว เห็นวา อุทธรณจําเลยเปนการ
โตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่ง
ระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวนเปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับ
ไว ได ที่ ศ าลทหารกรุ ง เทพสั่ง ไมรั บอุ ท ธรณ จํา เลยโดยระบุ ว า เป นอุ ท ธรณ คํา สั่ งระหว า งพิ จ ารณา
ตองหามมิใหอุทธรณนั้น ตองดวยความเห็นของศาลทหารกลางอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของ
จําเลยฟงไมขึ้น
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอศาลทหาร
กรุงเทพขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยอางวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้โดยมิไดมีหลักฐานใด
ยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพมิได
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหาร
กรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถา
เห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้น เปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอไดกรุณาสงเรื่องนี้ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ หรือไม กับขอศาลทหารกรุงเทพไดโปรดระงับการพิจารณาคดีนี้ไวเปนการชั่วคราวจนกวา
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอวินิจฉัย
ประเด็นตองวินิจฉัยกอนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ตองเปนกรณีที่คูความหรือ
ศาลเห็นเองวา บทบัญญัติของกฎหมายที่ศาลใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น ประเด็นที่จะตองพิจารณา คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีนี้หรือไม บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี
ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ขอ ๔
คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗
แตเมื่อศาลทหารกรุงเทพจําเปนตองใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ในการสั่ ง คดี เ กี่ ย วกั บ การไต ส วนมู ล ฟ อ งก อ นที่ ศ าลจะพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จึงถือไดวาเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีได ทั้งนี้ เทียบเคียงไดกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่วินิจฉัยวา แมวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๕ จะมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีโดยตรงตามฐานความผิดที่โจทกฟอง
แตศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจําเปนตองใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ ในการสั่ง
เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานกอนที่ศาลจะพิจารณาคดี บทบัญญัติดังกลาว จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ศาลจะใชบังคับแกคดี
ดวยเหตุผลขางตนศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
(๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติวา “ในคดีพนักงานอัยการ
เปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่วางเปนหลักทั่วไปใหองคกร
ของรัฐทุกองคกรในการใชอํานาจของตน ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
สวนมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหเปนดุลพินิจของศาล
ที่จะไตสวนมูลฟองหรือไมก็ไดในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา คดีที่พนักงานอัยการ
เปนโจทก ไดมีการไตสวนเปนขั้นตอนมาแลว โดยเริ่มจากการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงาน
สอบสวนเห็นวามีพยานหลักฐานพอจะสงฟองผูตองหาได จึงทําความเห็นสงสํานวนใหพนักงานอัยการ
พิจารณาอีกขั้นหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการเห็นวา พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมานั้น มีน้ําหนัก
ที่รับฟงไดวา ผูตองหากระทําผิดจริง ก็จะมีคําสั่งฟองผูตองหาตอศาล ดังนั้นเมื่อคดีไดผานกระบวนการ
กลั่นกรองเชนนี้ ยอมถือไดวาไดมีการคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของผูตองหา
ศาลจึงไมจําตองใหไตสวนอีก แตถาศาลจะไตสวนมูลฟองอีกก็ได ซึ่งเทากับเปนการยืนยันการใหความ
เปนธรรมแกผูตองหาหรือจําเลยอยางแทจริง สวนในคดีที่ราษฎรเปนโจทก กฎหมายบังคับใหศาลตอง
ไต ส วนมู ล ฟ อ งเสมอ เนื่ อ งจากในคดี ดั ง กล า วไม มี ก ารสอบสวนหรื อ ไต ส วนเป น ขั้ น ตอนมาก อ น
ศาลจําเปนตองใหไตสวนมูลฟองกอนเสมอ
ดังนั้น ขอโตแยงของผูรองที่โตแยงวา การที่มาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เนื่องจากใหอํานาจศาลที่จะไมตองไตสวนมูลฟอง
ซึ่งเปนการไมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล เพราะอาจทําใหผูตองหา
ไมไดรับความเปนธรรมถูกฟองตอศาลโดยมิไดมีหลักฐานยืนยันหรือเพียงพอวา ผูตองหาหรือจําเลยเปน
ผูกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหานั้น ไมมีเหตุผลที่จะรับฟงได
ดวยเหตุผลขางตนจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลย (พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล) เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ สงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ
สวัสดิผล จําเลยในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีศาลทหารกรุ งเทพใชอํา นาจตามมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มีคําสั่งใหยกคํารองของจําเลยที่ขอใหยกคดีขึ้นไตสวนมูลฟอง เนื่องจากศาลทหาร
กรุงเทพเห็นวาคดีนี้อัยการศาลทหารกรุงเทพเปนโจทก ไมจําตองยกคดีขึ้นไตสวนมูลฟอง แตจําเลย
เห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ในเรื่องศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริงตามคํารอง
อัยการศาลทหารกรุงเทพเปนโจทกฟองพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลยในคดีอาญาตอ
ศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ความผิดฐานพาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะ
โดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการ
ปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธปน และใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไม
ถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาหลายมาตรา และความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ตามที่โจทกระบุไวในคําฟอง
ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพไดประทับฟองในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหศาลเรียกไตสวน
มูลฟอง เนื่องจากอัยการศาลทหารกรุงเทพไมไดพิจารณาสั่งคดีดวยความเที่ยงธรรมและเปนกลางใน
การสั่งฟองคดี เมื่อขอเท็จจริงปรากฏแกศาลและศาลเห็นเองวา คําสั่งที่ศาลรับฟองโจทกไวพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

เปนคําสั่งที่ผิดหลง ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จําเลยเปนทหารชั้นผูใหญยศพลตรี สิทธิและเสรีภาพยอมไดรับการ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญ ขอศาลไดโปรดมีคําสั่งนัดไตสวนมูลฟองและมีคําสั่งตามรูปคดีตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา คดีนี้อัยการเปนโจทก ฟองโจทก
ถูกตองตามกฎหมายและศาลไดประทับฟองแลว จึงไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง
จําเลยไดยื่น อุทธรณคัดคา นคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพ เมื่อ วั นที่ ๕ มิถุ นายน ๒๕๔๖
ขอใหศาลทหารกลางมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพ โดยใหศาลทหารกรุงเทพไตสวนคํารอง
และฟงพยานใหสิ้นกระแสความ แลวมีคําสั่งตามรูปคดีตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปน
ตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน ตองหามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ จึงไมรับเปนอุทธรณ
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหสงความเห็น
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยจําเลยเห็นวาตามคํารองขอใหศาลไตสวนมูลฟองเปน
คําคูความ เมื่อศาลทหารกรุงเทพยกคํารองทําใหคดีเสร็จไปทั้งสํานวนเกี่ยวกับการไตสวนคํารองยอมไม
ตัดสิทธิใหคูความอุทธรณคําสั่งนั้นไดทันที ไมเปนการตองหามใหอุทธรณหรือเปนคําสั่งระหวางพิจารณา
ดังที่ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัย การที่ศาลทหารกรุงเทพใชบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๙๖ บังคับคดีแกจําเลยนั้น จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ทั้งนี้ การใชอํานาจ
โดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา คําโตแยงของจําเลยที่กลาวอางวา
ศาลใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ นั้น มิใชเปนคําโตแยงวาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ศาลนํามาใชบังคับแกคดี ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงไมตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ที่ศาล
จะตองสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ใหยกคํารอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอใหสงความเห็นให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยมีเหตุผลเชนเดียวกับคํารองที่ยื่นตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา คํารองฉบับนี้จําเลยโตแยง
คําสั่งศาลที่นําบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ มาใชบังคับกับขอให
ศาลรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงคํารองของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย อันนีเ้ นือ้ หาสาระ
เปนอยางเดียวกับคํารองของจําเลยฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งศาลไดสั่งคํารองไปแลว
ขณะนี้ยังไมมีเหตุเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจของศาล จึงใหยกคํารอง
จําเลยยื่นคําใหการตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ปฏิเสธฟองโจทก
ตลอดขอกลาวหา
ศาลทหารกลางมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ กรณีจําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหาร
กรุงเทพซึ่งสั่งเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ และมีคําสั่งใหยกคํารองอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพ
ของจําเลย
จํ า เลยยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลทหารกรุ ง เทพ เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๔๖ ขอให ส ง ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม โดยมีเหตุผลวา อัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยโดยไมมี
หลักฐานใดยืนยันวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหาร
กรุงเทพมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จนเปนเหตุใหศาลทหาร
กรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว
ขอพิจารณาเบื้องตน คําโตแยงของจําเลยตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล
เห็นเองหรือ คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) เปนบทบัญญัติ
ที่ศาลใชบังคับแกคดี และจําเลยซึ่งเปนคูความในคดีโตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ กรณีองคกรของรัฐใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น กรณี
ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคําโตแยงของจําเลย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๑๖๒ “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่ง
ใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบททั่วไปที่กําหนดใหการใชอํานาจโดย
องคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ ขอเท็จจริงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งขั้นตอนการฟองคดีสามารถฟองไดโดยพนักงานอัยการ ในฐานะเจาพนักงานผูมีหนาที่ฟอง
ผูตองหาตอศาล หรือราษฎรที่เปนผูเสียหาย เปนโจทกฟองคดีอาญาดวยตนเอง หรือเปนโจทกรวมกับ
พนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ กรณีราษฎรเปนโจทกให
ไตสวนมูลฟอง หมายถึง กระบวนการไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจําเลยตองหา แตตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

จําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรศาลจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได เหตุผลที่กฎหมาย
บัญญัติใหแตกตางกัน เนื่องจากกรณีราษฎรเปนโจทกยังไมผานขั้นตอนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน เหมือนกับกรณีพนักงานอัยการเปนโจทก ซึ่งตองผานขั้นตอนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อทราบ
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษกอนสงใหพนักงานอัยการ
เพื่อตรวจสอบสํานวนการสอบสวนกอนสั่งฟองคดีตอศาล ดังนั้น การที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟอง
คดี อ าญา จึ ง ได ผ า นขั้ น ตอนการสอบสวนโดยพนั ก งานสอบสวนและการตรวจสอบสํ า นวนการ
สอบสวนของพนักงานอัยการมาแลวถึงสองขั้นตอน ตางจากกรณีราษฎรเปนโจทก กฎหมายจึงบัญญัติ
ใหมีการไตสวนมูลฟอง จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ การไตสวนมูลฟองในกระบวนการยุติธรรม จึงเปนเรื่องที่กฎหมายใหความ
เปนธรรมแกผูตองหาที่ถูกฟองคดีอาญาในศาลกรณีราษฎรเปนโจทกหรือพนักงานอัยการเปนโจทก
ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติกอนฟองคดีตอศาลแตกตางกัน และใหความเปนธรรมแกจําเลยตามเหตุผล
ที่รับฟงได รวมทั้งใหศาลใชดุลพินิจในการพิจารณาประทับฟองไวหรือจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก กรณีที่ศาลประทับฟองคดีที่พนักงานอัยการศาลทหารกรุงเทพเปนโจทก
ไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จึงมิใชบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงาน
อัยการสั่งฟองหรือไมสั่งฟองจําเลย โดยมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญตามที่จําเลยโตแยง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุ ง เทพส ง คํ า โต แ ย ง ของพลตรี ขั ต ติ ย ะ สวั ส ดิ ผ ล ในคดี ดํ า ที่ ๑๓๑/๒๕๔๖
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
สรุปขอเท็จจริง
๑. อั ย การศาลทหารกรุ ง เทพ (โจทก ) ได ยื่ น ฟ อ งพลตรี ขั ต ติ ย ะ สวั ส ดิ ผ ล (จํ า เลย)
ตอศาลทหารกรุงเทพ มีขอความดังตอไปนี้
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางคืนกอนเที่ยง จําเลยพาอาวุธปนพกสั้น
ออโตเมติกยี่หอคลอค ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑ กระบอก ซึ่งเปนอาวุธปนของจําเลยที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหมีและใชไดโดยชอบดวยกฎหมายกับกระสุนปน ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑๔ นัด
ติดตัวโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวไปในบริเวณหนาอาคารสุพินโกศลแมนชั่น ในซอย
ลาดพร าว ๖๐ ถนนลาดพราว อัน เปนทางสาธารณะโดยไม มีเ หตุ อันสมควร จํ าเป นและเรง ดว น
ตามสมควรแก พ ฤติ ก ารณ (ขณะกระทํ า ความผิ ด จํ า เลยเป น ทหารสั ญ ญาบั ต รประจํ า การ สั ง กั ด
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก ชวยราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
๑.๒ ภายหลังจากที่จําเลยไดกระทําความผิดตามฟองขอ ๑.๑ แลว พันตํารวจตรี ธีรเดช
ธรรมสุธี กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาล
ดอนเมือง ไดเขาจับกุมจําเลยในความผิดฐานรวมกันทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตราย
แกกายสาหัส ตามหมายจับของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ที่ ๒๐๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๓๙ อันเปนการปฏิบัติตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยไดบังอาจตอสูขัดขวางไมยอมให
จับกุมแตโดยดี โดยจําเลยใชกําลังประทุษรายชกตอย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ โดยไมถึงกับ
เปนเหตุไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และจําเลยชักอาวุธปนพรอมกระสุนปนซึ่งพกพาติดตัวมา
ตามฟองขอ ๑.๑ ออกมาขูเข็ญจะทําการประทุษราย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และพันตํารวจตรี
ธีรเดช ธรรมสุธี แตพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดเขาแยงและปดอาวุธปนหลุดจากมือของจําเลย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

เป น เหตุ ใ ห พั น ตํ า รวจตรี ธี ร เดช ธรรมสุ ธี ได รั บ บาดเจ็ บ มี บ าดแผลที่ บ ริ เ วณปลายนิ้ ว หั ว แม มื อ
ข า งขวาโดยไม ถึ ง กั บ เป น เหตุ ไ ด รั บ อั น ตรายแก ก ายหรื อ จิ ต ใจ ต อ จากนั้ น พั น ตํ า รวจตรี ธี ร เดช
ธรรมสุธี กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และเจาพนักงานตํารวจอีกจํานวนหนึ่งจึงชวยกัน
จับจําเลยไดพรอมกับยึดอาวุธปนและกระสุนดังกลาวเปนของกลางซึ่งจําเลยไดรับอาวุธปนและกระสุน
ปนของกลางคืนไปจากพนักงานสอบสวนแลว
๒. อั ย การศาลทหารกรุ ง เทพ (โจทก ) ได ยื่ น ฟ อ งพลตรี ขั ต ติ ย ะ สวั ส ดิ ผ ล (ผู โ ต แ ย ง )
เปนจําเลยตอศาลทหารกรุงเทพ วาพาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมี
อาวุธปนติดตัวและโดยไมมีเหตุสมควร ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใช
กําลังประทุษรายโดยมีหรือใชอาวุธ และใชกําลังประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกกายหรือจิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑
มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพ
สั่งใหประทับฟอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ คดีอยูในระหวางการพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองขอใหศาล
ไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเทีย่ งธรรม
และเปนกลาง จึงไมชอบ กรณีศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเพราะคดีนี้
อัยการเปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
และศาลไดประทับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่งระหวาง
พิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ จึงไมรับอุทธรณ
จําเลยจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
ศาลทหารกลางตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาในชั้นนี้เพียงคําสั่งของศาลทหาร
กรุงเทพวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเปนคําสั่งระหวางพิจารณาหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บัญญัติวา “คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําให
คดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและ
มีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย” คดีนี้ศาลยังไมไดมีคําสั่งในประเด็นสําคัญ เมื่อ พิจารณา
เนื้อหาอุทธรณของจําเลยแลวเห็นวา อุทธรณจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวา
ไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงถือเปนอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน
เปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ศาลทหารกลางจะพึงรับไวได ที่ศาลทหารกรุงเทพสั่งไมรับเปน
อุทธรณจําเลยโดยระบุวาเปนอุทธรณคําสั่งระหวางการพิจารณาตองหามมิใหอุทธรณนั้น ตองดวย
ความเห็นของศาลทหารกลาง อุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอศาล
ทหารกรุ งเทพขอให ส งศาลรั ฐ ธรรมนูญ เพื่อ พิ จารณาวิ นิจ ฉั ยโดยอ า งวา รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖
บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้
โดยมิไดมีหลักฐานยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการ
ศาลทหารกรุ ง เทพมิ ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการ
เปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” นั้นเปน
บทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอใหสงเรื่องนี้
ไปให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒) แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม กับขอใหศาลทหารกรุงเทพ
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ระงับการพิจารณาคดีนี้ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองแลวมีคําสั่งใหรับไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๑๒ และรั บ ไว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ โดยพิ จ ารณาเห็ น ว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๗/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ไวเปนบรรทัดฐานมากอน ในคํารองลักษณะเดียวกันนี้ที่ขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ซึ่งเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ จํา เลยโตแย งมายั ง ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ได ดว ย เพราะศาล
ทหารกรุงเทพจําเปนตองใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ในการสั่งคดีเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟอง กอนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี
และศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ได
ขอวินิจฉัย
๑. บทบัญญัติกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติใหเปนดุลยพินิจของศาลที่จะไตสวนมูลฟองหรือไมก็ไดในคดีที่พนักงาน
อัยการเปนโจทกไมเหมือนกับคดีราษฎรเปนโจทก (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๒ (๑) ) คดี ร าษฎรเป น โจทก ก ฎหมายบั ง คั บ ว า ศาลต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ งเสมอเหตุ ผ ลก็ คื อ ว า
คดีพนักงานอัยการเปนโจทก กอนที่พนักงานอัยการจะนําคดีมาฟองตอศาลนั้นไดผานกระบวนการ
กลั่นกรองมาแลว เริ่มจากพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนพยานหลักฐานแลวเห็นวาควรสั่งฟอง
ผูตองหา จึงทําความเห็นสงสํานวนใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง พนักงานอัยการพิจารณา
แลวเห็นวาพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมานั้นมีน้ําหนักพอฟงวาผูตองหากระทําผิดจริง
ก็จะมีคําสั่งฟองผูตองหาตอศาล เมื่อไดมีการกลั่นกรองดังที่กลาวแลว จึงไมจําเปนที่ศาลตองไตสวน
มูลฟอง แตถาศาลจะไตสวนมูลฟองอีกก็ได ปกติในทางปฏิบัติศาลจะไมไตสวนมูลฟองในคดีพนักงาน
อัยการเปนโจทก
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
๒. พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มิไดมีความเกี่ยวของกันโดยตรง เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการในการดําเนิน
กระบวนพิ จ ารณาคดี ส ว นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ บั ญ ญั ติ ถึ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
โดยทั่ว ๆ ไปวา การใชอํานาจขององคกรของรัฐตอ งคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟองตอศาลและ
ศาลไดประทับรับฟองแลวบทบัญญัติทั้งสองนี้จึงไมอาจขัดหรือแยงกันได อีกทั้งรัฐธรรมนูญก็มิได
บัญญัติถึงสิทธิที่เกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองไว แตอยางใด
ตามคํารองโตแยงของจําเลยผูโตแยง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ อางหลักฐานบันทึกจับกุมวา
ไมมีขอความใดเลยวา จําเลย (ผูโตแยง) ทํารายเจาพนักงานตํารวจ หรือมีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
ตามโจทกฟองและทั้งยังไมมีขอความใดเลยวาเจาพนักงานตํารวจไดคืนอาวุธปนของกลางใหกับจําเลย
(ผูโตแยง) ตามฟอง ดังนั้นจึงเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏตอศาลและศาลเห็นวาจําเลยมิใชผูกระทําผิด
การที่ศาลสั่งรับฟองไวพิจารณาเปนคําสั่งที่หลงผิดและผิดระเบียบ ก็ชอบที่ศาลจะตองไตสวนพยานจําเลย
ใหสิ้นกระแสความกอน ก็เปนเพียงคํารองที่อางเหตุผล เพื่อใหศาลทหารกรุงเทพเปลี่ยนใจมาใชอํานาจ
สั่งใหไ ตสวนมู ลฟ องก อนตามประสงค ของตน ตามเหตุผ ลที่อ างโตแ ยง ก็เ ปนลั ก ษณะการตอ สูค ดี
ซึ่งตองกระทําในชั้นพิจารณาของศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไดใหอํานาจศาลไวชัดแจงวา จะไตสวนหรือไมก็ได เมื่อศาลทหารกรุงเทพไมไดไตสวนกอนรับฟองไว
ก็เปนอํานาจของศาลทหารกรุงเทพถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจไว และการที่ศาลทหาร
ไมไตสวนตามความประสงคของจําเลย เพราะศาลยอมตรวจพิจารณาคําฟองของอัยการ ฯ ผูเปนโจทก
ที่ตรวจพิจารณาสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการแสวงหา รวบรวม
พยานหลักฐาน และขอเท็จจริงตามที่กฎหมายบัญญัติไว จนกระทั่งมีพยานหลักฐานขอเท็จจริงเพียงพอ
และพอฟอง จึงมีความเห็นสั่งฟองและยื่นฟองจําเลยตอศาลโดยอางพยานหลักฐานประกอบและศาล
ยอมเห็นวาคําฟองถูกตองมีมูลพอฟองตามกฎหมายแลวจึงรับฟองโดยไมจําเปนตองเสียเวลาไตสวน
มูลฟองอีก ซึ่งเปนกระบวนการที่ตางกันกับกรณีราษฎรเปนโจทกยื่นฟองเอง ศาลยอมจําเปนตอ ง
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ไตสวนมูลฟองเพื่อศาลจะไดทราบมูลฟองมีหรือเพียงพอหรือไมเพียงใดกอนจึงจะรับฟอง ซึ่งทั้งสองกรณี
กฎหมายก็ บั ญ ญั ติ ไ ว ชั ด แจ ง กรณี นี้ ก ารที่ ศ าลไม ไ ต ส วนมู ล ฟ อ งอี ก จึ ง ไม ทํ า ให จํ า เลยเสี ย เปรี ย บ
เสียศักดิ์ศรีแตอยางใด อีกประการหนึ่งการไตสวนมูลฟองนั้นเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของศาลโดยเฉพาะในการพิจารณารับฟองหรือไมรับฟองของโจทก จําเลยไมมีสิทธิตอสูคดี
ในกระบวนการนี้ แต หากเมื่อ ศาลรั บฟอ งโจทกแ ลว จึงจะเขา สูกระบวนการพิ จารณาคดีข องศาล
อันเปนกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัย ขอเท็จจริง พยานหลักฐานรายละเอียดพฤติการณการทําผิด
ในการพิสูจนความผิดโดยเปนกระบวนการที่ศาลตองดําเนินการตอมา ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหสิทธิจําเลยในเรื่องการตอสูคดีไวชัดแจงตางหากแลว มิไดทําให
เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือทําใหผูโตแยงเสียสิทธิหรือถูกจํากัดสิทธิในสาระสําคัญ
ตามที่ผูรองอางแตอยางใด หากปรากฏขอเท็จจริงในการพิจารณาของศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
แลววาผูโตแยงมิไดเปนผูกระทําผิด รัฐธรรมนูญก็คุมครองสิทธิที่จะฟองหนวยงานรัฐเรียกคาเสียหาย
ประมวลกฎหมายอาญาก็ บั ญ ญั ติ ค วามผิ ด เจ า พนั ก งานรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ มิ ช อบไว ชั ด แจ ง สามารถ
ใชสิทธิทางศาลเรียกรองสิทธิดังกลาวได
วินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖ หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล จําเลยในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ได ว า อั ย การศาลทหารกรุ ง เทพฟ อ งผู ร อ งเป น จํ า เลยต อ ศาลทหารกรุ ง เทพ
ในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน ตอสูขัดขวางและทํารายเจาพนักงาน ศาลทหารกรุงเทพไดมี
คําสั่งประทับฟอง ตอมาผูรองไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพเพื่อขอใหยกคดีขึ้นไตสวนมูลฟอง
กอนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ศาลทหารกรุงเทพไดมีคําสั่งใหยกคํารองของผูรองโดยอาง
เหตุผลวาคดีนี้อัยการศาลทหารกรุงเทพเปนโจทกจึงไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองกอ นประทับฟอ ง
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ ผูรองไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตศาลทหารกรุงเทพไมรับ
อุทธรณเนื่องจากคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งระหวางพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๙๖ ผูรองจึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณของศาลทหารกรุงเทพตอศาลทหารกลางและ
ศาลทหารกลางไดมีคําสั่งยืนตามศาลทหารกรุงเทพ คือ ไมรับอุทธรณของผูรอง
ผูรองเห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งการที่อัยการ
ศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองผูรองโดยมิไดมีหลักฐานใดยืนยันวา ผูรองเปนผูกระทําความผิดตามที่
ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาว ผูรอง
เห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒) แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ที่ บั ญ ญั ติ ว า
“ในคดีพ นัก งานอั ย การเปนโจทก ไม จํา เป นต องไตส วนมูล ฟอ ง แตถ า เห็นสมควรจะสั่ง ให ไต ส วน
มูลฟองกอนก็ได...” นั้นเปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ จึงขอใหศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
หรือไม
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัตวิ า “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัติวา “ในคดีพนักงาน
อัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”
เหตุ ที่ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บั ญ ญั ติ ว า ในคดี ที่
พนักงานอัยการเปนโจทกฟองไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวน
มูลฟองกอนก็ได เพราะคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก นั้น กอนที่พนักงานอัยการจะนําคดีมาฟอง
ตอศาลไดผานกระบวนการการกลั่นกรองมาแลว เริ่มจากเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นพนักงาน
สอบสวนจะทําการสอบสวนพยานหลักฐานแลวเห็นวาควรสั่งฟองจึงทําความเห็นสงสํานวนใหพนักงาน
อัยการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง พนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวาพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวน
สอบสวนมานั้ น มี น้ํ า หนั ก พอฟ ง ว า จํ า เลยกระทํ า ผิ ด จริ ง จึ ง จะมี คํ า สั่ ง ฟ อ งจํ า เลยต อ ศาล เมื่ อ ได มี
การกลั่นกรองดังที่กลาวแลว ศาลจึงไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองอีก ซึ่งตางกับที่ราษฎรเปนโจทก
ฟองเอง ซึ่งมิไดผานกระบวนการการกลั่นกรองเบื้องตนเสียกอน เพื่อปองกันมิใหมีการฟองโดยคดี
ไมมีมูลความผิด ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) จึงบัญญัติวา
ในคดีราษฎรเปนโจทกใหศาลทําการไตสวนมูลฟองทุกครั้ง สวนมาตรา ๑๖๒ (๒) เปนบทบัญญัติ
ใหเปนดุลพินิจของศาลในกรณีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ศาลจะทําการไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง
หรื อ ไม ก็ ไ ด จึ ง เป น หลั ก ประกั น ความเที่ ย งธรรมในกระบวนการยุ ติ ธ รรมและเป น การกลั่ น กรอง
อยา งเหมาะสมเปนการใชอํานาจขององค กรของรั ฐในกระบวนการยุติธ รรมซึ่งไดคํา นึงถึ งศัก ดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ แลว
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
(๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ดวยศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ในคดีดําที่ ๑๓๑/๒๕๔๖
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปความไดดังนี้
อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทก ฟอง พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล เปนจําเลยตอศาลทหาร
กรุงเทพในฐานความผิดพาอาวุธปนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว
และโดยไมมีเหตุสมควร ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษราย
โดยมีหรือใชอาวุธ และใชกําลังประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑
มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๔ ข อ ๓ คํ า สั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ฉบั บ ที่ ๔๑ ลงวั น ที่
๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๔ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔
ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ล าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๙ ข อ ๓, ๗ ซึ่ ง ศาลทหารกรุ ง เทพได สั่ ง ให รั บ ฟ อ งไว
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ และคดีอยูในระหวางการพิจารณา
ต อ มา นายสุ กิ จ พู น ศรี เ กษม ทนายจํ า เลย ได ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาล เมื่ อ วั น ที่ ๒ มิ ถุ น ายน
๒๕๔๖ ขอใหศาลไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

โดยขาดความเที่ยงธรรมและเปนกลาง จึงไมชอบ กรณีศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตอง
ไต ส วนมู ล ฟ อ งเพราะคดี นี้ อั ย การเป น โจทก ฟ อ งโจทก ถู ก ต อ งตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) และศาลไดประทับรับฟองแลว
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพที่สั่งวาไมตองไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๔๖ ศาลทหารกรุงเทพสั่งวา คําสั่งศาลที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองนั้น เปนคําสั่ง
ระหว า งพิ จ ารณาที่ ไ ม ทํ า ให ค ดี เ สร็ จ สํ า นวน ห า มมิ ใ ห อุ ท ธรณ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๙๖ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕
จึงไมรับอุทธรณ จําเลยจึงยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณตอศาลทหารกลาง
ศาลทหารกลางเห็นวาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖ บัญญัติไววา
ไมใหอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวนจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใน
ประเด็นสํา คัญและมีอุทธรณคํ าพิพากษาหรือ คํา สั่งนั้ นดวย และในคดีนี้ศาลยังไมไดมี คําพิพ ากษา
หรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ เนื่องจากอุทธรณของจําเลยเปนการโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพ
ที่สั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟอง จึงเปนอุทธรณคําสั่งระหวางการพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จ
สํ า นวนเป น อุ ท ธรณ ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมายที่ ศ าลทหารกลางจะพึ ง รั บ ไว ไ ด อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
ศาลทหารกรุงเทพของจําเลยฟงไมขึ้น
นายสุ กิ จ พู น ศรี เ กษม ทนายจํ า เลย ได ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลทหารกรุ ง เทพ เมื่ อ วั น ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๔๖ เพื่อขอใหสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
บัญญัติใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ ในขณะที่ อั ย การศาลทหารกรุ ง เทพได ยื่ น ฟ อ งจํ า เลยโดย
มิ ไ ด มี ห ลั ก ฐานใดยื น ยั น ว า จํ า เลยเป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามที่ ถู ก กล า วหา การสั่ ง ฟ อ งของอั ย การ
ศาลทหารกรุงเทพดังกลาวจึงมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
จนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว และการที่ มาตรา ๑๖๒ (๒)
แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาที่ บั ญ ญั ติ ว า ในคดี ท่ี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก
ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได นั้นเปนบทบัญญัติ
ที่ไ มช อบด วยรั ฐ ธรรมนู ญ เพราะขัดหรื อ แย ง ตอ รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึ งขอให สง เรื่อ งไปยั ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒) แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม และขอใหศาลทหารกรุงเทพ
ระงั บ การพิ จ ารณาคดี ไ ว เ ป น การชั่ ว คราวจนกว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๑๒ และรั บ ไว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ นอกจากนั้นก็ไดแจงคําสั่งดังกลาวใหตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาศาล
ทหารกรุงเทพทราบ
๓. ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิเคราะหแลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง วา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
หรือไม
ในเรื่องนี้มีขอพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยวามาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง
(๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ระบุไวในมาตรา ๒๖๔
แหงรัฐธรรมนูญหรือไม
มาตรา ๒๖๔ แหงรัฐธรรมนูญ บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตนิ ั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”
คําวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในมาตรา ๒๖๔ แหงรัฐธรรมนูญนั้นมีความหมายถึงกฎหมายใด ๆ
ที่ศาลตองนําไปใชในการตัดสินคดี หากไมใชบทบัญญัติดังกลาวจะทําใหผลของคําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ไมวาจะเปนผลดีหรือผลรายตอคูความก็ไดจึงมิไดมีความหมายเฉพาะกฎหมายสารบัญญัติซึ่งเปนขอความ
ที่ศาลจะนําไปใชบังคับแกคดีที่ศาลกําลังพิจารณา ซึ่งจะมีผลของการวินิจฉัยออกมาเปนคําพิพากษา
หรือคําสั่งและผูกพันคูความในคดีตอไป เชน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๑๐๒ พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗ มาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๗๒
และมาตรา ๗๒ ทวิ ฯลฯ เทานั้น แตหมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ
กฎหมายที่ใชบังคับกับวิธีพิจารณาดวยเพราะบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาที่คูความฝายหนึ่ง
กลาวอางวาตองใชบังคับในขณะที่อีกฝายหนึ่งโตแยงวาไมใชบังคับก็เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับคดี
เชนเดียวกับบทบัญญัติในกฎหมายสารบัญญัติและในการพิจารณาคดีอาญาศาลก็ตองใชบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน บทบัญญัติในการสั่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานกอนที่
ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีในการพิจารณาคดีดวย
หากตีความวากฎหมายที่ใชบังคับแกคดีมีความหมายเฉพาะกฎหมายสารบัญญัติ ทั้งที่ไมมี
คํานิ ยามที่ชั ดเจนและแสดงเชน นั้น ย อ มเปน การตีค วามที่แ คบเกินไป และการตีค วามในลัก ษณะ
ที่ แ คบเกิ น ไปดั ง กล า วย อ มไม เ ป น การคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน ทั้ ง ที่ เ จตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีวัตถุประสงคที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมาตรา ๒๖๔
ก็มีวัตถุประสงคดังกลาวนี้ที่ใหสิทธิประชาชนที่จะโตแยงความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยใชสิทธิโตแยงตอศาลในคดีที่ตนเปนคูความได
นอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวากฎหมายที่ใชบังคับแกคดีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ นั้นหมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายวิธีสบัญญัติดวย กลาวคือคําวินิจฉัยที่
๑/๒๕๔๓ และคําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๔๖ ซึ่งวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเปนบทบัญญัติที่ ใชบังคับแกคดีได และคํ าวินิจฉัย ที่ ๓๔ - ๕๓/๒๕๔๓ ซึ่ง วินิจฉัยว า
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกคดีเชนกัน
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยไดเนื่องจากมาตรา ๑๖๒ (๒)
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนบทบัญญัติที่จําเลยโตแยงมายังศาลรัฐธรรมนูญและ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ศาลทหารกรุงเทพจําเปนตองใชในการสั่งคดีเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองจึงเปนบทบัญญัติที่ศาลจะตอง
ใชบังคับแกคดีนี้กอนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีอันทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่งได
ประเด็น ที่ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญต อ งพิจ ารณาวิ นิ จฉั ยต อ ไป คื อ ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม ซึ่งมีหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก ไม จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ถ า เห็ น สมควร
จะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”
พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖ วางหลั ก การไว ว า ในการใช อํ า นาจของ
องคกรของรัฐทุกองคกรนั้นผูใชอํานาจตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีคุณคาหรือมีเกียรติแหงความเปนคนของผูที่จะไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจขององคกรนั้น ๆ
โดยตองมีการปฏิบัติตอบุคคลในฐานะที่เปนมนุษย และตองคํานึงถึงสิทธิอันเปนอํานาจที่บุคคลจะ
กระทําการใด ๆ และเสรีภาพ อันเปนความเปนอิสระที่จะกระทําการใด ๆ ที่ไดรับการรับรองตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ด ว ยว า จะต อ งไม ก ระทบถึ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ อ งค ก รนั้ น ๆ
ใชอาํ นาจ สวนบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น
บัญญัติถึงกรณีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีบุคคลใดนั้นใหดุลพินิจของศาลที่จะไมตองไตสวน
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มูลฟองก็ได แตถาศาลเห็นวามีความจําเปนศาลก็สั่งใหไตสวนมูลฟองก็ได ที่เปนเชนนี้เพราะในคดีดังกลาว
ไดมีการกลั่นกรองในกระบวนการยุติธรรมกอนฟองแลววามีมูลวา จําเลยนาจะกระทําผิดจริง กลาวคือ
พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนพยานหลักฐานแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอและมีมูล
ที่แสดงวา ผูตองหากระทําผิดและที่จะฟองผูตองหาดังกลาวไดและเสนอตอ พนักงานอัยการ และ
พนักงานอัยการก็ไดพิจารณาแลวเห็นวามีน้ําหนักเพียงพอและมีมูลวาผูตองหากระทําผิดจริงจึงฟอง
ผู ต อ งหาต อ ศาล จึ ง ไม จํ า เป น ที่ ศ าลต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ถ า ศาลจะไต ส วนมู ล ฟ อ งก อ นก็ ไ ด
ซึ่งแตกตางจากคดีที่ประชาชนเปนโจทกฟองบุคคลใดซึ่งกฎหมายบังคับวาตองไตสวนมูลฟองกอนเสมอ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) เพราะไมมีกระบวนการ
ที่กลั่นกรองกอนวาจําเลยไดกระทําผิดจริงหรือไม จึงมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ผูถูกฟองแลว
พิจารณาแลวจึงเห็นวา แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง
(๒) เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับระหวางศาลกับพนักงานอัยการในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแตก็
เปนบทบัญญัติที่คุมครองผูถูกฟองคดีวา ถาคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกก็จะมีกระบวนการสอบสวน
และการกลั่นกรองสองชั้น คือ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ศาลจึงไมจําเปนตองไตสวน
มูลฟองในคดีนั้น เวนแตศาลจะเห็นเปนอยางอื่น ในขณะที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติ
ที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบัญญัติวาในการใชอํานาจขององคกรทุกองคกรของรัฐ
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของบุ ค คลย อ มได รั บ ความคุ ม ครองตาม
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่พนักงานอัยการจะฟองคดีบุคคลใดตอศาลก็ตอเมื่อไดมีการกลั่นกรองโดย
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการแลว จึงเปนการคุมครองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกฟองแลว
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๒) มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลทหารกรุ ง เทพส ง คํ า โต แ ย ง ของพลตรี ขั ต ติ ย ะ สวั ส ดิ ผ ล ในคดี ดํ า ที่ ๑๓๑/๒๕๔๖
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
ขอ เท็ จ จริ ง ได ค วามว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๕ เวลากลางคื น ก อ นเที่ ย ง จํ า เลย
พาอาวุธปนพกสั้นออโตเมติกยี่หอคลอค ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑ กระบอก ซึ่งเปนอาวุธปน
ของจําเลยที่ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชไดโดยชอบดวยกฎหมายกับกระสุนปนขนาด ๙ มิลลิเมตร
จํานวน ๑๔ นัด ติดตัวโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวไปในบริเวณหนาอาคารสุพินโกศล
แมนชั่น ในซอยลาดพราว ๖๐ ถนนลาดพราว อันเปนทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร จําเปน
และเร งด ว นตามสมควรแก พ ฤติ ก ารณ ตามวั น เวลาดั งกล า ว พั น ตํ า รวจตรี ธี ร เดช ธรรมสุ ธี กั บ
พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
ไดเขาจับกุมจําเลยในความผิดฐานรวมกันทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายสาหัส
ตามหมายจับของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง อันเปนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
จํ า เลยไม ย อมให จั บ กุ ม แต โ ดยดี ไ ด ใ ช กํ า ลั ง ประทุ ษ ร า ยชกต อ ย พั น ตํ า รวจตรี นพศิ ล ป พู ล สวั ส ดิ์
โดยไมถึงกับเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และจําเลยชักอาวุธปนพรอมกระสุนปนซึ่งพา
ติดตัวออกมาขูเข็ญจะทําการประทุษราย พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และพันตํารวจตรี ธีรเดช
ธรรมสุธี แตพันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดเขาแยงและปดอาวุธปนดังกลาวจนอาวุธปนหลุดจากมือ
ของจําเลย เปนเหตุให พันตํารวจตรี ธีรเดช ธรรมสุธี ไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณปลายนิ้วหัวแมมือ
ขางขวาโดยไมถึงกับเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอจากนั้น พันตํารวจตรี ธีรเดช
ธรรมสุธี กับ พันตํารวจตรี นพศิลป พูลสวัสดิ์ และเจาพนักงานตํารวจอีกจํานวนหนึ่งจึงชวยกัน
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จับจําเลยไดพรอมกับยึดอาวุธปนและกระสุนปนดังกลาวเปนของกลาง ตอมาจําเลยไดรับอาวุธปน
และกระสุนปนของกลางคืนแลว
ต อ มา อั ย การศาลทหารกรุ ง เทพ (โจทก ) ได ยื่ น ฟ อ งจํ า เลยข อ หา พาอาวุ ธ ป น ติ ด ตั ว ไป
ในทางสาธารณะโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให มี อ าวุ ธ ป น ติ ด ตั ว และโดยไม มี เ หตุ ส มควร ต อ สู ขั ด ขวาง
เจ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติก ารตามหน า ที่ โ ดยใช กํ าลั ง ประทุ ษ ร า ยโดยมี ห รื อ ใช อ าวุ ธ และใช กํ า ลั ง
ประทุษรายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ จิตใจ ขอใหลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๓๗๑ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปน
เครื่อ งกระสุนป น วัตถุร ะเบิ ด ดอกไมเ พลิง และ สิ่งเทียมอาวุธ ปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ
มาตรา ๗๒ ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔
ขอ ๓ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๕๑๙ ข อ ๔ คํ า สั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ฉบั บ ที่ ๔๔ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ล าคม
พุทธศักราช ๒๕๑๙ ขอ ๓, ๗ ศาลทหารกรุงเทพสั่งใหประทับฟอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖
คดีอยูในระหวางพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองขอใหศาล
ไตสวนมูลฟองกอนประทับฟอง โดยอางวา อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟองคดีนี้โดยขาดความเที่ยงธรรม
และเปนกลาง จึงไมชอบ ศาลทหารกรุงเทพสั่งวาไมมีเหตุจําเปนตองไตสวนมูลฟองเพราะคดีนี้อัยการ
เปนโจทก ฟองโจทกถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลทหารกรุงเทพ ที่สั่งไมไตสวนมูลฟอง ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลว
เห็นวา เปนการอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณา จึงมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสุกิจ พูนศรีเกษม ทนายจําเลย ไดยื่นคํารองตอศาล
ทหารกรุงเทพขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยอางวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้
โดยมิไดมีหลักฐานยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการ
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ศาลทหารกรุงเทพมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคดีดังกลาวไว จําเลยเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๑๖๒
(๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติวา “...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก
ไม จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ถ า เห็ น สมควรจะสั่ ง ให ไ ต ส วนมู ล ฟ อ งก อ นก็ ไ ด . ..” นั้ น เป น
บทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ จึงขอไดกรุณาสง
เรื่องนี้ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม ขอศาลทหารกรุงเทพไดรอ
การพิจารณาคดีนี้ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลว เห็นวา ผูรองโตแยงวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งอัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยในคดีนี้โดยมิไดมี
หลักฐานใดยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพ
มิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุให
ศาลทหารกรุ ง เทพมี คํ า สั่ ง ประทั บ ฟ อ งคดี ดั ง กล า วไว ผู ร อ งเห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒)
แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ที่ บั ญ ญั ติ ว า “...ในคดี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก
ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได...” เปนบทบัญญัติที่
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ขอใหสงเรื่องนี้ไปใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยขอพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม ศาลทหารกรุงเทพใหรอการพิจารณาคดีไว
เป น การชั่ ว คราว และให ส ง ความเห็ น ตามทางการเพื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะได พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย แจงคําสั่งใหศาลทหาร
กรุงเทพทราบ
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คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
(๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ บั ญ ญั ติ ว า “ถ า ฟ อ งถู ก ต อ งตาม
กฎหมายแลวใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก ไม จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ถ า เห็ น สมควร
จะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟอง
ไวพิจารณา”
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิของบุคคล โดยการใช
อํ า นาจขององค ก รของรั ฐ ทุ ก องค ก ร จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ และเสรี ภ าพ
การกระทําที่ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น หมายความวา การกระทําขององคกรของรัฐ
ตอบุคคลจะปฏิบัติตอบุคคลที่ถูกกระทําใหแตกตางหรือผิดปกติไปจากบุคคลอื่นไมได และตองคํานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวดวย กรณีตามคํารอง ผูรองถูกจับกุมขอหาความผิด
ตอเจาพนักงาน ความผิดตอรางกาย ลหุโทษและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน ฯ และตอมา
อัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองผูรองตามขอหาดังกลาวตอศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหารกรุงเทพ
มีคําสั่งประทับฟอง ผูรองโตแยงวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอาํ นาจโดยองคกรของรัฐ
ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
อัยการศาลทหารกรุงเทพไดยื่นฟองจําเลยโดยมิไดมีหลักฐานใดยืนยันวา จําเลยเปนผูกระทําความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา การสั่งฟองของอัยการศาลทหารกรุงเทพมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจนเปนเหตุใหศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟอง ผูรอง
เห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๖๒ (๒) แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ที่ บั ญ ญั ติ ว า
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“...ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูล
ฟองกอนก็ได...” นั้น ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ขอนี้
พิจารณาแลว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) ในคดีที่ราษฎรเปนโจทก
ให ไ ต ส วนมู ล ฟ อ ง (๒) ในคดี พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก ไม จํ า เป น ต อ งไต ส วนมู ล ฟ อ ง แต ถ า
เห็นสมควรจะสั่ง ใหไ ตสวนมูล ฟอ งกอ นก็ได การไตส วนมู ลฟอ งก็เ พื่อจะพิจารณาวา คดีมีมู ลพอ
จะรับฟองไดหรือไม คําวามีมูลนี้ไมถึงกับที่จะฟงวา จําเลยไดกระทําความผิดจริง เพียงแตใหมีมูล
พอที่จะรับฟองไวพิจารณาได ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) ที่ใ ห
ไตส วนมู ลฟอ งกอนศาลประทั บฟอ งนั้น เนื่องจากกอ นที่ร าษฎรจะยื่นฟ องไมไ ดผา นขั้นตอนหรื อ
ไดรับการตรวจสอบมากอน ศาลจึงตองไตสวนพยานหลักฐานกอนวา ขอกลาวหาตามฟองโจทก
มีมูลความผิดพอที่จะประทับฟองไดหรือไม สําหรับกรณีที่อัยการเปนโจทกกอนที่อัยการจะยื่นฟองคดี
ตอศาลนั้น ไดมีการตรวจสอบกลั่นกรองมาแลวตั้งแตชั้นจับกุม สอบสวน และเมื่อมาถึงชั้นอัยการ
ก็ไดมีการตรวจสํานวนกอนที่จะมีคําสั่งฟองและยื่นฟองตอศาล การดําเนินการผานขั้นตอนดังกลาว
มาจนถึงขั้นที่อัยการยื่นฟองพอเชื่อไดวาคดีมีมูลพอที่ศาลจะรับฟองได ศาลจึงไมจําเปนตองไตสวน
มูลฟองกอนที่จะประทับฟองในกรณีที่อัยการเปนโจทกฟองคดี แตไมไดบังคับศาลเด็ดขาดวา ในกรณีที่
อัยการฟองคดีจะไมมีการไตสวนมูลฟองเสียเลยถาศาลเห็นควรก็อาจใหมีการไตสวนมูลฟองกอนก็ได
การดําเนินการตามมาตรา ๑๖๒ ทั้ง (๑) และ (๒) ก็เพื่อประโยชนของจําเลย ที่จะทําใหจําเลย
ไดรับการพิจารณาโดยความเที่ยงธรรมไมไดทําใหเสียศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วมาข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๒) ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

