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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลยเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณี พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
ขอเท็จจริงในคํารองที่หนึ่ง
ศาลแขวงอุบลราชธานีขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นของผูรอ ง นายสํารอง จันทะวงศ
กับพวกรวม ๘ คน ซึ่งเปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี ฟองผูร องตอศาลแขวงอุบลราชธานีวา เมือ่ วันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ผูรองไดกระทําความผิด คือ
ก. รวมกันมีสุราแช บรรจุอยูใ นถังพลาสติกสีดําจํานวน ๕ ถัง ปริมาณน้ําสุราแช ๒๐๐ ลิตร
และบรรจุในกระติกน้ํา จํานวน ๑ กระติก ปริมาณน้ําสุราแช ๕ ลิตร รวมปริมาณน้ําสุราแชทั้งหมด
๒๐๕ ลิตร ไวในครอบครองโดยจําเลยทั้งแปดรูอยูแลววาเปนน้ําสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย
ข. รวมกันมีสุรากลั่นบรรจุขวดสีน้ําตาล จํานวน ๖๒๓ ขวด รวมปริมาณสุรากลั่น ๓๘๙.๓๗๕ ลิตร
ไวในครอบครองโดยผูรองรูอยูแลววา เปนสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
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ค. รวมกันมีเชื้อสุราบรรจุอยูในปบ จํานวน ๑ ปบ น้ําหนัก ๑ กิโลกรัม ไวในครอบครอง
ทั้งนี้ผูรองไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต และมิไดเปนผูซื้อหรือไดเชื้อสุราดังกลาวมาจาก
ผูไดรับใบอนุญาต อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ขอใหลงโทษผูรองตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๒ ทวิ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๖ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
ผูรอง ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองและโตแยงวา โจทกฟองคดีนี้เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ โดยชัดแจง เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ เปนการกลาวถึงการมีเชื้อสุราและสุราแชไวในครอบครองโดยมิไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐอันเปนความผิดที่มีโทษทางอาญาแตเดิม ภายหลัง
ไดมีการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ซึ่งเปนการบัญญัติใหการรับรอง
คุมครองสิทธิของปวงชนชาวไทยในเรื่องการใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นในการผลิต
เครื่องดื่มสุราแชของตนหรือในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของตนใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ
เพื่อการบริโภค เพื่อการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
เพื่อมิใหมีการผูกขาดตัดตอนและขจัดความไมเปนธรรมในการพัฒนาแขงขันการผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช
และเปนการสนองนโยบายแหงรัฐที่จักตองดําเนินการใหมีการกระจายโอกาส กระจายรายไดอยางเปนธรรม
อันจะเปนการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ปองกันและผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางออมในเรื่องเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช และขอใหศาลแขวง
อุ บ ลราชธานี ส ง คํ า โต แ ย ง ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว า
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
ขอเท็จจริงในคํารองที่สอง
ศาลแขวงอุบลราชธานี ขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นของผูรอง นางมน สามิลา
ซึ่ง เป น จํา เลยในคดีอ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จารณาวิ นิจ ฉั ย
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ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ ขั ดหรื อ แย งต อรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๘๗ หรือไม โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี ฟองผูรองตอศาลแขวงอุบลราชธานีวา เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผูรองไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน คือ
ก. ทําสุรา คือ สุราแช มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี ซึง่ สามารถดื่มกินได มีอาการมึนเมา
เชนเดียวกับน้ําสุรารัฐบาล บรรจุในถังพลาสติก จํานวน ๔๐ ใบ ปริมาตรน้ําสุราแชรวม ๑,๗๔๐ ลิตร
โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน อันเปนการ
ฝาฝนกฎหมาย
ข. ทําสุรา คือ สุรากลั่น มีแรงแอลกอฮอลเกินกวา ๑๕ ดีกรี ซึ่งสามารถดื่มกินได มีอาการ
มึนเมาเชนเดียวกับน้ําสุรารัฐบาล บรรจุในถังพลาสติก จํานวน ๒ ใบ แกลลอนพลาสติก จํานวน
๕ ใบ ปริมาตรน้ําสุรากลั่นรวม ๑๒๕ ลิตร โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ
เจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ค. มีน้ําสุรา คือ สุราแช ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล ไมเกิน ๑๕ ดีกรี บรรจุในถังพลาสติก
จํานวน ๔๐ ใบ ปริมาตรน้ําสุราแช รวม ๑,๗๔๐ ลิตร ไวในครอบครองโดยจําเลยรูอยูแลววาเปน
น้ําสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
ง. มีน้ําสุรา คือ สุรากลั่น ซึ่งมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา ๑๕ ดีกรี บรรจุในถังพลาสติก
จํานวน ๒ ใบ แกลลอนพลาสติก จํานวน ๕ ใบ ปริมาตรน้ําสุรากลั่นรวม ๑๒๕ ลิตร ไวใน
ครอบครองโดยผูรองรูอยูแลววา เปนน้ําสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
จ. ขายสุราแช สุรากลั่น ซึง่ เปนสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ ใหแกประชาชนทั่วไป ในปริมาตรขวดขนาด ๐.๗๕๐ ลิตร ราคาสุรากลั่นขวดละ ๔๐ บาท
สุราแชขวดละ ๑๐ บาท อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ฉ. มีภาชนะ เครื่องกลั่นสําหรับทําสุรา คือถังเหล็กปดปากเจาะรูขางจํานวน ๑ ใบ กะละมัง
อะลูมิเนียมกนเกลี้ยง จํานวน ๑ ใบ ทอคงคาและแปนรองรับสุรา จํานวน ๒ อัน กระทะอะลูมิเนียม
กนเกลี้ยงจํานวน ๑ ใบ สายยางพลาสติก จํานวน ๑ เสน และขาเหล็กวงกลม ๓ ขา จํานวน ๑ ตัว
ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน
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ขอใหลงโทษผูรองตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
ผูรอง ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองและโตแยงวา เปนคนเชื้อชาติและสัญชาติไทย มีอาชีพเปน
เกษตรกรทํานา จึงไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเทาเทียมกับบุคคลอื่น
ผูรองถูกจับกุมคุมขังทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพโดยฝาฝนตอกฎหมายดวยการใชอํานาจองคกรของรัฐโดย
มิไดคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเปนการละเมิดตอผูรอง ดวยการถูกกลาวหาและจับกุมคุมขังเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งผูรองเห็นวาการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่รัฐ
เปนการใชอํานาจละเมิดตอผูรอง ทําใหผูรองไดรับความเสียหาย และขอใหศาลแขวงอุบลราชธานี
สงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองทั้งสองแลว เห็นวา เปนกรณีที่ศาลแขวงอุบลราชธานีจะใช
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ตามคํ า ร อ งที่ ห นึ่ ง มาตรา ๔
และมาตรา ๕ ตามคํารองที่สอง บังคับแกคดี ซึ่งผูรองทั้งสองคํารองโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ เมื่อศาลแขวง
อุบลราชธานี ขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นที่โตแยงดังกลาวเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได และเห็นวาคดีทั้งสอง
คํารองนี้มีประเด็นบางมาตราเปนอยางเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาและวินิจฉัยในคราวเดียวกัน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
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มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๓๒ “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูใน
เวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
มาตรา ๘๓ “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
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ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
..................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทาํ สุราได”
มาตรา ๕ “หามมิใหทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ “หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
ประเด็นที่วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เปนบทบัญญัติทั่วไป ที่บัญญัติวา รัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หากขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นจะใชบังคับมิได และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติทั่วไป
ที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับ
ความคุมครอง โดยเฉพาะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ เปนหลักการทั่วไปที่หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ของรัฐจะตองถือปฏิบัติ ดังนั้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ จึงไมใชเปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกบุคคลจะอางไดวา
มีบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมวินิจฉัยตามบทมาตราดังกลาว
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กรณีจึงมีขอพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักการเกี่ยวกับ
การที่บุคคลจะถูกลงโทษทางอาญาวา บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได สวนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ บัญญัติบทนิยาม คําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” “เชื้อสุรา” ฯลฯ เปนเรื่องกําหนดความหมาย
ของคําวา สุราแช สุรากลั่น และเชื้อสุรา มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติหามมิใหผูใดทําสุรา
หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี วรรคสอง
เปนเรื่องกําหนดเงื่อนไขในการจะออกใบอนุญาต มาตรา ๒๕ เปนบทบัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุรา
ไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมา
จากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว เปนบทบัญญัติถึงการกระทําที่เปนความผิดและกําหนดโทษแกบุคคล
ที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งเปนไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
บัญญัติไว พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
ประเด็นที่วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณใหบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีสวนรวมในการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนเอง การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนใหไดประโยชนรวมกัน สําหรับจารีตประเพณี ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนก็ใหอนุรักษไว แตสิทธิตามที่กลาว จะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติดวย
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมบัญญัติไว
จึงไมอาจอางไดวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๖
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ประเด็นที่วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีได
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” การจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ซึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งดวย จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ยอมไดรับความคุมครอง แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีได สําหรับพระราช
บัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ บัญญัติบทนิยาม มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติหามทําสุรา
หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลัน่ สําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี และ
วรรคสอง บัญญัติวา การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งเปนเรือ่ งการหามทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครือ่ งกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
และการออกใบอนุญาตใหทําสุรา สวนมาตรา ๒๕ บัญญัติหามมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาว ซึ่งมาตรา ๒๔
ไดบัญญัติหามทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต มาตรา ๒๕
จึงเปนบทบัญญัติที่หามมิใหมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต
หากฝาฝนมีความผิดและมีโทษไมไดเกี่ยวกับบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ประเด็นที่วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และวรรคสอง บัญญัติ
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ขอยกเวนเรื่องการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพไววา เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค ฯลฯ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ เปนเรื่องบทนิยาม เรื่องการหามทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่น
สําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตไดรับใบอนุญาต และเรือ่ งหามมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแต
ไดรับใบอนุญาต ซึ่งแมจะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพในการทําสุรา
แตก็ไมไดหามเด็ดขาด โดยกําหนดใหตองขออนุญาตทําสุรา หรือมีเชื้อสุราไดจากเจาหนาที่ของรัฐ
ประกอบกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มีความมุงหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน จัดระเบียบการประกอบอาชีพการทําสุราและคุมครองผูบริโภคสุรา แมจะ
เปนการจํากัดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แตกรณีก็ตองดวยขอยกเวนตาม
มาตรา ๕๐ วรรคสอง และเปนการจํากัดเสรีภาพเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพในการประกอบอาชีพสุรา เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ดังนั้น
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๕ เฉพาะความหมายของเชื้อสุรา
ในสวนที่ไมไดหมายความถึงแปงขาวหมัก และมาตรา ๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
ประเด็นที่วา พระราชบัญญัติสรุ า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม” และ มาตรา ๘๗ บัญญัติวา “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบ ริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค”
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบาย
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พื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปน
แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน” และวรรคสอง
บัญญัติวา “ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง” รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
จึงเปนบทบัญญัติที่มีไวเปนแนวทางในการตรากฎหมาย และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล อยูในความควบคุมตรวจสอบของรัฐสภา เปนเรื่องการกําหนดนโยบายบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล ภายใตการควบคุมของรัฐสภา สําหรับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่หามมิใหทําสุรา และขายเชื้อสุรา ไมได
เกี่ยวกับแนวนโยบายแหงรัฐแตอยางใด พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเปนเอกฉันทวา
๑. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗
๒. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
๓. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๕ เฉพาะความหมาย
ของเชื้อสุราในสวนที่ไมไดหมายความถึงแปงขาวหมัก และมาตรา ๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๐
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ และศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นางมน สามิลา) ในคดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคํารองของจําเลยจํานวนสองคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยในคํารองแรก และคํารองที่สอง มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายสรุปได
ดังนี้
พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี ฟองผูรองตอศาลแขวงอุบลราชธานีวา เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ และเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ไดกระทําความผิด ดังนี้
จําเลยในทั้งสองคํารอง มีสุราแช สุรากลั่น และขายสุราแช สุรากลั่น รวมทั้งมีภาชนะเครื่องกลั่น
สําหรับทําสุราไวในครอบครองฯ
ผูรอง (จําเลย) ทั้งสองคํารองยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของพนักงานอัยการโจทก และขอให
ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรื อ ไม
(ในคํารองแรก) และพระราชบัญ ญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขัดหรือแยงต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗ หรือไม (ในคํารอง
ที่สอง)
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองทั้งสองแลว เห็นวา เมื่อศาลแขวงอุบลราชธานีขอใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมสงความเห็นดังกลาวตามทางการอันเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

บทบัญญัตินั้น ประกอบคํารองทั้งสองที่กลาวอาง อางในมาตราเดียวกันหลายมาตรา ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได และใหรวมพิจารณาในคราวเดียวกัน
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
เนื่องจากประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหลายมาตราดวยกัน คือ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
จึงตองแยกพิจารณาทีละมาตรา ดังนี้
ประเด็นแรก ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
พิจารณาแลว เนื่องจากสุราเปนเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน
รัฐธรรมนูญจึงใหรัฐมีอํานาจตรากฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคหรือสวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งในกรณีนี้
ก็คือ พระราชบัญญัติสุรา ๒๔๙๓ มาตรา ๔ โดยใหความหมายของคําวา สุราแช สุรากลั่น และ
เชื้อสุราไวและบัญญัติหามมิใหผูใดทําหรือ "ขายเชื้อสุรา" เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต และในมาตรา ๒๕ บัญญัติวา "หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปน
ผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว"
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณใหบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
มี สิ ท ธิ อนุ รั กษ หรื อฟ นฟู จารี ตประเพณี ภู มิ ป ญญาท องถิ่ น มี สิ ทธิ มี ส วนร วมในการจั ดการเกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนเอง การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนใหไดประโยชนรวมกัน รวมทั้งมีสิทธิอนุรักษจารีต
ประเพณี ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติจะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติดวย
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดขอบเขตและวิธีการใชสิทธิของบุคคล ซึ่งรวมกันเปน
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในเรื่องดังกลาวไว ผูรองจึงยังไมมีสิทธิที่จะยกรัฐธรรมนูญมาตรานี้เปนขอตอสูได
และเมื่อพิจารณาความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ แลว เห็นวารัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหรัฐสามารถบัญญัติกฎหมาย จํากัดสิทธิและเสรีภาพไดหากกระทําเทาที่จําเปน และไมกระทบ
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สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ กรณีนี้หากผูรองขออนุญาตทําสุราก็จะสามารถมีสุรา สุราแช หรือ
เชื้ อ สุ ร าไว ใ นครอบครองหรื อ จํ า หน า ยสุ ร าได จึ ง เห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
พระราชบัญญัติสุรา ฯ ไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง รับรองไว
นอกจากนั้น การที่ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ก็ยังรับฟงไมได ทั้งนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๗ ตีความคําวา “เชื้อสุรา” เฉพาะคําวา “แปงขาวหมัก” เทานั้นที่ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ดังนั้น หากผูรองตองการตอสูในประเด็นนี้ควรตองบรรยาย
แกฟองใหชัดเจนวา เชื้อสุราที่ตนมีอยูนั้น คือ “แปงขาวหมัก” แตในกรณีนี้ โจทกบรรยายฟอ ง
สามประเด็น คือ จําเลยทั้งแปดมีสุราแช สุรากลั่น และเชื้อสุราไวในครอบครองโดยมิไดกลาวถึง
แปงขาวหมักและจําเลยก็มิไดยกขอตอสูในประเด็นนี้
สวนประเด็นที่สอง ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ เพราะทําใหผูรองซึ่งเปน
ประชาชนคนไทยไมมีโอกาสจะคนคิดประดิษฐสินคา วิธีการแปรรูปพืชผลผลิตในทางที่จะเอื้อประโยชน
ในการบริโภค และคาขายแขงขันในทางเศรษฐกิจแบบเสรีไดเลย ... ก็รับฟงไมไดเชนกัน เพราะ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มิไดเปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตเปนบทบัญญัติที่กําหนดไวเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ตามมาตรา ๘๓ และใหรัฐตอง
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ตามมาตรา ๘๗ ดังนั้น พิจารณาแลวเห็นวา
บุคคลไมมีสิทธิยกเอารัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ มาเปนขอตอสูได คงมีเพียงรัฐสภา
เทานั้นที่จะตรวจสอบวารัฐบาลไดดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม
สํ า หรั บ ข อ โต แ ย ง ของผู ร อ งที่ อ า งว า พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า ฯ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ นั้น เปนกระบวนการกลาวอาง
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เพื่อใชเชื่อมโยงมาสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมจําตอง
วินิจฉัยในมาตราดังกลาว
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
โดยเฉพาะสุราแช สุรากลั่น และเชื้อสุรา ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวก รวม ๘ คน)
ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๕/๒๕๔๖) และศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยง
ของจําเลย (นางมน สามิลา) ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๔ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๖)
กรณีสืบเนื่องจากพนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานีเปนโจทกยื่นฟองตอศาลแขวง
อุบลราชธานี ขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และ พระราชบัญญัติสุรา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนสองคดี และจําเลยทั้งสองคดีโตแยงวาบทบัญญัติของกฎหมายที่ขอให
ศาลลงโทษดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ศาลแขวงอุบลราชธานีจึงขอใหสํานักงานศาลยุติธรรม
สงความเห็นของจําเลยเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ดังนี้
๑. คดีหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ระหวาง พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี
โจทก นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน จําเลย ซึ่งจําเลยทั้งแปด โตแยงวาพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับไวเปนเรื่อง
พิจารณาที่ ๑๕/๒๕๔๖
๒. คดีหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ระหวาง พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี
โจทก นางมน สามิ ล า จํ า เลย ซึ่ ง จํ า เลยโต แ ย ง ว า พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๘๗ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับไวเปนเรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๖
เนื่องจากคดีทั้งสองมีประเด็นอยางเดียวกันและเกี่ยวพันกัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดพิจารณา
วินิจฉัยคดีทั้งสองเรื่องรวมกันไป สวนความละเอียดคดีทั้งสองเรื่องดังกลาวปรากฏตามสํานวนและ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง) แลว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

เมื่ อ รวมพิ จ ารณาคดี ทั้ ง สองเรื่ อ งรวมกั น ไปแล ว คงมี ป ระเด็ น ต อ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คํา วินิ จ ฉัย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ยอ มได รับ ความคุ ม ครอง และผู กพั นรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
“มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอ ยู
ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
“มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะหรือ วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท อ งถิ่ น และของชาติ และมี ส ว นร ว ม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการ
แขงขัน”
“มาตรา ๘๓ รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
“มาตรา ๘๗ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
.........................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย”
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
“มาตรา ๕ หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
“มาตรา ๒๕ ห า มมิ ให ผู ใ ดมี เชื้ อ สุร าไว ใ นครอบครอง เว นแต จะเปน ผู ได รั บใบอนุ ญ าต
ตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยคํานิยามคําวา “เชื้อสุรา” ตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะคําวา “แปงขาวหมัก” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ปรากฏ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ตามคําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๗ ซึ่งตองยึดถือเปนบรรทัดฐาน ฉะนั้นการพิจารณาวินิจฉัยนิยามคําวา
“เชื้อสุรา” ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ตอไปนี้จะไมมีความหมายรวมถึงคําวา
“แปงขาวหมัก” ดวย
พิเคราะหแลวเห็นวาสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามที่กลาวไวในมาตรา ๔๖ จะตองเปนสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งขณะนี้ยังไมปรากฏวามีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในเรื่อง
อันเปนมูลพิพาทคดีนี้ สิทธิในทรัพยสินของบุคคลที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ก็อาจถูกจํากัด
ขอบเขตแหงสิทธิโดยกฎหมายได และรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๐ แมจะคุมครองเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลเปนหลักก็ตาม แตก็หาใชวาจะใชเสรีภาพดังกลาวไดโดยไมมี
ขอบเขต ความในวรรคสองของมาตรา ๕๐ ยกเวนใหจํากัดเสรีภาพไดในหลายกรณี เชนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อปองกันการผูกขาด เมื่อพิเคราะหพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ นิย ามคํ า วา “สุร าแช” “สุร ากลั ่น ” และ “เชื ้อ สุร า” ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ แลว เห็นวา “สุราแช” และ “สุรากลั่น” เปนน้ําเมา สวน “เชื้อสุรา” (ยกเวน
แปงขาวหมัก) ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได
ซึ่งหากไมมีการควบคุมใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสมยอมจะเกิดความโกลาหล และสงผลกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีในสังคมได การที่พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕
บัญญัติหามมิใหทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในความครอบครอง เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากอธิบดีก็ดี หรือมาตรา ๒๕ บัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแต
จะเปนผูไดรับอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาว
แลวก็ดี ลวนเปนมาตรการในการรักษาความมั่นคงของรัฐและคุมครองประโยชนประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คุมครองผูบริโภคและเพื่อ
สวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งเปนไปตามนัยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง จึงถือ
ไดวา พระราชบัญ ญัติสุร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ตามนิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” และ
“เชื้อ สุร า” (ยกเวน แปง ขา วหมัก ) และมาตรา ๕ กับมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนคนละเรื่องคนละประเด็นกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมมีกรณีที่ขัดหรือแยงตอกัน
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ นิยาม
คําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” (ยกเวนแปงขาวหมัก) และมาตรา ๕ กับมาตรา ๒๕
ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ และคํ า โต แ ย ง ของจํ า เลย (นางมน สามิ ล า)
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
คํารองแรก ศาลแขวงอุบลราชธานีขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นของผูรอ งคือนายสํารอง
จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน ซึ่งเปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
คํารองที่สอง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงความเห็นของผูรองคือ นางมน สามิลา ซึ่งเปนจําเลย
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีผูรอ งโตแยงวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คํารองทั้งสองมีประเด็นอยางเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาวินิจฉัยเขาดวยกัน
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง ขออางของทุกฝายปรากฏในคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว ตามคํารองทั้งสองคดีสรุปไดวา ผูรอง (จําเลย) ในคดีเหลานั้นถูกฟองในขอหา
กระทําผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งมีโทษอาญา ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม เห็นวา ยอมเปนที่ทราบกันดีวาการเสพสุรา และสิ่งมึนเมาตาง ๆ เปนสาเหตุ
หนึ่งที่กอใหเกิดปญหาทางสังคม รัฐจึงจําเปนตองออกกฎหมายควบคุมการทํา การจําหนาย การมีสุรา
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และการมีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไวในครอบครอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสงบสุขในบานเมือง บทบัญญัติ
ที่ใหอํานาจรัฐออกกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้ ก็คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา
“การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพ การคุม ครองผูบ ริโ ภค ฯลฯ” พระราชบัญ ญัติสุร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ยอมถือไดวาเปนกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน เนื่องจากการเสพสุราและสิ่งมึนเมานอกจากจะขัดกับหลักทางศาสนาแลวยังอาจสราง
ความเดือดรอนรําคาญและความสูญเสียในชีวิตรางกายตลอดจนทรัพยสิน นอกจากนั้นก็จําเปนที่รัฐ
จะตองใหการคุมครองผูเสพหรือผูบริโภคดวย เพราะหากการทําหรือการผลิตไมเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ทางราชการกําหนดไว ก็อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูเสพได พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพื่อคุมครองผูบริโภค ภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ดังนั้น บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ดังกลาว จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง และไมอาจขัดหรือแยงตอบทบัญญัติตาง ๆ ของ
รัฐธรรมนูญตามที่ผูรองกลาวอาง
อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลยเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๒๖๔ กรณี พ ระราชบัญ ญัติ สุ รา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
ก. คํารองที่หนึ่ง
สํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นของนายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน ผูรอง
ซึ่งเปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ของศาลแขวงอุบลราชธานีขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม โดยมีความปรากฏตามคํารองดังนี้
พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี ฟองผูรองตอศาลแขวงอุบลราชธานีวา เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ผูรองไดกระทําความผิด คือ
ก. รวมกันมีสุราแช ปริมาณรวมกัน ๒๐๕ ลิตร ไวในครอบครองโดยจําเลยทั้งแปดรูอยูแลว
วาเปนน้ําสุราที่ทาํ ขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย
ข. รวมกันมีสุรากลั่นรวมปริมาณน้ําสุรากลั่น ๓๘๙.๓๗๕ ลิตร ไวในครอบครองโดยผูรอง
รูอยูแลววา เปนสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
ค. รวมกันมีเชื้อสุราน้ําหนัก ๑ กิโลกรัม ไวในครอบครอง ทั้งนี้ผูรองไมไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานสรรพสามิต และมิไดเปนผูซื้อหรือไดเชื้อสุราดังกลาวมาจากผูไดรับใบอนุญาต อันเปน
การฝาฝนกฎหมาย
ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และประมวลกฎหมายอาญา
ผูรอง ใหการปฏิเสธฟอง
และโต แ ย ง ว า โจทก ฟ อ งคดี นี้ เ ป น การขั ด ต อ ความสงบเรี ย บร อ ย ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ โดยชัดแจง เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕
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เปนการกลาวถึงการมีเชื้อสุราและสุราแชไวในครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐอันเปนความผิดที่มีโทษทางอาญาแตเดิม ภายหลังไดมีการตราบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ซึ่งเปนการบัญญัติใหการรับรองคุมครองสิทธิของปวงชนชาวไทยในเรื่อง
การใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นในการผลิตเครื่องดื่มสุราแชของตนหรือในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของตนใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพื่อมิใหมีการผูกขาดตัดตอน
และขจัดความไมเปนธรรมในการพัฒนาแขงขันการผลิตเชื้อสุราหรือสุราแชและเปนการสนองนโยบาย
แหงรัฐที่จักตองดําเนินการใหมีการกระจายโอกาส กระจายรายไดอยางเปนธรรม อันจะเปนการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ปองกันและผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
ในเรื่องเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช และขอใหศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
ข. คํารองที่สอง
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมส ง ความเห็ น ของนางมน สามิ ล า ผู ร อ งซึ่ ง เป น จํ า เลยในคดี อ าญา
หมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ของศาลแขวงอุบลราชธานีขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ โตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๘๗ หรือไม โดยปรากฏความสําคัญในคํารองดังนี้
พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี ฟองผูรองตอศาลแขวงอุบลราชธานีวา เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผูรองไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน คือ
ก. ทําสุราแช มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี ซึ่งสามารถดื่มกินได ปริมาณน้ําสุราแชรวม
๑,๗๔๐ ลิตร โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
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ข. ทําสุรากลั่น มีแรงแอลกอฮอลเกินกวา ๑๕ ดีกรี ซึ่งสามารถดื่มกินได ปริมาณน้ําสุรากลั่น
รวม ๑๒๕ ลิตร โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน
อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ค. มีสุราแช ปริมาณน้ําสุราแช รวม ๑,๗๔๐ ลิตร ไวในครอบครองโดยจําเลยรูอยูแลววา
เปนน้ําสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
ง. มีสุรากลั่น ปริมาณน้ําสุรากลั่น รวม ๑๒๕ ลิตร ไวในครอบครองโดยผูรองรูอยูแลววา
เปนน้ําสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
จ. ขายสุราแช สุรากลั่น ซึ่งเปนสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ ใหแกประชาชนทั่วไป ในราคาสุรากลั่นขวดละ ๔๐ บาท สุราแชขวดละ ๑๐ บาท
อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ฉ. มีภาชนะ เครื่องตมกลั่นสุรา คือถังเหล็กปดปากเจาะรูขางจํานวน ๑ ใบ กะละมังอะลูมิเนียม
กนเกลี้ยง จํานวน ๑ ใบ ทอคงคาและแปนรองรับสุรา จํานวน ๒ อัน กระทะอะลูมิเนียมกนเกลี้ยง
จํานวน ๑ ใบ สายยางพลาสติก จํานวน ๑ เสน และขาเหล็กวงกลม ๓ ขา จํานวน ๑ ตัว ไวใน
ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน
ขอใหลงโทษผูรองตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และประมวลกฎหมายอาญา
ผูรอง ใหการปฏิเสธฟอง
และโตแยงวา เปนคนเชื้อชาติและสัญชาติไทย มีอาชีพเปนเกษตรกรทํานา จึงไดรบั การคุม ครอง
สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเทาเทียมกับบุคคลอื่น ผูรองถูกจับกุมคุมขังทําใหเสื่อมเสีย
อิสรภาพโดยฝาฝนตอกฎหมายดวยการใชอํานาจองคกรของรัฐโดยมิไดคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
อันเปนการละเมิดตอผูรอง ดวยการถูกกลาวหาและจับกุมคุมขังเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งผูรองเห็นวาการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่รัฐเปนการใชอํานาจละเมิดตอผูรอง ทําให
ผูรองไดรับความเสียหายและขอใหศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ตามคํารองที่หนึ่ง และคํารองที่สอง เปนการโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
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มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ และคดีทั้งสองคํารองนี้มีประเด็น
บางมาตราเปนอยางเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาและวินิจฉัยในคราวเดียวกัน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๓๒ “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูใน
เวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
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ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
มาตรา ๘๓ “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
..................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
มาตรา ๕ “หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ “หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
ประเด็นที่ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ นั้น
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เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เปนบทบัญญัติทั่วไป ที่บัญญัติวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หากขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้น
จะใชบังคับมิได อันเปนบทบัญญัติที่แสดงวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไมไดเปน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะอางไดวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวได สําหรับกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติทั่วไป
ที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับ
ความคุมครอง โดยเฉพาะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองคกรอื่นของรัฐ เปนหลักการทั่วไปที่หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ของรัฐจะตองถือปฏิบัติ ไมใช
เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองไวโดยถาวรอันบุคคล
จะอางไดวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมวินิจฉัยตามบทมาตราดังกลาวทั้งสองมาตรา
มีขอพิจารณาตอไปวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักการเกี่ยวกับการที่บุคคลจะถูก
ลงโทษทางอาญาวา บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได อันเปนบทบัญญัติที่หามใชกฎหมายอาญา
ลงโทษยอนหลังการกระทําผิดของบุคคลที่เกิดกอนมีกฎหมายบัญญัติการกระทําผิดไว สวนพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เปนบทนิยาม คําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” มาตรา ๕
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติหามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี วรรคสอง เปนเรื่องกําหนดเงื่อนไขในการจะออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๕ เปนบทบัญญัติที่หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาต
ตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว บทบัญญัติทั้งสอง
มาตราดังกลาวเปนการบัญญัติถึงการกระทําที่เปนความผิดเพราะมีกฎหมายหาม (Mala Prohibita) มิใช
การกระทําเปนความผิดในตัวเอง การลงโทษบุคคลเพราะมีกฎหมายหามมิใหกระทําดังกลาว บทมาตรา
ดังกลาวตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงเปนไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
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บัญญัติไว พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
ปญหาที่วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณใหบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
มีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีสวนรวมในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นของตนเองเพื่อ ใหเกิดประโยชนแก ชุม ชนเอง การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนให ไ ด ป ระโยชน ร ว มกั น สํ า หรั บ จารี ต ประเพณี ศิ ล ปะหรื อ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชนก็ใหอนุรักษไว แตสิทธิตามที่กลาว จะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติดวย
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมบัญญัติไว
จึงไมอาจอางไดวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได”
การจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ซึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไขของ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งดวย จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง
แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีได สําหรับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ บัญญัติบทนิยาม มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติหามทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่น
สําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี และวรรคสอง บัญญัติวา การออก
ใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเปนเรื่องการหาม
ทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครองและการออกใบอนุญาตใหทําสุรา
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สวนมาตรา ๒๕ บัญญัติหามมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาว ซึ่งมาตรา ๒๔ ไดบัญญัติหามทําหรือขาย
เชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต มาตรา ๒๕ จึงเปนบทบัญญัติที่หาม
มิใหมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต หากฝาฝน
มีความผิดและมีโทษ การกระทําตามมาตราดังกลาวเปนความผิดเพราะมีกฎหมายหามเชนเดียวกันไมได
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ปญหาวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และวรรคสอง บัญญัติขอยกเวนเรื่อง
การจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพไววา เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบ
อาชี พ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค ฯลฯ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ เปนเรื่องบทนิยาม เรื่องการหามทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุรา
ไวในครอบครอง เวนแตไดรับใบอนุญาต และเรื่องหามมีเชื้อ สุราไวในครอบครอง เวนแตไดรับ
ใบอนุญาต ซึ่งแมจะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพในการทําสุรา
แตก็ไมไดหามเด็ดขาด โดยกําหนดใหตองขออนุญาตทําสุรา หรือมีเชื้อสุราไดจากเจาหนาที่ของรัฐ
ประกอบกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มีความมุงหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน จั ด ระเบี ย บการประกอบอาชี พ การทํ า สุร าและคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคสุ ร า
แมจะเปนการจํากัดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แตกรณีก็ตอ งดวยขอยกเวน
ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง และเปนการจํากัดเสรีภาพเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แห ง เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ สุ ร า เป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง ดั ง นั้ น
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๕ เฉพาะความหมายของเชื้อสุราใน
สวนที่ไมไดหมายความถึงแปงขาวหมัก และมาตรา ๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
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ปญหาวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไมนั้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ เรื่องแนวนโยบาย
แหงรัฐ ซึ่งมีความหมายวาผูมีอํานาจตรารัฐธรรมนูญมีอํานาจที่จะกําหนดไดวารัฐจะตองมีจุดประสงค
ที่จะปฏิบัติอยางไร ซึ่งเปนการบังคับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่จะตองดําเนินการตามจุดประสงคอันนี้ซึ่งเรียกวา
“แนวนโยบายแหงรัฐ” ซึ่งเปน “หลักการ” (PRINCIPLE) แหงนโยบายแหงรัฐ (STATE POLICY)
แตแมหลักการหรือจุดประสงคนี้รัฐธรรมนูญจะกําหนดไวแนนอน แตรัฐบาลทุกรัฐบาลก็อาจกําหนด
วิถีทางหรื อ นโยบายที่จะบรรลุ ถึงหลัก การนี้ แตกตา งกั นได เช น หลั ก การที่จะรัก ษาไวซึ่ งเอกราช
รัฐบาลหนึ่งอาจมีวิถีทางหรือนโยบายที่จะรักษาเอกราชโดยผูกพันธไมตรีกับประเทศหนึ่ง อีกรัฐบาลหนึ่ง
อาจมีวิถีทางหรือนโยบายผูกพันธไมตรีกับประเทศทั่ว ๆ ไป
ความประสงคที่กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐลงไวในรัฐธรรมนูญมีดังนี้
๑. ทําใหรัฐบาลทุกรัฐบาลตองยอมรับแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งเปนหลักการแหงนโยบายไปปฏิบัติ
จัดทํา เพราะเปนหลักการกลาง ๆ ที่ทําใหมีการบริหารราชการแผนดินตอเนื่องกันโดยสม่ําเสมอ
๒. แสดงให ร าษฎรเห็ น เจตจํ า นงของรั ฐ ว า จะดํ า เนิ น นโยบายให บ รรลุ ถึ ง หลั ก การอั น ใด
เพราะไดบัญญัติหลักการแหงนโยบายไวชัดแจงในรัฐธรรมนูญนั้นเอง
๓. ทําใหสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีทราบแนวทางที่จะบัญญัติกฎหมายและบริหาร
ราชการแผนดิน
อนึ่ง แนวนโยบายนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการแผนดิน
ตามนโยบายที่กําหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ ซึ่งหมายความวาเอกชนจะฟอง
กระทรวง ทบวง กรม ให ปฏิ บัติตามแนวนโยบายนี้ไ มได เปน เรื่ องที่ ตอ งดํา เนินการตามวิถี ทาง
รัฐธรรมนูญกลาวคือ
(๑) ถารัฐบาลไมปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย
(ก) สภาผูแทนราษฎรก็อาจตั้งกระทู เปดอภิปรายทั่วไป เพื่อทราบขอ เท็จจริงหรือ
ความคิดเห็น หรือเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อไมไววางใจ
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(ข) ถาสภาผูแทนราษฎรไมดําเนินการดังกลาว ก็เปนหนาที่ของราษฎรที่จะไมลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีการเพิกเฉยตอแนวนโยบายแหงรัฐ
(๒) ถาสภาผูแทนราษฎรไมปฏิบัติการใหเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐ
(ก) รัฐบาลอาจถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยใหทรงยุบสภาผูแทนราษฎร
(ข) ถ า รั ฐ บาลไม ถ วายคํ า แนะนํ า ให ท รงยุ บ สภา ฯ ก็ เ ป น หน า ที่ ข องราษฎรที่ จ ะไม
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสนับสนุนพรรคการเมืองที่เปนฝายจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งคราวหนา
ในเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐนี้ บทบัญญัติในมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ
การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในการแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจง
วาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไว
ในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภา
ปละหนึ่งครั้ง” รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ จึงเปนบทบัญญัติที่มีไวเปนแนวทางในการ
ตรากฎหมาย และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล อยูในความควบคุมตรวจสอบ
ของรัฐสภา เปนเรื่องการกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ภายใตการควบคุมของ
รัฐสภา สําหรับ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ซึ่งเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่หามมิใหทําสุรา และขายเชื้อสุรา ไมไดเกี่ยวกับแนวนโยบายแหงรัฐแตอยางใด
พระราชบัญญั ติสุร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขั ดหรื อแย งต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูทําคําวินิจฉัยจึงวินิจฉัยวา
๑. พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗
๒. พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
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๓. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๕ เฉพาะความหมาย
ที่ไมเกี่ยวกับแปงขาวหมัก และมาตรา ๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
ใหยกคํารอง
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๕/๒๕๔๖) และศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย
(นางมน สามิลา) ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๖)
ขอเท็จจริง
นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน (ผูรอง) กระทําความผิดฐานรวมกันมีไวใน
ครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมายและรวมกันมีเชื้อสุราไวในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาต
ผูรองมอบใหทนายยื่นคํารองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ ขัดหรือ
แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
มาตรา ๘๗ หรือไม ตอศาลแขวงอุบลราชธานี ขอใหศาลสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย (เรื่องพิจารณา ๑๕/๒๕๔๖) และ
นางมน สามิลา (ผูรอง) กระทําความผิดฐาน ทําสุราแช สุรากลั่น โดยไมไดรับอนุญาตมีไว
ในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย มีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไวในครอบครองโดย
ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต โดยเจ า พนั ก งานจั บ ผู ร อ งได พ ร อ มสุ ร าแช สุ ร ากลั่ น และภาชนะเครื่ อ งกลั่ น สุ ร า
รวมจํานวน ๑๐ รายการ
ผูรองมอบใหทนายยื่นคํารองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗
หรือไม ตอศาลแขวงอุบลราชธานี ขอใหศาลสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
(เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๖)
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ศาลรัฐธรรมนูญไดประชุมอภิปรายในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แลวมีความเห็น
ใหรวมคํารองทั้งสองไวพิจารณาในคราวเดียวกัน
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๓๒ “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
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การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
มาตรา ๘๓ “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
.........................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับสุราแช
แลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวาแปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
มาตรา ๕ “หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ “หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
ประเด็นการวินิจฉัย
ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
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คําวินิจฉัย
การวินิจฉัยเรื่องนี้มีหลายประเด็นจึงขอแยกเปนขอ ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ ใหสิทธิแกบุคคลซึ่งรวมตัวเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิอนุรักษ
หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ซึ่งการทําสุราพื้นบานของผูรองเปนการทําจากผลิตภัณฑ
การเกษตรอันเปนการใชภูมิปญญาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณใหบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในท อ งถิ่ นของตนเองเพื่ อให เกิ ดประโยชน แก ชุ มชนเอง การบํ ารุ งรั กษาและการใช ประโยชน จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนให ไ ด ป ระโยชน ร ว มกั น สํ า หรั บ จารี ต ประเพณี ศิ ล ปะหรื อ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชนก็ใหอนุรักษไว แตสิทธิตามที่กลาวจะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติดวย
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมบัญญัติไว
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ บัญญัติความหมายของคําวา “สุราแช” “สุรา
กลั่น” “เชื้อสุรา” และมาตรา ๒๕ บัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว
กรณีตามคํารองเห็นวาผูรอง ไมไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕
คือ หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว
มาตรา ๒๔ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดทํ า หรื อ ขายเชื้ อ สุ ร า เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งาน
สรรพสามิต
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๖/๒๕๔๖ กรณี พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ มาตรา ๓๒ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๖ หรื อ ไม
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณใหบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนเอง การบํารุงรักษา และการใช
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ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนใหไดประโยชนรวมกัน สําหรับจารีตประเพณี ศิลปะ
หรือ วัฒ นธรรมอันดี ของชุ ม ชนก็ใ หอนุ รัก ษไว แต สิทธิ ตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๖ จะต อ งเป น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติดวย ซึ่งขณะนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกัน
เปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมบัญญัติไว
ความในพระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแต
จะเปนผูไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ... แลว ซึ่งความในมาตรา ๒๔ บัญญัติหามมิใหผูใดทําหรือ
ขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิตนั้น เปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดให
บุคคลที่ประสงคจะทําหรือขายเชื้อสุราตองปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และในขณะนี้
ยังไม มีก ฎหมายบั ญญั ติสิ ท ธิข องการรวมตัว เป น ชุม ชนท อ งถิ่น ตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ ดัง นั้ น
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
ประเด็นที่ ๒ ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความ
คุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และวรรคสอง
บัญญัติวา “การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไวในมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง วา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ แตขอบเขตแหงสิทธิ
ในทรัพยสินและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว เมื่อพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง หามมิใหผูทําสุราหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และวรรคสอง บัญญัติวา การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชใน
บา นเรื อ น ใหเ ป นไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง หมายความว า กฎหมายต อ งการใหผู ทํ า หรื อ
มีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตกอน มาตรา ๒๕
บัญญัติ หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว และความในมาตรา ๒๔ บัญญัติ หามมิให
ผู ใ ดทํ า หรื อ ขายเชื้ อ สุ ร า เว น แต จ ะได รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งานสรรพสามิ ต หมายความว า
กฎหมายดังกลาวตองการหามมิใหผูใดมีเชื้อสุรา เวนแตไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง บั ญญั ติ ว า “การจํ า กัด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภ าพนั้ นมิ ไ ด” รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เปนบทบั ญ ญัติ ทั่วไปที่ ว า สิ ท ธิแ ละ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะถูกจํากัดมิได เวนแตอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรี ภ าพนั้ น มิ ไ ด ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๘ บั ญ ญัติ ใ ห สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พ ย สิ น สามารถมี
กฎหมายจํากัดสิทธิได แตตองเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งดวย เมื่อพิจารณาถึง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕ ตามที่ผูรองโตแยงแลวเห็นวากฎหมายตองการให
การทํา ขาย หรือมีเชื้อสุรา ไดรับใบอนุญาตจากเจาหนาที่ของรัฐกอน ทั้งนี้เพื่อควบคุมการทําสุราซึ่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ประกอบกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕ ไดบัญญัติขอยกเวนไว
หากผูรองปฏิบัติตามกฎหมายโดยขออนุญาต ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคล
อันเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไวในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๒๕ วรรคสอง มิไดมีขอความเกี่ยวกับการสืบมรดกและสิทธิของบุคคลในการสืบมรดก จึงไมมี
ขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ประเด็นที่ ๓ ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติ
ยกเวนเรื่องการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพไววา เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครอง
ผูบริโภค หรือประโยชนสาธารณะอื่น
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พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจาก
หากปล อยให มี การทํ าสุ ราได อย างเสรี โดยไม มี การควบคุ มจากรั ฐแล วก็ จะเกิ ดป ญหาความไม สงบ
เรียบรอยในสังคมได รัฐจึงมีความจําเปนตองควบคุมการทําสุรา ซึ่งนอกจากเพื่อความสงบเรียบรอย
ในสังคมแลว ยังเปนการคุมครองผูบริโภคสุราใหบริโภคสุราที่ไดมาตรฐาน จึงตองกําหนดใหการทํา
สุรามีภาชนะเครื่องกลั่นสุราตองไดรับอนุญาตกอนตามมาตรา ๕ รวมถึงการมีเชื้อสุราไวในครอบครอง
ตองไดรับอนุญาตเชนกันตามมาตรา ๒๕ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ยั ง เป น กฎหมายที่ จั ด ระเบี ย บการประกอบอาชี พ การทํ า สุ ร าจึ ง เข า ข อ ยกเว น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
มาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
ประเด็นที่ ๔ ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรา
กฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐตอง
ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ตามมาตรา ๘๓ และใหรัฐตองสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ตามมาตรา ๘๗
แนวนโยบายแหงรัฐมีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการ
แผนดินตามนโยบายที่กําหนดไว โดยมิไดบัญญัติใหสิทธิแกบุคคลใดในการฟองรอง รัฐใหตองปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายดังกลาว (มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง) ซึ่งหมายความวาเอกชนจะฟอง กระทรวง ทบวง
กรม ใหปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้ไมได เปนเรื่อ งที่รัฐบาลตองดําเนินการตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ
(๑) ถารัฐบาลไมปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย
ก. สภาผูแทนราษฎรก็อาจตั้งกระทูถาม (มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔) เปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี (มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๖)
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ข. ถาสภาผูแทนราษฎรไมดําเนินการดังกลาวก็เปนหนาที่ของราษฎรที่จะไมลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีการเพิกเฉยตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(๒) ถาสภาผูแทนราษฎรไมปฏิบัติการใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ก. รัฐบาลอาจถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยใหทรงยุบสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๑๖)
ข. ถารัฐบาลไมถวายคําแนะนําใหทรงยุบสภาก็เปนหนาที่ของราษฎรที่จะไมลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสนับสนุนพรรคการเมืองที่เปนฝายจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งคราวหนา
จึงไดเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่เปนบทบัญญัติที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเพื่อเปน
แนวทางที่กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการใหประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองใหรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม ตามมาตรา ๘๓ ใหรัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
ตามมาตรา ๘๗
ดั ง นั้ น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ซึ่งบัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว เปนเรื่องที่กฎหมายหามมิใหผูใดมีเชื้อสุรา
ไวในครอบครอง เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิตซึ่งเปนคนละเรื่องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗
สํา หรับ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ ที่ผู รอ งกลา วอ า งนั้น เป น
กระบวนการกลาวอางเพื่อใชเชื่อมโยงมาสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมจําตองวินิจฉัยในมาตราดังกลาว
อาศัยเหตุผลดังกลาว วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ แตประการใด
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
สํานักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๖ วา ศาลแขวง อุบลราชธานี
ไดสงคําโตแยงของจําเลยรวมสองคํารอง ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ในประเด็นวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม โดยมีขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา
คํารองที่หนึ่ง คดีหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ระหวาง พนักงานอัยการประจําศาลแขวง
อุบลราชธานี โจทก นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน จําเลย โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลย
ทั้งแปดในความผิดฐานรวมกันมีไวในความครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย และ
รวมกันมีเชื้อสุราไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จําเลยทั้งแปดใหการปฏิเสธและโตแยงวา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
คํารองที่สอง คดีหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ระหวาง พนักงานอัยการประจําศาลแขวง
อุบลราชธานี โจทก นางมน สามิลา จําเลย โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยในความผิดฐานทําสุราแช
สุรากลั่น โดยไมไดรับอนุญาต มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย มีภาชนะ
เครื่องกลั่นสุราไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จําเลยใหการปฏิเสธและโตแยงวา พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗
ผูรองทั้งสองคํารองไดยกเหตุผลขึ้นโตแยงทํานองเดียวกันสรุปวา ผูรองเปนคนไทยมีอาชีพ
เกษตรทํ า นาและรั บ จ า ง ได รั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเทาเทียมกับบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
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มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติใหการรับรอง
คุมครองสิทธิของปวงชนชาวไทยในเรื่องการใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นในการ
ผลิตเครื่องดื่มสุราแชของตน หรือในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอันไดแกขาวใหเปนสุรา หรือ
สุราแชใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อการประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจการ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพื่อมิใหมีการผูกขาดตัดตอนและขจัดความไมเปนธรรมในการ
พัฒนาแขงขันการผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช และเปนการสนองนโยบายแหงรัฐที่จักตองดําเนินการใหมี
การกระจายโอกาสกระจายรายไดอยางเปนธรรม อันจะเปนการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจอยางเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด ปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออมในเรื่องเกี่ยวกับการใชภูมิปญญา
ผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป เปนการทําใหผูรองอาจถูกลิดรอน
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและอาจได รั บ ผลภั ย จากคํ า พิ พ ากษาของศาล พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓
มีเจตนารมณที่ขัดตอรัฐธรรมนูญโดยแจงชัด อันมีผลทําใหไมสามารถบังคับใชไดโดยปริยาย เพราะเปน
การตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และการที่ผูรองถูกฟองใหลงโทษเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนด
ไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
มาตรา ๘๓ รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
มาตรา ๘๗ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลว และใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได
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มาตรา ๕ หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นวินิจฉัยในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลแขวงอุบลราชธานี สงคํา
โตแยงมาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล
เห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็นวา กรณีตามคํารองเปนเรื่องที่ศาลแขวงอุบลราชธานีสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยจึงเปนกรณีที่เขาบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผูรอง
มีสิทธิโตแยงและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ได
ประเด็นหลักตามคํา รองที่ ผูรอ งโต แยงว า พระราชบั ญญัติสุ รา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ หรือไม เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่
๒๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
คํานิยามวา “เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุ
หรือของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราไดนั้น เฉพาะที่รวมถึงแปงขาวหมัก
ทําใหมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๐ และ
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๒ เรื่อง การทํา ซื้อ หรือมีไวซึ่งสุรากลั่น สุราแช ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ เรื่อ ง ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรา ๕๐ เรื่อ ง เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๔ จึงไมตองวินิจฉัยซ้ํา และมีประเด็นวินิจฉัย
เหลือเพียงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะคํานิยามวา สุราแช สุรากลั่น
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เชื้ อ สุ ร า มาตรา ๕ การทํ า สุ ร าต อ งได รั บใบอนุ ญ าต และมาตรา ๒๕ การมี เ ชื้ อ สุ ร าไว ใ นความ
ครอบครองตองไดรับใบอนุญาต ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม ไดพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ บัญญัติใหสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมไดรับความคุมครอง มาตรา ๓๒ บัญญัติใหบุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทํา
การอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลากระทํานั้นเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคล
นั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลากระทําผิดไมได และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ
เชนวานั้น ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนบทรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๘
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ บัญญัติใหรัฐตองมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม และ
มาตรา ๘๗ กําหนดใหรัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี ไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนบทบัญญัติ
หมวด ๕ เรื่อง แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน” มิไดเปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ เปนเรื่องการควบคุมการทําสุราจะตองไดรับอนุญาต
จากอธิบดีจึงเปนคนละเรื่องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ เรื่อง การทําสุราแช สุรากลั่น และการมีเชื้อสุราและการมี
ภาชนะเครื่องตมกลั่นสุราไวในความครอบครอง ตองไดรับอนุญาต จึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ และคํ า โต แ ย ง ของจํ า เลย (นางมน สามิ ล า)
ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลแขวงอุบลราชธานีโดยสํานักงานศาลยุติธรรม สงคําโตแยงของจําเลยรวม ๒ คํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
คํารองที่หนึ่ง พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี (โจทก) ฟองนายสํารอง จันทะวงศ
กับพวกรวม ๘ คน เปนจําเลยในคดีอาญา หมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕
คํารองที่สอง พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี (โจทก) ฟองนางมน สามิลา
เปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปได ดังนี้
โจทกกลาวอางวา จําเลยในคํารองที่หนึ่งรวมกันมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝน
กฎหมาย และรวมกันมีเชื้อสุราไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จําเลยในคํารองที่สองทําสุราแช
สุรากลั่น โดยไมไดรับอนุญาต มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย ขายสุราที่รูวา
ทํ า ขึ้ น โดยฝ า ฝ น กฎหมาย มี ภ าชนะเครื่ อ งกลั่ น สุ ร าไว ใ นครอบครองโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต ขอให
ลงโทษจําเลยในคดีทั้งสองคํารองตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา
๒๕ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๒ ทวิ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๖ มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ผูรองทั้งสอง
คํารอง (จําเลย) ยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของพนักงานอัยการโจทก และขอใหศาลแขวงอุบลราชธานีสงคํา
โตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองทั้งสองแลว เห็นวา ศาลแขวงอุบลราชธานี จะใชพระราชบัญญัติ
สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ตามคํ า ร อ งที่ ห นึ่ ง มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ตามคํารองที่สอง บังคับแกคดี ผูรองทั้งสองคํารองโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ขอให สํานั กงานศาลยุ ติธ รรมส งความเห็น ดังกลาวตามทางการเพื่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารอง
ดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได และเห็นวาคดีทั้งสองมีประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัยเปนอยางเดียวกัน
จึงรวมพิจารณาในคราวเดียวกัน ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวาพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ หรือไม
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
“มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูใน
เวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
“มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการ
จํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการ
แขงขัน”
“มาตรา ๘๓ รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
“มาตรา ๘๗ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
“มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรี
ที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด เพื่อบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
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“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลว และใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
“มาตรา ๕ หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”
“มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตาม
ความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่ผูรองรองวาขัดตอ
รัฐธรรมนูญ คือ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่อางวาบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติสุราขัดหรือแยงคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ นั้นมีบางมาตราที่ไมมีประเด็นพิจารณาความ
ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร าฯ มาตรา ๔ เป น แต เ พี ย งบทนิ ย าม ซึ่ ง ให
ความหมายของคําตาง ๆ ที่ใชในพระราชบัญญัติสุราเทานั้น จึงไมมีประเด็นที่จะพิจารณาไดวาขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ เวนแตเมื่อใชเกาะเกี่ยวยึดโยง ประกอบบทบัญญัติอื่นที่เปนประเด็นตองพิจารณาถึง
เทานั้น ซึ่งไมปรากฏในการพิจารณาคํารองนี้ จึงวินิจฉัยวาไมมีประเด็นพิจารณาในคํารองนี้วาขัดหรือ
แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ คงเหลื อ แต พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ร าฯ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ เท า นั้ น ที่ จ ะ
พิจารณาวา ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม สวนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ สําหรับกลาวอาง
เพื่อเชื่อมโยงมาสูการเรียกรองหรือขอใหคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเทานั้น ไมมีประเด็น
ที่จะพิจารณาวาพระราชบัญญัติสุราฯ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอมาตรา ๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๒ แตอยางใด สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ เปนเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปน
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ซึ่งไมปรากฏวาผูรองซึ่งเปนจําเลยในศาลทั้งสองคดีเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม หรือ
กระทําในนามชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมแตประการใด จึงไมอาจพิจารณาสิทธิของผูรองตามรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

มาตรา ๔๖ ได และสําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งมีมาตรา ๘๘ บัญญัติวา “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปน
แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ในการแถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภา
ใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค
เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง” แนวนโยบายเชนนี้เปนเรื่องที่รัฐบาลจะตองรับผิดชอบทางการเมืองตอรัฐสภา
และประชาชนจึงไมเปนฐานแหงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะนํามาพิจารณาในการวินิจฉัย
คํารองนี้
มีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ บัญญัติในวรรคแรกวาสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความ
คุม ครอง ขอบเขตแห งสิ ทธิ แ ละการจํ า กัด สิท ธิเ ช นว านี้ ย อ มเป นไปตามที่ ก ฎหมายบั ญญั ติ การที่
พระราชบัญญัติสุราฯ มาตรา ๕ บัญญัติหามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทํา
สุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี และมาตรา ๒๕ บัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุรา
ไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามกฎหมายหรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาต
ดังกลาว เห็นไดวา พระราชบัญญัติสุรา มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิ
การทําสุรา เวนแตไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งการจํากัดสิทธิการทําขึ้นหรือไดมาหรือการครอบครอง
สิ่งผิดกฎหมายมิไดมีเฉพาะกรณีการทําสุราเทานั้น ยังมีสิ่งที่กฎหมายหามมีไวในครอบครองเพราะเปน
อันตรายตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือสิ่งผิด
กฎหมายเพราะเหตุผลอื่น ๆ อีกมาก เชน ยาเสพติด และอาวุธปน เปนตน สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๘ หาได ห มายความว า บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะทํ า ขึ้ น ได ม าและครอบครอง
ทรัพยสินใด ๆ ก็ไดทั้งสิ้นไม การที่กฎหมายหามการทําการไดมาและการครอบครองสุราหรือเชื้อสุรา
และการมีภาชนะหรือเครื่องมือสําหรับกลั่นสุราตามพระราชบัญญัติสุราฯ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
อยูในขอบเขตการจํากัดสิทธิที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติไวแตกฎหมายก็ยกเวนให
กระทําไดหากไดรับอนุญาตตามกฎหมายจึงไมกระทบสาระสําคัญแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
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วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ไมมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการสืบมรดกตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคแรก บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม แตก็มีขอยกเวนในวรรคสองวา การจํากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งอาจกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและตามเงื่อนไขที่พรรณนาไว
นั้น พิ จารณาแลว เห็ นวา สุร าเป นเครื่อ งอุ ปโภคบริโ ภคชนิดหนึ่ง เช นเดี ยวกับสิ นค ายา อาหารและ
เครื่อ งดื่ม ซึ่งอาจเปนโทษแกผูบริโภคได แลวแตคุณภาพผลิตภัณฑและพฤติการณในการบริโภค
จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารควบคุ ม ตรวจสอบการผลิ ต และการจํ า หน า ย ซึ่ ง โดยมากกฎหมายจะบั ง คั บ ให
ผูประกอบการตองไดรับใบอนุญาตเพื่อจะไดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและการจําหนายใหมีมาตรฐาน
และมาตรการความปลอดภัยตอผูบริโภค การที่พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ควบคุมการผลิตและ
การครอบครองเชื้อสุราและสุรา ถือไดวาเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยอาศัยบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพผลิตสุรา และการคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แตในสวนเชื้อสุรา
ที่หมายความรวมถึงแปงขาวหมัก ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลววา เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๕/๒๕๔๗
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติสุราฯ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา
๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เวนแตกรณีเชื้อสุราที่เปนแปงขาวหมักตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๕/๒๕๔๗
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย รวม ๒ คํารอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
ศาลแขวงอุบลราชธานีสงความเห็นของจําเลย รวม ๒ คํารอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ดังนี้
คํารองที่ ๑ ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม
๘ คน) ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม
คําฟองตามคํารองที่ ๑ พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี เปนโจทกฟอง นายสํารอง
จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน เปนจําเลย ที่ศาลแขวงอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕
เปนคดีอาญา ในฐานความผิดรวมกันมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย และ
รวมกันมีเชื้อสุราไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต เปนความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๒ ทวิ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๖ มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
จํ า เลยทั้ ง แปดให ก ารปฏิ เ สธและโต แ ย ง ในประเด็ น บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลคือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
กลาวถึงการมีเชื้อสุราและสุราแชไวในครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต
อันเปนความผิดที่มีโทษทางอาญา ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒
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มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ บัญญัติใหการรับรองคุมครองสิทธิ
ของปวงชนชาวไทย ในเรื่ อ งการใช สิ ท ธิ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการผลิ ต
เครื่องดื่มสุราแชหรือในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
บริโภคเพื่อการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
คํารองที่ ๒ ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นางมน สามิลา) ในคดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗ หรือไม
คําฟองตามคํารองที่ ๒ พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี เปนโจทกฟองนางมน
สามิลา เปนจําเลย ที่ศาลแขวงอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนคดีอาญาในฐาน
ความผิดทําสุราแช สุรากลั่น โดยไมไดรับอนุญาต มีไวในครอบครอง ซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝน
กฎหมาย ขายสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย มีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไวในครอบครองโดยไมได
รับอนุญาต เปนความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
จําเลยใหการปฏิเสธและโตแยงในประเด็นบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
โดยมีเหตุผล คือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ เปนบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ซึ่งบัญญัติวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยแจงชัด
โดยปริยาย ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันศาล การกระทําของจําเลยตามคําฟองไดรับการคุมครอง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
ซึ่ ง เป น การใช สิ ท ธิ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการแปรรู ป พื ช ผลให มี คุ ณ ค า เพิ่ ม ขึ้ น
เพื่ อ ประโยชน ใ นการประกอบอาชี พ การบริ โ ภค การประกอบกิ จ การ และการแข ง ขั น โดยเสรี
อยางเปนธรรม ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก
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๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใหรวมพิจารณาและ
วินิจฉัยคํารองทั้งสองในคําวินิจฉัยเดียวกัน
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองทั้ง ๒ คํารอง คือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๓๒ “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก
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การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
มาตรา ๘๓ “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ บัญญัติไวดังนี้
มาตรา ๔ “ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูทําการแทน
“เจาพนักงานสรรพสามิต”

หมายความวา เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหมี

อํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจาหนาที่”

หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิต และผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหมี

อํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
“สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอลซึ่งสามารถดื่มกินได
เชนเดียวกับน้ําสุราหรือซึ่งดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลว สามารถดื่มกิน
ไดเชนเดียวกับน้ําสุรา
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่น
แลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
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“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
มาตรา ๕ “หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ “หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่กําหนดวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได การโตแยงวาบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จึงไมจําตองพิจารณาวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยาย หรื อโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ ....ฯลฯ.... เปนบทบัญญั ติคุมครองสิทธิแ ละ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชนในการตรากฎหมาย
การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ไมมีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติของ
กฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ ใหการคุมครองบุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว การตราพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ใชบังคับและกําหนดโทษไว จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ ใหสิทธิ บุคคลซึ่ งรวมกัน เปนชุมชนทอ งถิ่นดั้งเดิม ย อมมีสิท ธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ขณะนี้ยังไมมี
กฎหมายบัญญัติกําหนดรายละเอียดตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหการคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ภายในขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดกําหนดเงื่อนไขการทํา
และจําหนายสุราตองไดรับใบอนุญาต จึงตองถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ รับรองใหบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง บัญญัติไว เชน
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค เปนตน การตรากฎหมายหามมีเชื้อสุราไวใน
ครอบครอง เวนแตไดรับใบอนุญาต หรือการหามมิใหทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับ
ทําสุราไวในครอบครอง เวนแตไดรับใบอนุญาต จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
วรรคสอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เพื่อใหรัฐดําเนินการในเรื่องการกระจายรายไดอยางเปนธรรม และการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาด
ตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ มิใชบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของประชาชน จึงไมอาจโตแยงวาบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ได
เมื่อพิจารณาเหตุผลของผูรองทั้ง ๒ คํารอง ซึ่งโตแยงวา การที่มีเชื้อสุราไวในครอบครองและ
ทําสุรา หรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
ในการใชสิทธิอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น ในการผลิตเครื่องดื่มสุราเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ การแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรมนั้น เห็นวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ บัญญัติไวเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน และเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
เพื่ อ คุ ม ครองผูบ ริ โ ภค รวมทั้ ง เพื่ อ ความชั ด เจนและเพื่ อ ประโยชน ใ นการเก็ บภาษี สุร าและกํ า หนด
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําสุรา การควบคุมเกี่ยวกับเชื้อสุรา การทําสุรา และการครอบครองสุรา
และจําหนายสุรา แมจะเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ แตการควบคุมการทําสุราและจําหนายสุรายอมเปน
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ผลดีตอสุขภาพและอนามัยของประชาชนทั่วไปและรัฐมีรายไดจากภาษีสรรพสามิตเปนประโยชนกับ
สังคมสวนรวมมากกวาปลอยใหดําเนินการผลิตและจําหนายสุราไดอยางเสรีโดยไมมีการควบคุม การตรา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงสามารถดําเนินการไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
วรรคสอง ทั้ง นี้ กรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ ขัดหรือแย งตอ รัฐธรรมนู ญ
หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ วินิจฉัยวา
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ “เชื้ อ สุ ร า”
ซึ่งตามบทนิยาม มาตรา ๔ ใหหมายถึงแปงขาวหมักดวยนั้น เฉพาะในสวนที่หมายความถึงแปงขาวหมัก
เป นบทบั ญญั ติ แห ง กฎหมายที่ขั ดหรื อ แยง ตอ รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๕๐ โดยนัย ของคํ า วินิ จฉั ยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๔๗ ดังกลาว บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๒๕ ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ แป ง ข า วหมั ก จึ ง สามารถตราขึ้ น ใช บั ง คั บ ได ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง ดังไดกลาวแลว ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะนิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” “เชื้อสุรา” (ยกเวนแปงขาวหมัก)
และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ สําหรับกรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๔๖ วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ ไมขัดหรือแยงตอ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๔ และโดยเหตุผลที่ไดพิจารณา
มาแลว พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๒ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ดวยเชนกัน
ดว ยเหตุ ผ ลดั งกลา วข า งต น จึ งวิ นิ จฉั ยว า พระราชบัญ ญัติ สุ รา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
เฉพาะนิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” “เชื้อสุรา” (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗) (เรื่องพิจารณาที่ ๑๕/๒๕๔๖)
ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคํ าโตแยง ของจําเลย (นางมน สามิลา) ในคดีอาญาหมายเลขดํา ที่
๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณี
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗) (เรื่ อ งพิ จ ารณาที่
๑๖/๒๕๔๖)
ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิ จารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
สรุปขอเท็จจริง
นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน (ผูรอง) กระทําความผิดฐานรวมกันมีไวในครอบครอง
ซึ่งสุราที่รูกันวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมายและรวมกันมีเชื้อสุราไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
ผูรองมอบใหทนายยื่นคํารองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม ตอศาลแขวงอุบลราชธานี ขอใหศาลสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย (เรื่องพิจารณาที่ ๑๕/๒๕๔๖)
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นางมน สามิลา (ผูรอง) กระทําผิดฐาน ทําสุราแช สุรากลั่น โดยไมไดรับอนุญาตมีไวในครอบครอง
ซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย มีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
โดยเจาพนักงานจับผูรองไดพรอมดวยสุราแช สุรากลั่นและภาชนะเครื่องกลั่นสุรารวมจํานวน ๑๐ รายการ
ผูรองมอบใหทนายยื่นคํารองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗
หรือไม ตอศาลแขวงอุบลราชธานี ขอใหศาลสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
(เรื่องพิจารณาที่ ๑๖/๒๕๔๖)
ศาลรัฐธรรมนูญไดประชุมอภิปรายในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แลวมีความเห็น
ใหรวมคํารองทั้งสองไวพิจารณาในคราวเดียวกัน
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๓๒ “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
มาตรา ๕๐ “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
มาตรา ๘๓ “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
.................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได
มาตรา ๕ “หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
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การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ “หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
ขอวินิจฉัย
๑. ที่ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษ หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ
และมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พิจารณาแลวเห็นวา สุราเปนเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพทั้งรางกายและสมอง รัฐมีเจตนารมณ
คุมครองผูบริโภคคือประชาชน มิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งจะมีผลตอเนื่องถึงการประกอบอาชีพ
การอยูรวมกันในสังคมใหปกติสุข ความรับผิดชอบของสังคม และกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
ในที่สุด เพราะผูติดสุราจะทํางานไดไมเต็มความสามารถ หรือการขับยวดยานพาหนะอาจเกิดอันตราย
รายแรงตอประชาชนเปนสวนรวมได เปนตน ดังนั้น การผลิต การจําหนาย การบริโภค จึงตองมี
การควบคุมอยางเขมงวด เพราะผูประกอบการยอมมุงแสวงหากําไรเปนหลัก ไมคํานึงถึงสุขภาพอนามัย
หรือความเสียหายที่จะเกิดกับผูอื่น พระราชบัญญัติสุรา ฯ จึงเปนเครื่องมือของรัฐในการควบคุมโดย
ตองควบคุมทั้งกระบวนการและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต การครอบครอง การจําหนาย การบริโภค ฯลฯ
ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ จึงเปนบทบัญญัติ
จํากัดสิทธิบุคคลไวโดยสมควรแลวเพื่อประโยชนสาธารณะเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มีเจตนาใหบุคคลที่รวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน
ใหไดประโยชนรวมกัน ฯลฯ นั้น ตามหลักความชอบธรรมตองเปนเรื่องที่เปนประโยชนและผลดี
ตอชุมชนในทางที่เปนคุณ การผลิตการจําหนายและการบริโภคสุราเปนอบายมุขและเปนโทษแกชุมชน
เปนสวนรวม ซึ่งเปนประโยชนกับผูประกอบการที่เปนคนสวนนอย ยอมไมถือเปนจารีตประเพณี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ภูมิปญญาที่ตองไดรับการสงเสริม ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ บัญญัติวา “จะตองเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญตองการสงเสริมคุมครองเฉพาะเรื่อง ประกอบกับ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๔๖ ซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ ไวเปนบรรทัดฐาน
ว า ต อ งเป น ไปตามกฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ขณะนี้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ยั ง มิ ไ ด บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารผลิ ต
การครอบครอง และจําหนายสุรา เปนภูมิปญญาหรือประเพณีทองถิ่นที่ตองไดรับการอนุรักษ สงเสริม
จึงยังไมมีกฎหมายคุมครองใหทําไดโดยอิสระตามที่ผูโตแยงอางสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะนิยามคําวา สุราแช สุรากลั่น
เชื้อสุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
๒. ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ
วรรคสอง บัญญัติวา “การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไวในมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง ซึ่งหมายความวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ
แตขอบเขตแหงสิทธิในทรัพยสินและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว
เมื่อพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา หามมิใหผูใดทําสุราหรือ
มีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และวรรคสอง
บัญญัติวา การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายความวากฎหมายตองการใหผูทําหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราตองขออนุญาตจากอธิบดี
กรมสรรพสามิตกอน มาตรา ๒๕ บัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว และ
ความในมาตรา ๒๔ บัญญัติหามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต หมายความวา กฎหมายดังกลาวตองการหามมิใหผูใดมีเชื้อสุรา เวนแตไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานสรรพสามิต
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
ที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได” เปนบทบัญญัติทั่วไปที่วา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ
จํากัดมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว
และเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ซึ่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ บัญญัติใหสิทธิของบุคคลในทรัพยสินสามารถมีกฎหมายจํากัดสิทธิได แตตองเปนไปตาม
เงื่อนไขของมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งดวย เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ที่บัญญัติวาขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นอกจากนี้พระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๒๕ ไดบัญญัติขอยกเวนไววา ใหขอใบอนุญาตทําหรือขายสุราได หากผูรองปฏิบัติตาม
กฎหมายย อ มไม ก ระทบกระเทื อ นถึ ง สาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คล อั น เป น สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๒๕ วรรคสอง มิไดมีขอความเกี่ยวกับการสืบมรดกและสิทธิของบุคคลในการสืบมรดก จึงไมมี
ขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคสอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ คุมครองสิทธิบุคคลในทรัพยสินและการสืบมรดกการจํากัดสิทธิ
และการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตรา ๔
เฉพาะนิยามคําวา สุราแช สุร ากลั่น เชื้อ สุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
จํากัดสิทธิการทําและมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องกลั่นสุราและเชื้อสุราโดยตองไดรับอนุญาตก็ดวยเหตุผล
ตามที่กลาวมา เปนการจํากัดสิทธิตามบทบัญญัติกฎหมายซึ่งไดสัดสวนเปนธรรมและเปนประโยชน
ตอผูบริโภคและสาธารณชนสังคมสวนรวมแลว
การที่ผูโตแยงอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วาตนเองไดรับการคุมครองใหมีสิทธิใน
ทรัพยสิน (สุรา เชื้อสุรา เครื่องกลั่นสุรา) รวมทั้งถือเปนมรดกที่สืบทอดมานั้น มิใชเปนทรัพยสินหรือ
มรดกที่มีไวโดยไมกระทบสิทธิของผูอื่น เพราะเปนทรัพยสินที่ทําออกใชสอยจําหนายจายแจกแลว
กระทบตอสังคมสวนรวมดังที่กลาวมา จึงเปนการอางสิทธิเสรีภาพที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ประกอบกับการจํากัดสิทธิการทําสุรา การมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องกลั่นสุรา เชื้อสุรา ตามพระราชบัญญัติ
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สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ พิจารณาแลวเห็นวาเปนการจํากัดสิทธิ
โดยชอบธรรมและเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ที่บัญญัติในเรื่อง
การจํากัดสิทธิไว
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔ เฉพาะนิยามคําวา สุราแช สุรากลั่น
เชื้อสุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
๓. ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ บัญญัติใหเสรีภาพบุคคลในการประกอบกิจการหรืออาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพจะทําได
ก็โดยอาศัยกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
การคุมครองผูบริโภค การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพหรือประโยชนสาธารณะอื่น
การที่ผูรองโตแยงอางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ดวยเหตุผลเดียวกันกับ
ที่กลาวมาแลวในขอ ๑ และขอ ๒
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพที่ถูกตองเปนธรรม เพื่อประโยชนตอสังคม การคุมครอง
ผูบริโภค ความสงบเรียบรอยในสังคมและประโยชนสาธารณะอื่น ถือเปนการจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพผลิตสุราใหเกิดความเรียบรอยเปนธรรมเปนประโยชนกับทุกฝาย จึงสอดคลองกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ทุกประการ
อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗ วา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ เฉพาะ “เชื้อสุรา” ในสวนของ
“แปงขาวหมัก” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
หากผูรองโตแยงจะอางสิทธิคุมครองตามคําวินิจฉัยดังกลาวก็เปนเรื่องที่ตองพิสูจนตอศาลวา “เชื้อสุรา”
ที่ตนถูกฟองวาครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตนั้นเปนเชื้อ “แปงขาวหมัก”
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะนิยามคําวา สุราแช สุรากลั่น
เชื้อสุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
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๔. ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ อยูในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เปนเรื่องการกําหนดใหรัฐหรือรัฐบาล ซึ่งเปนฝายบริหารมีหนาที่ตองปฏิบัติโดยรัฐสภาเปนผูตรวจสอบ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ บัญ ญัติให รัฐกระจายรายไดอ ย า งเปนธรรม มาตรา ๘๗ บัญญัติ ใหรั ฐ
ตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับดูแลการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครอง
ผูบริโภค ปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงทางออม ยกเลิกละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑ
ที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ ไมประกอบกิจการแขงกับเอกชน เวนแต
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ผลประโยชนสวนรวมหรือจัดใหมีสาธารณูปโภค
การที่ผูรองโตแยงอางวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะนิยามคําวา
สุราแช สุรากลั่น เชื้อสุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ จึงเปนคนละเรื่องกัน โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
เปนบทบัญญัติหนาที่ที่รัฐบาลตองกระทํา มิใชเปนการใหสิทธิเสรีภาพแกบุคคล อีกประการหนึ่ง
พระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตราดังกลาวก็เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐในการจัดระเบียบอาชีพ คุมครอง
ผูบริโภค รักษาผลประโยชนสวนรวมซึ่งตรงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหรัฐตองทําอยูแลว
วินิจฉัยวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะนิยามคําวา สุราแช สุรากลั่น
เชื้อสุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗
๕. สํา หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ ที่ ผู ร อ งกลา วอ า งนั้ น
เปนการอางเพื่อเชื่อมโยงมาสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมวินิจฉัยในมาตราดังกลาว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
เฉพาะนิยามคําวา สุราแช สุรากลั่น เชื้อสุรา (ยกเวนแปงขาวหมัก) มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ไมขัดหรือ แยงรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
สวนมาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ เปนการอางเพื่อเชื่อมโยงมาสูการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น จึงไมตองวินิจฉัย
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
ศาลแขวงอุ บลราชธานี ส งความเห็ นของจํ าเลยเพื่ อให ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาวิ นิ จฉั ยตาม
มาตรา ๒๖๔ รวม ๒ สํานวน คือ
สํานวนที่หนึ่ง คดีหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ ระหวาง พนักงานอัยการประจําศาลแขวง
อุบลราชธานี โจทก นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน จําเลย
สํานวนที่สอง คดีหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ระหวาง พนักงานอัยการประจําศาลแขวง
อุบลราชธานี โจทก นางมน สามิลา จําเลย
สํานวนที่หนึ่ง โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จําเลย
ทั้งแปดไดบังอาจรวมกันกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ
ก. จําเลยทั้งแปดไดบังอาจรวมกันมีสุราแช บรรจุอ ยูในถังพลาสติกสีดํา จํานวน ๕ ถัง
ปริมาณน้ําสุราแช ๒๐๐ ลิตร และบรรจุในกระติกน้ํา จํานวน ๑ กระติก ปริมาณน้ําสุราแช ๕ ลิตร
รวมปริมาณน้ําสุราแชทั้งหมด ๒๐๕ ลิตร ไวในครอบครอง โดยจําเลยทั้งแปดรูอยูแลววาเปนน้ําสุรา
ที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
ข. จําเลยทั้งแปดไดบังอาจรวมกันมีสุรากลั่นบรรจุขวดสีน้ําตาล จํานวน ๖๒๓ ขวด รวมปริมาณ
สุรากลั่น รวม ๓๘๙.๓๗๕ ลิตร ไวในครอบครองโดยจําเลยทั้งแปดรูอยูแลววาเปนสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝน
ตอกฎหมาย
ค. จําเลยทั้งแปดไดบังอาจรวมกันมีเชื้อสุราบรรจุอยูในปบ จํานวน ๑ ปบ น้ําหนัก ๑ กิโลกรัม
ไวในครอบครอง ทั้งนี้จําเลยทั้งแปดไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต และจําเลยทั้งแปด
มิไดเปนผูซื้อหรือไดเชื้อสุราดังกลาวมาจากผูไดรับใบอนุญาต อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
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โจทกขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๒ ทวิ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๖
มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
จําเลยตอสูวามิไดกระทําผิดตามฟองและยื่นคํารองวา พระราชบัญญัติสุรา มาตรา ๔ และ
มาตรา ๒๕ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
สํานวนที่สองโจทกฟองวา เมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จําเลย
ไดบังอาจกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ
ก. จําเลยไดบังอาจทําสุรา คือสุราแช มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี ซึ่งสามารถดื่มกินได
มีอาการมึนเมาเชนเดียวกับน้ําสุรารัฐบาล บรรจุในถังพลาสติก จํานวน ๔๐ ใบ ปริมาตรน้ําสุราแช
รวม ๑,๗๔๐ ลิต ร โดยไม ไ ดรั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดีก รมสรรพสามิ ตหรื อ เจ า พนัก งานสรรพสามิ ต
ผูทําการแทนอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ข. จําเลยไดบังอาจทําสุรา คือสุรากลั่น มีแรงแอลกอฮอลเกินกวา ๑๕ ดีกรี ซึ่งสามารถดื่มกินได
มีอาการมึนเมาเชนเดียวกับน้ําสุรารัฐบาล บรรจุในถังพลาสติก จํานวน ๒ ใบ แกลลอนพลาสติก
จํานวน ๕ ใบ ปริมาตรน้ําสุรากลั่นรวม ๑๒๕ ลิตร โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือเจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ค. จําเลยไดบังอาจมีน้ําสุรา คือสุราแช ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล ไมเกิน ๑๕ ดีกรี บรรจุในถัง
พลาสติก จํานวน ๔๐ ใบ ปริมาตรน้ําสุราแช รวม ๑,๗๔๐ ลิตร ไวในครอบครองโดยจําเลยรูอยูแลววา
เปนน้ําสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย
ง. จําเลยไดบังอาจมีน้ําสุรา คือสุรากลั่น ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล ไมเกิน ๑๕ ดีกรี บรรจุในถัง
พลาสติก จํานวน ๒ ใบ แกลลอนพลาสติก จํานวน ๕ ใบ ปริมาตรน้ําสุรากลั่นรวม ๑๒๕ ลิตร
ไวในครอบครอง โดยจําเลยรูอยูแลววาเปนน้ําสุราที่ทําขึ้น โดยฝาฝนตอกฎหมาย
จ. จํ า เลยได บั ง อาจขายสุ ร าแช สุ ร ากลั่ น ซึ่ ง เป น สุ ร าที่ ทํ า ขึ้ น โดยฝ า ฝ น มาตรา ๕ แห ง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ใหแกประชาชนทั่วไป ในปริมาตรขวดขนาด ๐.๗๕๐ ลิตร ราคา
สุรากลั่นขวดละ ๔๐ บาท สุราแชขวดละ ๑๐ บาท อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
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ฉ. จํา เลยได บั ง อาจมี ภ าชนะ เครื่ อ งกลั่ นสํ า หรั บ ทํ า สุ รา คื อ ถั งเหล็ ก เป ด ปาก เจาะรู ข า ง
จํานวน ๑ ใบ กะละมังอะลูมิเนียมกนเกลี้ยง จํานวน ๑ ใบ ทอคงคาและแปนรองรับสุรา จํานวน
๒ อัน กระทะอะลูมิเนียมกนเกลี้ยง จํานวน ๑ ใบ สายยางพลาสติก จํานวน ๑ เสน และขาเหล็ก
วงกลม ๓ ขา จํานวน ๑ ตัว ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือ
เจาพนักงานสรรพสามิตผูทําการแทน
ขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ มาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
จําเลยใหการปฏิเสธฟองและยื่นคํารองวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และ
มาตรา ๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และ
มาตรา ๘๗
พิเคราะหแลวคดีทั้งสองสํานวนที่ศาลแขวงอุบลราชธานีสงใหศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ มีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเดียวกันจึงใหรวมสํานวนทั้งสองเขาดวยกัน
และพิจารณาวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
พิเคราะหแลวรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใช
บังคับมิได”
มาตรา ๒๗ “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
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มาตรา ๓๒ “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนด
ไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๘๓ “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญ ญัติใ นหมวด ๕ วา ดว ย
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนบทบัญญัติที่กําหนดไวเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยรัฐธรรมนูญกําหนด
ใหรัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง ใหรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอ ยางเปนธรรม ตามมาตรา ๘๓ ใหรัฐ
ตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ตามมาตรา ๘๗
ดังนั้น ที่พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ บัญญัติ
หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือ
เปนผู ซื้อ หรือ ไดมาจากผู ไดรั บใบอนุญาตดังกลา วแลว เปน เรื่อ งที่กํา หนดใหผูใ ดมีเชื้ อ สุราไวใ น
ครอบครอง ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งเปนคนละเรื่องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๗ ซึ่งเปนเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว
สํ า หรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า บทบั ญ ญั ติ ใ ดของกฎหมายขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได หมายความวาจะตองอางวาบทบัญญัติมาตราใด
ของกฎหมายวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงจะทําใหบทบัญญัติมาตรานั้นเปนอันใชบังคับ
ไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ จะอางบทกฎหมายมาตราใดวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
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โดยตรงไมได เพราะไมมีบทบัญญัติมาตราใดของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ได
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ ก็เชนเดียวกัน ทั้งสองมาตรา รัฐธรรมนูญบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไว ใครจะลวงละเมิดมิไดและบุคคลจะไมตองรับโทษ
อาญา เวนแตขณะกระทํามีกฎหมายบัญญัติไววาการกระทําดังกลาวเปนความผิดและกําหนดโทษไว
เป น กระบวนการกล า วอ า งเพื่ อ ใช เ ชื่ อ มโยงมาสู ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ไม มี
กฎหมายมาตราใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวได
ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ
และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา ๔๖ มีเจตนารมณใหบุคคลซึ่งรวมกันเปน
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนเอง การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนใหไดประโยชนรวมกัน สําหรับจารีต
ประเพณี ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนก็ใหอนุรักษไวแตสิทธิตามที่กลาว จะตองเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติดวย
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัตินี้
...............................
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่น
แลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
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มาตรา ๕ บัญญัติวา “หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวใน
ครอบครอง เวนแตจะรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ บั ญญัติ วา “หา มมิใ หผูใ ดมีเ ชื้อ สุ ราไวใ นครอบครอง เว นแต จะเปนผู ไดรั บ
ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
เห็นวา ความในมาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ ... แลว ซึ่งความในมาตรา ๒๔ บัญญัติหามมิใหผูใดทําหรือ
ขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิตนั้น เปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดให
บุคคลตองปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังนั้นพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
ผู ร อ งโต แ ย ง ว า พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับ
ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ
วรรคสอง บัญญัติวา “การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไวในมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง ซึ่งหมายความวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ
แตขอบเขตแหงสิทธิในทรัพยสินและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว
เมื่อพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง หามมิใหผูทําสุราหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับ
ทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และวรรคสอง วาการออกใบอนุญาตใหทํา
สุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายความวา กฎหมายตองการให
ผูทําหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตกอน มาตรา ๒๕
บัญญัติหามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว และความในมาตรา ๒๔ บัญญัติหามมิให
ผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา กฎหมาย
ดังกลาวตองการหามมิใหผูใดมีเชื้อสุรา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได” เปนบทบัญญัติทั่วไปที่วา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะถูก
จํากัดมิได เวนแตอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ บัญญัติ
ใหสิทธิของบุคคลในทรัพยสินสามารถมีกฎหมายจํากัดสิทธิได แตตองเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งดวย เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕ ตามที่ผูรองโตแยง
ดังกลาวแลว เห็นวากฎหมายตองการใหไดรับใบอนุญาตกอน ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๘ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงเปนการระบุชัดเจนวา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕ ไดบัญญัติขอยกเวนไว หากผูรองปฏิบัติตามกฎหมาย
ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคล อันเปนสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไวตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๒๕ วรรคสอง
มิไดมีขอความเกี่ยวกับการสืบมรดกและสิทธิของบุคคลในการสืบมรดก จึงไมมีขอความที่ขัดหรือแยง
แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคสอง
ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง
บัญญัติยกเวนเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพไววา เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครอง
ผูบริโภค หรือประโยชนสาธารณะอื่น
ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต อ งพิ จ ารณาต อ ไปว า “เชื้ อ สุ ร า” ตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ มีความหมายอยางไร
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ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๗ ซึ่งวินิจฉัยวา “แปงขาวหมัก” ไมใช “เชื้อสุรา”
ตามความหมายของพระราชบัญญัติสุรา มาตรา ๔ เทากับศาลรัฐธรรมนูญรับรองคําวาแปงเชื้อสุรา
หรือเชื้ออื่นใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได
ไมไดเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
อยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ และคําโตแยงจําเลย (นางมน สามิลา) ในคดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ดวยศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย คือ นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม
๘ คน ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ และคําโตแยงของจําเลย คือ นางมน สามิลา
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปความได ดังนี้
ในคํารองที่หนึ่งนั้น นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน ไดกระทําความผิดฐานรวมกัน
มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมายและรวมกันมีเชื้อสุราไวในครอบครองโดยไมได
รับอนุญาต และถูกเจาพนักงานจับกุม พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี (โจทก) จึงฟอง
นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน เปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕
นายสํารอง ฯ กับพวกรวม ๘ คน ดังกลาว ไดมอบหมายใหทนายความยื่นคําใหการปฏิเสธ
ฟองของโจทกและยื่นคํารองโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ ตอศาลแขวงอุบลราชธานีและขอใหศาลสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย
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ในคํารองที่สองนั้น นางมน สามิลา ไดกระทําความผิดฐานทําสุราแช สุรากลั่น โดยไมได
รับอนุญาต มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย มีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไวใน
ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต โดยเจาพนักงานจับกุมนางมน ฯ ไดพรอมดวยสุราแช สุรากลั่น และ
ภาชนะเครื่องกลั่นสุรารวมจํานวน ๑๐ รายการ พนักงานอัยการประจําศาลแขวงอุบลราชธานี (โจทก)
จึงฟองนางมน สามิลา เปนจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕
นางมน ฯ ไดมอบหมายใหทนายความยื่นคําใหการปฏิเสธฟองของโจทกและยื่นคํารองโตแยงวา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๗ ตอศาลแขวงอุบลราชธานีและขอใหศาลสงเรื่อง
ดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ศาลแขวงอุบลราชธานีขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงความเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ของทั้งสองคดี คือ คดีของนายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน และคดีของนางมน สามิลา
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มีบทบัญญัติที่ขัดตอ
รัฐธรรมนูญตามที่จําเลยทั้งสองคดีโตแยงหรือไม
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
หลังจากที่ตรวจคํารองแลว ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับไวดําเนินการตามขอกําหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑๐ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัย และเนื่องจากคํารองทั้งสองมีประเด็นที่อางเปนอยางเดียวกัน ตลอดจนขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยเปนอยางเดียวกันจึงใหรวมพิจารณาเขาดวยกันและวินิจฉัยพรอมกัน
๓. ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิเคราะหแลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ บัญญัติวา
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“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา
“สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รองไว โ ดยชั ด แจ ง โดยปริ ย าย หรื อ โดยคํ า วิ นิ จ ฉั ย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
มาตรา ๓๒ บัญญัติวา
“บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ บัญญัติวา
“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุง
รักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ บัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ
เชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๐ บัญญัติวา
“บุค คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ ประกอบอาชี พ และการแข ง ขั น โดยเสรี
อยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
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มาตรา ๘๓ บัญญัติวา
“รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ บัญญัติวา
“รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิก
และละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ
และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค”
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ในพระราชบัญญัตินี้
....
“สุร าแช ” หมายความว า สุ ร าที่ ไ ม ไ ด ก ลั่ น และให ห มายความรวมถึ ง สุ ร าแช ที่ ไ ด ผ สมกั บ
สุรากลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
มาตรา ๕ บัญญัติวา
“หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๔ บัญญัติวา
“หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต”
มาตรา ๒๕ บัญญัติวา
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“หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา
๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม สําหรับกรณี พระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตรา ๔
ในสวนที่เกี่ยวกับคํานิยามคําวา “เชื้อสุรา” เฉพาะในสวนที่หมายความถึง “แปงขาวหมัก” นั้นไดมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๔๗ วินิจฉัยไวแลววาคําวา เชื้อสุราในสวนที่หมายความ
ถึงแปงขาวหมักนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ จึงไมตองพิจารณาในสวนนี้
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติที่วางหลักการ
ทั่วไปไวกวาง ๆ กลาวคือ บทบัญญัติของกฎหมายใดจะขัดตอรัฐธรรมนูญไมไดหากขัดตอรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นยอมใชบังคับไมได สวนมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลวาสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญหรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันองคกรตาง ๆ ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและ
การตีความกฎหมาย และสําหรับมาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑในการลงโทษบุคคล
ในทางอาญาวา บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการที่กฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทําบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดและกําหนดโทษไว และจะถูกลงโทษหนักกวาที่กฎหมาย
ดังกลาวบัญญัติไวไมได ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา มาตรา ๔ ในสวนที่เกี่ยวกับคํานิยามของคําวา
“สุราแช” “สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” มาตรา ๒๔ ซึ่งเปนเรื่องการหามบุคคลทําหรือขายเชื้อสุรา
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต และมาตรา ๒๕ ซึ่งเปนเรื่องการหามบุคคลมีเชื้อสุรา
อยูในความครอบครอง เวนแตไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาต จึงไมมี
ส ว นใดที่ จ ะขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ เพราะ
ไมเกี่ยวของกัน
ดังนั้น จึงเหลือประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยเพียงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ เฉพาะคํานิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” “เชื้อสุรา” ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และ
มาตรา ๘๗ หรือไม ซึ่งแยกพิจารณาได ดังนี้
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๑. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะคํานิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น”
“เชื้อสุรา” ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
หรือไม
พิ จ ารณาแล ว บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๖ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี เ จตนารมณ
เพื่อรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมซึ่งสามารถเรียกรองใหรัฐสนับสนุนหรือ
ยอมใหตนอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐตองสนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นดําเนินการอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แตสิทธิดังกลาวตองเปนไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติ กลาวคือ จะดําเนินการตามสิทธิ
ดังกลาวไดก็ จะต องมี กฎหมายกํา หนดรายละเอียดซึ่งเปนหนาที่ ของรัฐ ที่ตอ งออกกฎหมายกํา หนด
รายละเอียดเพื่อสนับสนุนสิทธิดังกลาว แตขณะนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่รับรองสิทธิดังกลาว
จึงไมอาจพิจารณาวาบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ ได และดังนั้น
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๖
๒. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะคํานิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น”
“เชื้อ สุรา” ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคแรก บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินที่จะตองไดรับความคุมครองแตอาจมีการจํากัดสิทธิดังกลาวไดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
และในวรรคสองบัญญัติถึงการสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง โดยสิทธิในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ บัญญัติเรื่องคํานิยามของคําวา
“สุราแช” “สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” มาตรา ๕ บัญญัติเรื่องการหามมิใหผูใดทําสุราหรือมีเครื่อง
กลั่นสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และการออกใบอนุญาตใหทําสุราไวใช
ในบานเรือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๒๕ เปนเรื่องการหามผูใดมีเชื้อสุรา
ไว ใ นครอบครอง เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๒๔ หรื อ เป น ผู ซื้ อ หรื อ ได ม าจากผู ที่ ไ ด
รับใบอนุญาตแลว ซึ่งเปนการกําหนดใหบุคคลตองปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปตามเงื่อนไขในการ
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ที่บุคคลจะมีเชื้อสุราหรือเครื่องกลั่นสุราอยูในความครอบครองและการออกใบอนุญาตใหทําสุราเพื่อใช
ในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองสุขภาพและอนามัยของประชาชนผูบริโภคสุราและเพื่อความ
สงบเรียบรอยของประชาชนและสังคม การจํากัดสิทธิของบุคคลในการทําสุรา ครอบครองเชื้อสุราและ
เครื่อ งกลั่ นสุ ร า โดยกํ า หนดใหต อ งไดรั บ อนุ ญ าต จึง ทํ า ไดโ ดยอาศั ย บทบัญ ญั ติข องกฎหมาย คื อ
พระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตราตาง ๆ ดังกลาว จึงเห็นวาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคแรก
ในสวนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคสองที่เกี่ยวกับสิทธิในการสืบมรดกของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
นั้นไมมีค วามเกี่ยวขอ งกับบทบั ญญัติ ข องพระราชบัญ ญัติสุ รา ฯ ดังกลาว จึ งไม มีขอ ความใดที่ขั ด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
๓. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะคํานิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น”
“เชื้อสุรา” ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ซึ่งเจตนารมณของบทบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อรับรอง
เสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพวาจะไมถูกจํากัดและตองใหบุคคลเหลานั้น
สามารถแขงขันในตลาดการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพไดโดยเสรีอยางเปนธรรม
อยางไรก็ตาม รัฐอาจมีความจําเปนตองจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในบางกรณี
ซึ่งจะกระทําไดก็แตโดยความยินยอมของประชาชนที่ใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามกลไกแหงนิติบัญญัติ
ของรัฐนั้น
สํ า หรั บ คํ า ว า เสรี ภ าพ คื อ ความเป น อิ ส ระในชี วิ ต ของมนุ ษ ย ด า นต า ง ๆ ภายใต ข อบเขต
ของกฎหมายและระเบียบขอบังคับของสังคม และเสรีภาพอยางหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งเปนแบบเสรีนิยม ก็คือ ตองมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ กลาวคือ ตองเปดโอกาสใหเอกชน
ไมวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบกิจการสามารถผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการ
ไดอยางเสรีโดยใหกลไกของตลาดและราคาเปนตัวกําหนดปริมาณการผลิตและการกระจายผลผลิต
อยางไรก็ตามเสรีภาพตาง ๆ รวมทั้งการจะอนุญาตใหมีการคาอยางเสรีนั้นเปนสิ่งที่ตองพิจารณา
ควบคูกับสิทธิและหนาที่ และสามารถถูกจํากัดไดบางประการ เพื่อประโยชนของสวนรวมในดานตาง ๆ
เชน เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองผูบริโภค และเมื่อพิจารณา
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ก็บัญญัติขอยกเวนของหลักการดังกลาวซึ่งเปนการยกเวนเรื่อง
เสรีภาพในการประกอบกิจการและการประกอบอาชีพไววา เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ ประโยชน ใ นทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ การคุ ม ครองประชาชนในด า น
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค หรือประโยชนสาธารณะอื่น
การที่พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ บัญญัติเรื่องคํานิยามของคําวา “สุราแช”
“สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” มาตรา ๕ บัญญัติเรื่องการหามมิใหผูทําสุราหรือมีเครื่องกลั่นสุราไวใน
ครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และการออกใบอนุญาตใหทําสุราไวใชในบานเรือน
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๒๕ เปนเรื่องการหามผูใดมีเชื้อสุราอยูในความ
ครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูที่ไดรับใบอนุญาตแลว
ซึ่งเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหบุคคลตองปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขในการที่บุคคลจะมีเชื้อสุรา
หรื อ เครื่ อ งกลั่ น สุ ร าอยู ใ นความครอบครองและการออกใบอนุ ญ าตให ทํ า สุ ร าเพื่ อ ใช ใ นครั ว เรื อ น
เปนบทบัญญัติอันมีลักษณะในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
แตก็เปนการกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
และเปนการกระทําเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
เพราะการบริโภคสุราอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคหากมีการผลิตสุราที่ไมไดมาตรฐานและ
ปลอยใหมีการทําและขายสุราอยางเสรีไมมีการควบคุมอาจกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการกระทํา
ที่เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น หรือตอสังคม ซึ่งรัฐจําเปนตองควบคุมการผลิตสุรา
และใหความคุมครองประชาชนและสังคมที่อาจไดรับผลกระทบจากสุรา ดังนั้น พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
๔. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เฉพาะคํานิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น”
“เชื้อสุรา” ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๗ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติที่เปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยาง
เป นธรรม และรั ฐต องสนั บสนุ นระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี โดยอาศั ยกลไกตลาด ซึ่ งเป นเรื่ องหลั กการ
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ที่รัฐจะกระจายรายไดใหกับประชาชนและการที่รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีใหมีการคาขาย
แขงขันกันโดยใชกลไกตลาด ซึ่งไมเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลแตการที่รัฐกําหนดใหการผลิตสุรา
หรือผูมีเชื้อสุราตลอดจนเครื่องกลั่นสุราอยูในความครอบครองตองไดรับอนุญาตจากทางการเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน โดยในพระราชบัญญัติสุรา ฯ มาตรา ๔ บัญญัติ
เรื่องคํานิยามของคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” มาตรา ๕ บัญญัติถึงการหามมิใหผูใด
ทําสุราหรือมีเครื่องกลั่นสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี และการออกใบอนุญาต
ใหทําสุราไวใชในบานเรือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๒๕ เปนเรื่องการหาม
ผูใดมีเชื้อสุราอยูในความครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมา
จากผูที่ไดรับใบอนุญาตแลว ซึ่งเปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหบุคคลตองปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
ในการที่บุคคลจะมีเชื้อสุราหรือเครื่องกลั่นสุราอยูในความครอบครองและการออกใบอนุญาตใหทําสุรา
เพื่ อ ใช ใ นครั ว เรื อ น บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า ฯ ดั ง กล า วจึ ง ไม มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั น กั บ
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ แต อ ย า งใด ดั ง นั้ น
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึ ง ไม ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
ดวยเหตุ ผ ลดังที่ ได กลา วมา จึง วินิจ ฉัย วา พระราชบั ญญั ติสุร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
เฉพาะคํานิยามคําวา “สุราแช” “สุรากลั่น” และ “เชื้อสุรา” ยกเวนแปงขาวหมัก มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕ ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ศาลแขวงอุบลราชธานีสงคําโตแยงของจําเลย (นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน)
ในคดี อ าญาหมายเลขดํ า ที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕ และคํ า โต แ ย ง ของนางมน สามิ ล า ในคดี อ าญา
หมายเลขดํ า ที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา ๒๖๔
(กรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗)
คดีทั้งสองสํานวนนี้มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยเปนอยางเดียวกัน จึงใหรวมพิจารณาวินิจฉัย
เขาดวยกัน
คํารองที่ ๑ ขอเท็จจริงไดความวา นายสํารอง จันทะวงศ กับพวกรวม ๘ คน ถูกกลาวหาวา
รวมกันมีไวในความครอบครอง ซึ่งสุราที่ทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมายและรวมกันมีสุราไวในความครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต พนักงานอัยการไดยื่นฟองนายสํารองกับพวกตอศาลอุบลราชธานี โดยบรรยายฟองวา
จํา เลยทั้ ง แปดบั ง อาจร ว มกัน มี สุ ร าแช ร ว มกัน มี สุ ร ากลั่ น และรว มกั นมี เ ชื้ อ สุร าจํ า นวนหนึ่ง ไว ใ น
ความครอบครองโดยฝ า ฝ น กฎหมาย ขอให ล งโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๒ ทวิ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔
จําเลยทั้งแปดใหการปฏิเสธและโตแยงวา จําเลยทั้งแปดไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
จําเลยทั้งแปดถูกจับกุมคุมขังทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ เสรีภาพ โดยองคกรของรัฐไมไดคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย จําเลยทั้งแปดถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนการกลาวถึงการมีเชื้อสุราและสุราแชไวใน
ครอบครองโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งเปนเจาหนาที่รัฐอันเปนความผิดที่มีโทษ
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ทางอาญาแตเดิม ภายหลังไดมีการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ซึ่งเปน
การบัญญัติใหการรับรอง คุมครองสิทธิของปวงชนชาวไทยในเรื่องการใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญา
ชุมชนทองถิ่น ในการผลิตเครื่องดื่มสุราแชของตน หรือในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของตน
ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพื่อมิใหมีการผูกขาดตัดตอนและขจัดความไมเปนธรรมในการพัฒนา
แขงขันการผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช และเปนการสนองนโยบายแหงรัฐที่ตองดําเนินการใหมีการขยายโอกาส
กระจายรายไดอยางเปนธรรม อันจะเปนการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
ปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออมในเรื่องเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาผลิตเชื้อสุราหรือสุราแช
จําเลยเห็ นวา หากยั งปล อยให มีการปฏิบั ติ ตามบทบั ญญั ติ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ ของพระราช
บัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ จะทําใหเกิดความเสียเปรียบ ดอยโอกาส ไมมีโอกาสจะคนคิดประดิษฐสินคา
วิธีการแปรรูปพืชผลผลิตในทางที่จะเอื้อประโยชนในการบริโภค และคาขายแขงขันในทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีไดเลย และการก็จะมิไดเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ไดเปดชองทางแกจําเลยไดเลย
แม ใ นขณะนี้ จ ะยั ง ไม มี ก ารตรากฎหมายออกมายกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ ก็ ต าม
แตพระราชบัญญัติสุราดังกลาวก็มีเจตนารมณที่ขัดตอรัฐธรรมนูญโดยแจงชัด อันมีผลไมสามารถบังคับ
ใชไดโดยปริยายตองดวยมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จําเลยทั้งแปดเปนผูไดรับผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ ยอมสามารถ
ยกขึ้นอาง ตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติวา
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันศาล
และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง หากมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีนี้ตอไป จําเลยเห็นวาเปนการทําใหจําเลยอาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพและอาจไดรับ
ผลรายจากคําพิพากษาของศาล ซึ่งเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กรณียังไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จําเลยทั้งแปดจึงขอใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ หรือทั้งฉบับ ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
ปรากฏตามคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๕๓๒/๒๕๔๕
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คํารองที่ ๒ นางมน สามิลา จําเลยถูกกลาวหาวา ทําสุราแช ทําสุรากลั่น มีสุราแช มีน้ําสุรากลั่น
ขายสุรากลั่น ขายสุราแช มีภาชนะเครื่องกลั่นสําหรับสุราจํานวนหนึ่ง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ถูกจับกุมและถูกพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแขวงอุบลราชธานี ขอให
ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
จําเลยใหการปฏิเสธและโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเฉพาะมาตรา ๒๗
ที่บัญญัติวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยแจงชัด โดยปริยาย ยอมไดรับความคุมครอง
และผูกพันศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง
การที่จําเลยมีพฤติการณกระทําดังที่โจทกกลาวอางในคําฟอง จําเลยเห็นวา มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
รับรองคุมครองสิทธิไวโดยแจงชัดและโดยปริยายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ซึ่งเปนเรื่องการใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
ในการที่จะแปรรูปพืชผลผลิตใหมีคุณคาเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ การบริโภค
การประกอบกิจการและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เพื่อมิใหมีการผูกขาดและขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขันการผลิตสุราหรือสุราแช อันเปนนโยบายแหงรัฐที่จักตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม หรือตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ปองกันการผูกขาด
ตัดตอนทั้งทางตรงและทางออมในเรื่องเกี่ยวกับสินคาสุราหรือสุราแช จําเลยเห็นวา หากปลอยใหมี
การปฏิบัติตามบทบัญญัติ มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ จะทําใหจําเลยซึ่งเปน
ประชาชนคนไทยเสียเปรียบ ดอยโอกาสที่จะเพิ่มมูลคาผลผลิตทางเกษตรกรรมของตนใหเปนอยางอื่น
การผลิตสุราหรือสุราแชของจําเลยก็เพื่อแปรรูปผลผลิตขาวใหเปนสุราหรือสุราแชอันเปนทางเลือก
ในการใชภูมิปญญาทองถิ่นของตน ซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองคุมครองใหทําไดโดยชัดแจง ทั้งจะเปนการ
มิใหเกิดการผูกขาดในการผลิตสุราหรือสุราแชเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งเมื่อ
จําเลยทําไดก็เปนโอกาสที่จะเพิ่มพูนมูลคาผลผลิตทางการเกษตรของจําเลยซึ่งเปนผูมีอาชีพทํานาที่ไม
ตองจะคอยรอเวลาขายขาวแตอยางเดียว การที่พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ในขณะนี้โดยยังไม
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ยกเลิกเพิกถอนโดยศักดิ์แหงกฎหมายเดียวกันอยูยอมขัดตอรัฐธรรมนูญโดยชัดแจง ตามมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จําเลยเห็นวา ศาลนี้ไมมีอํานาจจะพิจารณาพิพากษาได เพราะเหตุวา
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ขัดตอรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติดังกลาว และหากมีการพิจารณาคดี
ตอไป ผลของคดีอาจเปนผลรายแกจําเลย อันเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘
วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ จึ ง ขอให เ สนอเรื่ อ ง
พร อ มความเห็ น ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ ต อ งด ว ย
บทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม โดยขอให
ศาลนี้รอการพิจารณาพิพากษาไวชั่วคราวและสงความเห็นดังกลาวตามทางการใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ ปรากฏ
ตามคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๕
ศาลแขวงอุบลราชธานีพิจารณาแลวสั่งวา เมื่อคูความโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ขัดตอ รัฐธรรมนูญและยังไม มีคําวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวของกับบทบั ญญัตินี้ จึงให
รอการพิ จ ารณาคดี ไ ว ชั่ ว คราวและส ง ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ต อ ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยแจงสํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อแจงศาลแขวงอุบลราชธานี
คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย
กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง”
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มาตรา ๓๒ บัญญัติวา “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๖ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต”ิ
มาตรา ๕๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
มาตรา ๘๓ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม”
มาตรา ๘๗ บั ญญั ติวา “รั ฐตอ งสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโ ดยอาศั ยกลไกตลาด
กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง
และทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ รั ก ษาผลประโยชน ส ว นรวม หรื อ การจั ด ให มี ก าร
สาธารณูปโภค”
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พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
......................
“สุราแช”
หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับ
สุรากลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
“เชื้อสุรา” หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวอื่นแลว สามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได”
มาตรา ๕ บั ญ ญั ติ ว า “ห า มมิ ใ ห ทํ า สุ ร าหรื อ มี ภ าชนะหรื อ เครื่ อ งกลั่ น สํ า หรั บ ทํ า สุ ร าไว
ในครอบครอง เวนแตจะรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ บั ญญัติ วา “หา มมิใ หผูใ ดมีเ ชื้อ สุ ราไวใ นครอบครอง เว นแต จะเปนผู ไดรั บ
ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว”
พิจารณาแลว มีขอตองพิจารณากอนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗ กรณี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่บัญญัติรับรองสถานะของรัฐธรรมนูญวาเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ หากมีบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัตินั้นจะใชบังคับมิได มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไป โดยสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย หรือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมไดรับความคุมครองโดยเฉพาะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ ไมไดเปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกบุคคลที่จะอางไดวา มีบทบัญญัติใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ ศาลรัฐธรรมนูญจึง
ไมจําตองพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสี่มาตราดังกลาว คงมีปญหาที่ตองพิจารณา
วินิจฉัยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยขอแรกวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ หรือไม
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พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เปนหลักสากลที่เปนที่ยอมรับกันวา ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมายซึ่งแยก
พิ จ ารณาได ดั ง นี้ ๑. ผู ก ระทํ า ไม ต อ งรั บ ผิ ด ในทางอาญา หากการกระทํ า นั้ น ไม มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
ในขณะกระทําวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว ๒. กฎหมายอาญาจะไมมีผลยอนหลังใหมีผลราย
แกผูกระทํา ขอนี้พิจารณาจากขอที่วา โทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลากระทําความผิดมิได คือ พิจารณาวาจะลงโทษอยางใด ตองดูในขณะกระทํา สําหรับ
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เปนเรื่องกฎหมายกําหนดคํานิยามของคําวา สุราแช
สุ ร ากลั่ น และเชื้ อ สุ ร า สํ า หรั บ มาตรา ๒๕ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ห า มมิ ใ ห บุ ค คลใดมี เ ชื้ อ สุ ร าไว
ในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับอนุญาต
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ทั้งสามมาตราดังกลาวกําหนดความหมายของคําวา
สุราแช สุรากลั่น เชื้อสุรา วิธีการขออนุญาตและบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวหากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของกฎหมาย พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕
บัญญัติสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยขอตอไปวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปน
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ชุมชนทองถิ่นดังกลาวยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
แยกพิจารณาไดดังนี้
จารี ตประเพณี คื อ นิ สั ยของสั ง คม หรื อ ความประพฤติ ข องสั ง คมที่ กระทํ า ซ้ํ า อยู บ อ ย ๆ
จนเกิดความเคยชิน โดยเฉพาะเปนเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม ซึ่งคนในสังคมถือวา เปนสิ่งมีคาแกสวนรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น คือ พื้นความรูความสามารถของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรียนรู
มาจากปู ยา ตา ยาย หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถิ่นตาง ๆ ภูมิปญญานี้เปนความรู ความสามารถ
ที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดมายังคนรุนหลัง ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบดวยคุณธรรม
สอดคลองหรือเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของบุคคล ความรูที่เปนประโยชนแกสังคมนั้นจะตองอนุรักษไว
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ศิล ปะ คื อ ความมีฝ มื อ ในทางการช า ง หรื อ การแสดงออกซึ่ งอารมณ ส ะเทื อ นใจให เ ห็ น
ประจักษ
วัฒนธรรม คือ วิถีหรือดําเนินแหงชีวิตของชุมชนหมูหนึ่งซึ่งรวมกันในที่หนึ่ง หรือประเทศหนึ่ง
โดยเฉพาะ มนุษยเมื่อรวมกันเปนพวก เปนหมูแลวก็ตองมีวัฒนธรรมเพื่อความเจริญแหงความเปนอยู
หรือวิถีชีวิตแหงพวกตน เปนไปเพื่อความงอกงามในสวนตัวและสวนรวม
จารีตประเพณี ศิลปะ หรือวัฒนธรรมของชุมชนเปนสิ่งบอกถึงความเจริญงอกงามแกตน หมูคณะ
หรือชุมชนของตน จําเปนตองใหมีอยูเพื่อใหเห็นความแตกตาง หลากหลาย และความเจริญที่สืบตอ
อย า งไม ข าดตอน นอกจากจารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะ หรื อ วั ฒ นธรรมแล ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูก็มีความสําคัญตอชุมชน ผูที่อยูในพื้นที่ดังกลาวยอมทราบ
ถึงวิธีการที่จัดการกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน รัฐธรรมนูญ
มองเห็นความสําคัญของบุคคล ซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ จึงได
บั ญ ญั ติ ใ ห สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ ห รื อ ฟ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะหรื อ วั ฒ นธรรมอั น ดี
ของท อ งถิ่ น และของชาติ ตลอดจนได มี ส ว นร ว มในการจั ด การบํ า รุ ง รั ก ษา และการใช ป ระโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
สําหรับกรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับคํานิยาม
ของคํ า ว า สุ ร าแช สุ ร ากลั่ น และเชื้ อ สุ ร า มาตรา ๒๕ เป น บทบั ญ ญั ติ ห า มมิ ใ ห มี เ ชื้ อ สุ ร าไว
ในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับสิทธิของชุมชนที่รวมกันเปนทองถิ่นดั้งเดิม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ จะตอ งเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ปจจุบันยังไมมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ ผูรองจึงไมอาจอางไดวา พระราช
บั ญ ญั ติ สุ ร าดั ง กล า วขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๖ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ หรือไม
พิจ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ
ของบุคคลในทรัพยสิน บุคคลผูมีสิทธิในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ผูมีสิทธิในทรัพยสิน
ยอมมีสิทธิที่จะใชสอยและไดประโยชนจากทรัพยสินของตนและมีสิทธิที่หวงกัน หรือขัดขวางมิให
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ผูอื่นสอดเขามาเกี่ยวของโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิอาจมีได
แต ต อ งเป น ไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคํานิยามของคําวา สุราแช สุรากลั่น และเชื้อสุรา มาตรา ๕ เปนบทบัญญัติ
หามมิใหทําสุรา หรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาต
และเกี่ยวกับหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน มาตรา ๒๕ เปนบทบัญญัติ
หามมิใหมีสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจาก
ผูไดรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ทั้งสามมาตราดังกลาวไมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
ในทรัพยสิน การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือขอบเขตแหงสิทธิ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕
และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม เปนบทบัญญัติที่รับรอง
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล บุคคลมีเสรีภาพที่จะประกอบกิจการหรืออาชีพใด
ก็ไดที่ไมขัดต อกฎหมายหรื อศีลธรรมอั นดี และแข งขันโดยเสรี อ ยางเปนธรรม การจํ ากัดเสรีภาพ
ดังกลาวขางตนจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรื อ ประโยชน ส าธารณะ กรณี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคํานิยามของคําวา สุราแช สุรากลั่น และเชื้อสุรา มาตรา ๕ เปนบทบัญญัติ
หามมิใหทําสุรา หรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาต
และเกี่ยวกับหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน มาตรา ๒๕ เปนบทบัญญัติ
หามมิใหมีสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อหรือไดมา
จากผูไดรับใบอนุญาต ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนกําหนดความหมาย และกฎเกณฑการมีสุราไวใน
ความครอบครองวาจะตองไดรับใบอนุญาตโดยชอบ หรือเปนผูซื้อหรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาต
ซึ่งการกํา หนดความหมายและขอบเขตดังกล าวก็เพื่อควบคุมและตรวจสอบไดโดยงาย ซึ่งเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ที่บัญญัติวา เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ
การคุ ม ครองประชาชนในด า นสาธารณู ป โภค การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
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ของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค หรือเพื่อสวัสดิภาพของ
ประชาชน เปนขอยกเวนที่ใหจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพได พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
มีปญหาตองพิจารณาเปนขอสุดทายวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และ
มาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗ เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐตองดําเนินการใหมีรายไดอยางเปนธรรม รัฐตองสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิ จ แบบเสรี โ ดยอาศั ย กลไกการตลาด กํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารแข ง ขั น อย า งเป น ธรรม คุ ม ครอง
ผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอน จัดใหมีกฎหมายใหสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ
และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน นอกจากที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือประโยชนสวนรวม หรือเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เปนบทบัญญัติที่กําหนด
ใหเปนหนาที่รัฐ ในการบริหารประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน มุงถึงประโยชนและ
ความสุขของปจเจกชนเปนสําคัญ นอกจากความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะ รั ฐ อาจจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องประชาชนในการประกอบอาชี พ หรื อ อาจเข า ไป
ประกอบกิจการหรือธุรกิจบางอยางแขงขันกับเอกชนได ไมไดเกี่ยวกับคํานิยามของคําวา สุราแช
สุรากลั่น และเชื้อสุรา หรือเกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการหามมิใหทําสุรา หรือมีภาชนะสุราไว
ในครอบครองหรือเกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการหามมิใหมีสุราไวในครอบครอง เวนแตจะได
รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ แตอยางใด
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ จึ ง ไม ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๗
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

