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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญ ญัติธรรมนูญ ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของผูรอง ซึ่งเปน จําเลย ในคดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗ เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม โจทก
ไดยื่นฟองพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร เปนจําเลย ซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรม
พระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตอศาลทหารกรุงเทพในขอหาความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการและหมิ่นประมาท โดยขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
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จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สรุปไดวา โจทก
ยังไมมีอํานาจฟองเพราะโจทกมิไดปฏิบัติใ หเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ที่บัญญัติใหการกลาวหาเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโดยเหตุที่จําเลยเปนขาราชการ จึงไดรับ
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวและประกอบกับคดีนี้เปนคดีฟองใหม
จึงมิเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ที่บัญญัติหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหา
ตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะเปน เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลหรือที่ศ าลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว ดังนั้น จําเลยจึงขอใหศาลทหารกรุงเทพ
ยกฟองโจทกโดยมิตองไตสวนมูลฟอง
โจทกยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวัน ที่ ๒๓ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๗ คัดคานคํารอง
จําเลยวา คํารองของจําเลยเปนการกลาวอางบทกฎหมายอยางฟนเฝอ เพราะตามกฎหมายที่จําเลยอาง
ไมมบี ทมาตราใดที่บัญญัติวา เมื่อมีกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการแลว
ผูเสียหายจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
แตเพียงประการเดียว ในทางตรงกันขามคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติ
กฎหมายดังกลาวไดจะตองมีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. กอน ทั้งนี้โดยนัยมาตรา ๔๓ และ
เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘๖ (๒) จะเห็นไดวา โจทกไมไดถูกบังคับตามกฎหมายดังกลาว แตเปนเรื่อง
ที่โจทกมีสิทธิใชทางเลือกตามมาตรา ๘๖ (๒) เมื่อศาลรับฟองในประเด็นเดียวกันและอยูระหวางการพิจารณา
ของศาล จึงไมมีความจําเปนที่โจทกจะตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวใหครบถวนกอน ดังนั้น คดีนี้
โจทกในฐานะผูเสียหายตามกฎหมายจึงมีสิทธิที่จะเลือกดําเนินการตามกฎหมาย โจทกจึงไมอยูในบังคับ
ตามกฎหมายที่จําเลยอางแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๘๙ แลว บทบัญญัติดังกลาวไมไดบัญญัติไววา ในชั้น
การไตสวนมูลฟอ งในคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟองตอศาลโดยลําพังใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
อันเนื่องมาจากกระทําการตามมาตรา ๘๘ ใหศาลตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามกฎหมาย
ที่กลาวอางตอไป หรือไมไดบัญญัติไววา ใหศาลยกฟองโจทกและสั่งใหโจทกไปดําเนินการตามกฎหมาย
ดังกลาวแตอยางใด ดวยเหตุผลดังกลาว เมื่อโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย
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ของจําเลย โจทกจึงเปนบุคคลผูมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ ที่บัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก” และมาตรา ๑๖ ที่บัญญัติวา “บุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหาร คือ (๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ” โจทกซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
จึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและมีอํานาจฟองจําเลยในคดีนี้และดําเนินคดีตอจําเลยตามกฎหมาย
ดังกลาวได โจทกจึงขอใหศาลมีคําสั่งไมรับคํารองของจําเลย นอกจากนี้คดีนี้อยูในชั้นไตสวนมูลฟอง
ซึ่งเปนเรื่องระหวางศาลกับโจทก จําเลยยังไมมีสิทธิดําเนินการอยางใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งในชั้นการไตสวนมูลฟอง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ วา ขอเท็จจริง
จากการไตสวนมูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
ซึ่งตางเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวา คดีมีมูลตามฟองโจทกหรือไมนั้น
สมควรไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยเสียกอนวาโจทกมีอํานาจฟอง
หรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่
เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามมาตรา ๔๓ ได ในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙
แตประการใดไม เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอัน เปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได ปญหาที่
จะตองวินิจฉัยตอไป คือ คดีโจทกมีมูลหรือไม ศาลทหารกรุงเทพพิเคราะหพยานหลักฐานที่โจทก
นําสืบแลวเห็นวา คูความเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและคดีมีมูลเฉพาะในขอหาเปนเจาพนักงาน
ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารอันเปน
หนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว และขอหาเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติ
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หนาที่โดยมิชอบ สวนขอหาหมิ่น ประมาทเห็น วา ไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับฟองไวพิจารณา
จึงมีคําสั่งใหประทับฟองไวพิจารณาเฉพาะขอหาที่มีมูล
จําเลยยื่นคํารองและคําแถลงตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๑
กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สรุปไดวา คําสั่งใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวา กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจ
ศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหา
ไดรบั ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพไดมีคําพิพากษาวางแนวทาง
การฟองคดีในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไวในคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗
คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ แลววา หากเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดดังกลาว การไตสวนและการวินิจฉัย
ในกรณีกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เมื่อไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว อัยการศาลทหารกรุงเทพจึงไมมีอํานาจฟองและพิพากษายกฟอง
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๓๖๕/๒๕๔๗ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ดังนั้น โดยนัยเดียวกันผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารยอมไมมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการดวย พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญ
ใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยคดีกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ โดยมิไดยกเวนใหแกเจาหนาที่ของรัฐประเภทใดหรือบุคคลใด ดังนั้น เมื่อคดีนี้เปนการกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ จึงอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๑๙ (๓) การดําเนินการตอ
ขาราชการในหนวยราชการของกระทรวงกลาโหมที่กระทําความผิดจะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โจทกจึงไมมีอํานาจนําคดีมาฟองเองได
โจทกยื่นคํารองคัดคานตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สรุปไดวา
ศาลมีคํ า สั่ง ประทั บ ฟอ งไวพิ จ ารณาโดยชอบดว ยกฎหมายแล ว จึง ไมขั ด หรือ แยง ต อ รัฐ ธรรมนู ญ
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ดังจําเลยอาง เนื่องจากรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ ไมมีบทบัญญัติหามมิใหโจทกนําคดีมาฟองตอศาลเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
ไดบัญญัติใหการรับรองไววา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” การที่จําเลยอาง
คําพิพากษาของศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ ในคดีนั้นมีขอเท็จจริง
แตกตางกันและคดียังไมถึงที่สุด เพราะในคดีที่จําเลยกลาวอางเปนเรื่องของการสอบสวนของคณะกรรมการ
ที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาใชเปนเรื่อง
เกี่ยวกับกรณีที่โจทกฟองเอง ดังนั้น โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลย ขอใหศาลยกคํารองของจําเลยและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งคํารองของจําเลย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ชี้ขาดปญหา
ขอกฎหมายเบื้องตนวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของ
กับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
กระทํ าความผิ ดต อตํ าแหน งหนา ที่ ราชการหรื อกระทํา ความผิด ต อตํ าแหน งหนา ที่ใ นการยุติ ธรรม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๔๓
ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และ
ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมาย
ในสวนวิธีสบัญญัติบัญญัติใ หอํานาจไว เมื่อเปน ผูเสียหายตามความผิดในทางอาญาที่บัญญัติไวใ น
พระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกในฐานะผูเสียหาย
จึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งได สวนที่จําเลยยกอางคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ
คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ นั้น ศาลทหารกรุงเทพเห็นวา คําพิพากษาดังกลาวเปน
การยกฟองโจทกในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการ
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กฤษฎีกา ซึ่งเปน คนละเรื่องกับที่ผูเสียหายเปน โจทกฟองคดีเอง อีกทั้งคดีนี้โจทกมิไดรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวน เพราะประสงคจะดําเนินคดีเอง โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได จึงมีคําสั่งใหยกคํารองจําเลย
และดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ตอไป
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๑ กุม ภาพันธ ๒๕๔๘ โตแ ยงวาคําสั่ง
ใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวา กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูใ นอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้เพื่อมิใ ห
มีการชวยเหลือหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน การที่ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัยวา ผูเสียหายซึ่งเปนผูอยูในอํานาจศาลทหารยื่นฟอง
จําเลยและศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองไดนั้น มีผลทําใหจําเลยไมสามารถใชสิทธิชี้แจง
ขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบคําชี้แจงตามมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไดเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเปนผูอยูในอํานาจศาลทหาร เพราะในการไตสวนมูลฟองของศาลทหารตองนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ซึ่งมีผลใหจําเลยไมมีสิทธินําพยานมาสืบในชั้นการไตสวนมูลฟอง
และศาลทหารมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลยไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๕ วรรคสอง และวรรคสาม ทําใหจําเลยไมไดรับความคุมครองในทางกฎหมายเทาเทียมกับ
บุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาวินิจฉัยวา โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไดตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) บทบั ญญั ติดั งกลา วจึ งเปน บทบัญ ญัติ ที่ขั ดหรือ แย งต อรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และเมื่อยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาว จึงขอใหศาลทหารกรุงเทพรอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยง
ของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ศาลทหารกรุงเทพพิเคราะหแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลยตองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใ ด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ศาลทหารกรุงเทพไดสงคําโตแยงของผูรองซึ่งเปนจําเลย
ตามทางการใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลว เห็นวา ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองมีวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ …
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได
บัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได”
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น พนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาค
ของบุคคลโดยมีพื้นฐานมาจากหลักความเสมอภาคตามธรรมชาติที่ยอมรับวา สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น
เปน สิทธิของปจเจกชนที่มีความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน ทุกคน หลักความเสมอภาคของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงเปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน โดยใหทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติอันทําใหเกิด
ความไมเสมอภาคแกบุคคลที่เรียกวา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตมิไดเปนการหามโดยเด็ดขาด
หากเปนมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคโดยทําใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมกระทําได โดยไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติ
วาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) และตาม (๓) บัญญัติใ ห
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งขณะปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
สําหรับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) เปนบทบัญญัติวาดวย
วิธีพิจารณาความคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลทหาร ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของการไตสวน
มูลฟองในกรณีที่ผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารประสงคจะเปนโจทกฟองใหดําเนินคดี
กับจําเลยดวยตัวเอง โดยกําหนดขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลทหารไวในพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งวา ใหอัยการทหารหรือผูเสียหาย ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
แลวแตกรณีมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลาปกติได แตถาผูเสียหายมิไดอยูในอํานาจ
ศาลทหารต องให อั ยการทหารเป นผู ฟ อง โดยในส วนของวิ ธี พิ จารณาความคดี อาญาของศาลทหารนั้ น
พระราชบัญ ญัติ ธรรมนู ญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ บั ญญัติ วา ใหนํ ากฎหมาย กฎและข อบั งคั บ
ซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมไดบัญญัติไวก็ใ หนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม และถาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติวิธี
พิจารณาขอใดไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
เทาที่จะใชได ซึ่ง กรณีตามคํารองนี้ศ าลทหารกรุงเทพนํา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาใชบังคับ โดยปรับบทวา ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟองเองโดยลําพัง
ใหศาลทหารกรุงเทพจัดการสั่งไตสวนมูลฟองกอน และเมื่อศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองแลวเห็นวา
คําฟองมีมูล ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคําฟองนั้นได บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวถือวา
เปนบทบัญญัติที่อุดชองวางในการใชบังคับกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหาร
ในกรณีที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ ไมไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหการพิจารณาคดี
ดําเนินการตอไปไดตามเจตนารมณของกฎหมายดังที่ปรากฏตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ ที่วา พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นใชบังคับเพื่อความสะดวกในการใชและความเหมาะสมกับ
ความตองการของทางราชการทหารที่ตองการใหการพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประเด็นที่ผูรองโตแยงวา การที่โจทกดําเนินคดีกับจําเลยซึ่งเปนผูรองและเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตอศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงกอน
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐที่ร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะไตสวนและวินิจฉัย
เพื่อดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
หมวด ๘ วาดวยการตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับ
การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใ ชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐตามมาตรา ๘๙ เทานั้น บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนกฎหมายเฉพาะที่ใชบังคับในกรณีที่มีการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรณีที่มีการรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดําเนินคดีตอเจาหนาที่ของรัฐโดยใหผานการไตสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสียกอน แตบทบัญญัติดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่ผูเสียหายประสงคจะดําเนินคดีทางศาลโดยใชสิทธิในฐานะ
เปนผูเสียหายฟองคดีดวยตนเอง ซึ่งเห็นไดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๘๖ ที่บัญญัติวา “หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้น พิจารณา... (๒) เรื่องที่ศ าลรับฟอง
ในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว”
กลาวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไมมีบทบัญญัติ
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หามมิใหผูเสียหายซึ่งเปนเอกชนหรือเปนเจาหนาที่ของรัฐดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคล
ตามมาตรา ๖๖ ตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
บัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได ดังนั้น ผูเสียหายไมวาจะเปนเอกชนหรือเจาหนาที่
ของรัฐเมื่อปรากฏวาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวถูกละเมิด ผูเสียหายสามารถดําเนินคดีโดยฟอง
ตอศาลที่มีอํานาจเพื่อใหพิจารณาพิพากษาคดีได โจทกในคดีตามคํารองนี้ซึ่งเปนผูเสียหายจึงสามารถเลือก
ที่จะดําเนินคดีโดยใหผานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไตสวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) หรือจะดําเนินคดีในฐานะผูเสียหายตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาก็ได และเมื่อขอเท็จจริง
ตามคํารองปรากฏวา ผูเสียหายและผูรองตางเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีไดแกศาลทหารกรุงเทพ อํานาจหนาที่และวิธีพิจารณาคดีของศาลทหารเปนคนละสวนกันและไมมี
ความเกี่ยวของกันกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
สวนประเด็นที่ผูรองโตแยงวา การที่ศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองและมีคําสั่งประทับฟอง
คําฟองของโจทกตามที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติไว
ทําใหผูรองไมสามารถไดรับการไตสวนและวินิจฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใชสิทธิชี้แจงขอกลาวหา
และแสดงพยานหลักฐานตามวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดเชนเดียวกันกับเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
จึงมีการเลือกปฏิบัติระหวางเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน ทําใหผูรองไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เสมอกันกับบุคคลอื่นตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งใหการรับรองไว เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งนั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ในสวนของวิธีพิจารณาคดี
ของศาลทหารกรุงเทพที่เกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองนั้น มีหลักประกันการใหความเปนธรรมแกจําเลย
ซึ่งเปนผูรองอยูแลว กลาวคือ การไตสวนมูลฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) มีหลักการสําคัญในการใหความเปนธรรมแกคูความไมวาจะเปนโจทกหรือจําเลย เนื่องจาก
การไตสวนมูลฟองเปนกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ใชอํานาจตุลาการ
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ที่มีความเปนกลางและมีความเปนอิสระ โดยศาลจะพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานของโจทกในเบื้องตนวา
คดีมีมูลเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปหรือไม ถามีเพียงพอก็จะมีคําสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟอง
หากมีพยานหลักฐานไมเพียงพอ ศาลก็จะมีคําสั่งวาคดีไมมีมูลและยกฟองโจทก ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๗ ที่บัญญัติวา “ถาปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลประทับฟองไวพิจารณา
ตอไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถาคดีไมมีมูลใหพิพากษายกฟอง” แมวาในชั้นการไตสวนมูลฟองของศาล
จะหามมิใหจําเลยนําพยานมาสืบขอเท็จจริงวา จําเลยมิไดกระทําความผิดที่เปนประเด็น หลักแหงคดี
ในชั้นการไตสวนมูลฟองก็ตาม แตจําเลยยอมมีสิทธิมาฟงและซักคานพยานของโจทกในชั้นการไตสวน
มูลฟองไดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม วา
“ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป
กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง โดยตั้งทนายใหซักคานพยานโจทก
ดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมา แตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการ
จําเลย และกอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น” จึงกลาวไดวาหลักการไตสวน
มูลฟองในคดีอาญาของศาลมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการคุมครองจําเลยไมใหถูกกลั่นแกลงโดยการฟองคดี
ของโจทก และมิไดเปนการตัดสิทธิในการตอสูคดีของจําเลยซึ่งเปนผูรองตามที่กลาวอาง แตเปนการกลั่นกรอง
กอนนําสูการพิจารณาคดีอัน เปนการคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลแลว ผูรองในฐานะจําเลย
จึงไดรับประโยชนจากบทบัญญัติดังกลาวในการคุมครองสิทธิยิ่งกวาที่จะเปนการลิดรอนสิทธิหรือทําให
ไมไดรับความเทาเทียมกันตามกฎหมายดังที่ผูรองกลาวอาง การไตสวนมูลฟองจึงเปนวิธีพิจารณาความคดีอาญา
ที่ใหหลักประกันความเปนธรรมแกคูความโดยเฉพาะจําเลยซึ่งเปนผูรอง เมื่ออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไมไดบัญญัตใิ หรวมถึงกรณีที่ผูเสียหายประสงคที่จะดําเนินคดีทางศาลกับเจาหนาที่
ของรัฐโดยลําพัง บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการไตสวนมูลฟองของศาลทหาร จึงไมใชกรณีทกี่ อ ใหเกิด
ความไมเสมอภาค หรือไมใหความคุมครองแกบุคคลตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันระหวางเจาหนาที่
ของรัฐที่ถูกดําเนินคดีโดยศาลกับเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แตอยางใด นอกจากนี้บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูรองโตแยงมีผลใชบังคับเฉพาะบุคคลที่อยูในอํานาจ
ของศาลทหาร ซึ่งบุคคลที่อยูในอํานาจของศาลทหารที่อยูในกลุมเดียวกันและมีสถานะอยางเดียวกัน
ยอมจะไดรับการปฏิบัติที่เหมือ นกัน และอยางเทาเทียมกัน ในการใชบังคับกฎหมาย สําหรับบุคคล
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ที่ไมไดอยูในอํานาจของศาลทหาร จะไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่จัดกลุมบุคคลตามลักษณะของคูความและประเภทแหงคดี เพื่อใหไดรับความยุติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายบัญญัติไว ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลย (พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจ ฉัยตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญ ญัติ ธรรมนูญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
สรุปขอเท็จจริง
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลย (พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร) ในคดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม เปนโจทก
ยื่นฟองพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย ซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรม
พระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตอศาลทหารกรุงเทพ โดยกลาวอางวา ในระหวางที่
จําเลยไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองกําลังพล กรมพระธรรมนูญ จําเลยไดกระทําผิดกฎหมาย
หลายกรรมตางกัน กลาวคือ ระหวางวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ จําเลย
ซึ่งเปนเจาพนักงานมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับทําเนียบประวัติ บัตรประจําตัว การเกษียณอายุ การยาย
ประเภท การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การตรวจสอบเวลาราชการและสถิติเกี่ยวกับกําลังพลและกรรมวิธี
ขอมูลกําลังพลดวยเครื่องจักรคํานวณ ดําเนินการตรวจสอบทําเนียบประวัติตุลาการ จําเลยไดรับเอกสาร
หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานโจทกไวตามหนาที่แลว จําเลยมีหนาที่ตองรักษาไวซึ่งเอกสารดังกลาว
แตจําเลยหาไดกระทําตามหนาที่ดังกลาวไม จําเลยบังอาจทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย
หรือทําใหไรประโยชน เปนเหตุใหไมมีเอกสารหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานของโจทกบันทึกลงประวัติ
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ในสมุดลงทะเบียนประวัติรับราชการทหารอันเปนการกลั่นแกลงโจทก ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย
จากการไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น และเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ จําเลยใชอํานาจ
ในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่เจตนากลั่นแกลงโจทกดวยการไมพิมพชื่อโจทกลงไปในบัญชี
แผนปรับยายดังกลาว ทั้ง ๆ ที่จําเลยทราบดีวา โจทกมีลําดับอาวุโสชั้นยศ พันโท อยูในลําดับที่ ๒
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเหตุใหโจทก
ไดรับความเสียหาย มิไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ในอัตราพัน เอก การกระทําของจําเลย
เปน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทําใหโจทกตองเสียอาวุโส
ในการที่โจทกจะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงครองยศสูงขึ้นในโอกาสตอ ๆ ไป ตอมาเมื่อวันที่
๑๓ กัน ยายน ๒๕๔๔ จําเลยใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ไมเ สนอชื่อโจทก
ใหไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงสูงขึ้น ในอัตราพันเอก ไมเสนอหนังสือรับรองผลการปฏิบัติหนาที่
ราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด และไมเสนอผลการศึกษาของโจทก
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับยายของกรมพระธรรมนูญพิจารณา
ทําใหโจทกซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอาวุโสชั้นยศพันโท ในอันดับที่ ๒ ตองเสียอาวุโสไป และ
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จําเลยใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่บังอาจให
ขอมูลอันเปนเท็จเกี่ยวกับการปรับยายตุลาการพระธรรมนูญตอเจากรมพระธรรมนูญวา โจทกสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่มิไดเปนหลักสูตรทางดานกฎหมายที่ตองนํามาใชกับเหลาทหารพระธรรมนูญโดยตรง
อีกทั้งโจทกเปนผูมีความประพฤติไมเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงตุลาการพระธรรมนูญ (อัตราพันเอก)
ซึ่งเปนตําแหนงที่วางอยู ความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของโจทกยังไมมีขีดความสามารถ
เพียงพอที่จะดํารงตําแหนงสูงขึ้น การกระทําของจําเลยดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทําใหโจทก
ไดรับความเสียหายมิไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น นอกจากนั้นการกระทําของจําเลยดังกลาว
ยังเปนการหมิ่นประมาทใสความโจทกตอเจากรมพระธรรมนูญวา โจทกมีความประพฤติไมเหมาะสม
แกการดํารงตําแหนง ทําใหโจทกเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได โจทกจึงยื่นคําฟองตอ
ศาลทหารกรุงเทพเพื่อขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖
และมาตรา ๙๑ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
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วันที่ ๒๐ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๗ จําเลยยื่นคํารองสรุปไดวา การที่โจทกฟองจําเลยวาจําเลย
กระทําผิดฐานความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘
และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ นั้น โจทกยังไมมีอํานาจฟอง เพราะโจทก
มิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๔ ที่กําหนดวา “การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป” และคําวา
“เจาหนาที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๔ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
ของรัฐ ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงาน
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจาง
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปน
การจัดตั้งขึ้น ในระบบราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือกิจการอื่น ของรัฐ ” โดยเหตุที่จําเลยเปน ขาราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๔ และ
คดีนี้เปนคดีฟองใหมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมิเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ที่วา
“หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ข้ึนพิจารณา
(๑) เรื่องที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว
และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดีหรือ (๒) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน
และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว” ดังนั้นจําเลยจึงขอให
ศาลยกฟองโจทกโดยมิตองไตสวนมูลฟองโจทกในขอหาดังกลาวอีกตอไป
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง สรุปไดวา ขอเท็จจริงจากการไตสวน
มูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวาคดีมีมูลตามฟองโจทกหรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัยคํารอง
ขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยเสียกอนวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม พิเคราะหแลว
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เห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา ๔๓
ไดในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณี
ที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙
แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจ
ฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม เมื่อโจทก
เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
และหมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได และศาลทหารกรุงเทพไดไตสวนมูลฟอง
ของโจทกแลว มีคําสั่งใหประทับรับฟองไวพิจารณาเฉพาะขอหาเปนเจาพนักงานทําใหเสียหาย ทําลาย
ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งเอกสารอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครอง
หรือรักษาไว ขอหาเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด และเปนทหารขัดขืนหรือละเลยมิกระทําตามคําสั่งและขอบังคับ สวนขอหาหมิ่นประมาท
อันทําใหโจทกไดรับความเสียหาย ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังอยางไร ไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับรับฟอง
ไวพิจารณา
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ จําเลยไดยื่นคํารอง สรุปความไดวา ในชั้นการไตสวนมูลฟอง
จําเลยยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนวา โจทกไมมีอํานาจฟองในคดีความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการซึ่งศาลวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
อันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพไดนั้น จําเลยเห็นวา คําสั่งใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพ
ดังกลาวขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปน ผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิใหมี
การชวยเหลือกัน หรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพก็ไดมีคําพิพากษาวางแนวทางเกี่ยวกับการฟองคดีความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการไวในคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ แลววา
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“หากเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดดังกลาว การไตสวนและการวินิจฉัยในกรณีกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เมื่อไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว
อัยการศาลทหารกรุงเทพจึงไมมีอํานาจฟองและพิพากษายกฟอง” ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ โดยนัยเดียวกันผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่
อยูในอํานาจศาลทหารยอมไมมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการดวย
เนื่องจากเปนปญหากฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย จําเลยจึงขอใหศ าลไดโปรดวินิจฉัยชี้ขาด
ขอกฎหมายเบื้องตนวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไมกอนดําเนินการพิจารณาคดีตอไป ตอมาจําเลยไดยื่น
คําแถลงประกอบคํารอง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยอางเจตนารมณของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
หมวด ๑๐ วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ฯ เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
ไตสวนและวินิจฉัยคดีกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ การดําเนินการตอขาราชการในหนวยราชการ
ของกระทรวงกลาโหมจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โจทกจึงไมมี
อํานาจฟองเองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ ได
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โจทกยื่นคํารองคัดคานตอศาลทหารกรุงเทพ สรุปไดวา ศาลมีคําสั่ง
ประทับฟองชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังจําเลยอางและรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ก็ไมมีบทบัญญัติ
มิใหโจทกนําคดีมาฟองตอศาลเอง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง รับรองไว การที่จําเลย
อางคําพิพากษาของศาลทหารนั้น ขอเท็จจริงแตกตางกันและคดียังไมถึงที่สุดเพราะในคดีที่จําเลยอาง
เปนเรื่องการสอบสวนไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ หาใชเปนเรื่องโจทกฟองเองไม ดังนั้น โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลย ขอใหศาลยกคํารอง
ของจําเลยดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งคํารองของจําเลย สรุปไดวา ศาลไดวินิจฉัย
คํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยประกอบกับคํารองคัดคานของโจทกแลวเห็นวา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่
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ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ไดเฉพาะในกรณี
ที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหาย
ไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙
แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มิไดมีบทบัญญัติใด
ที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมายในสวนวิธีสบัญญัติ
บัญญัติใหอํานาจไว เมื่อเปนผูเสียหายตามความผิดในทางอาญาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกในฐานะผูเสียหาย
จึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งได สําหรับกรณีที่จําเลยยื่น คํารองขอใหวินิจฉัยชี้ขาด
ขอกฎหมายเบื้องตน โดยยกอางคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘
นั้น เห็นวา คําพิพากษาดังกลาวเปนการยกฟองโจทกในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
เชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จําเลยยกกลาวอาง ซึ่งเปนคนละเรื่องกับที่ผูเสียหาย
เปนโจทกฟองคดีเอง อีกทั้งคดีนี้โจทกมิไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพราะประสงคจะดําเนินคดีเอง
โจทกจงึ มีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหาร
กรุงเทพได จึงพรอมกันมีคําสั่งใหยกคํารองจําเลยและดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ตอไป
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหรอการพิจารณา
ไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
สรุปไดวา ศาลทหารกรุงเทพดําเนินการไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่งวา โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารจึงเปนผูเสียหายมีอํานาจเปนโจทกฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาท
อันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ ได ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองและไดมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะในขอหาความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ นั้น จําเลยเห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนองคกรอิสระ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ โดยคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพดังกลาว
ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้น
จะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง มาใชวินิจฉัยวา เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลในอํานาจ
ศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได และศาลทหาร
กรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ซึ่งศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่งใหประทับฟองในความผิดดังกลาว ตามคําสั่งที่ ๑/๒๕๔๗
ของศาลทหารกรุงเทพ บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และขอใหสงคําโตแ ยงของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลวเห็นวา คํารองของจําเลยเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ และสงความเห็นตามทางการเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองนี้ไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน...”
มาตรา ๓๐๑ “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้...
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(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว
ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก
ศาลทหารในเวลาไมปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึก
ตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ใหอัยการทหารเทานั้นมีอํานาจเปนโจทกผูเสียหายจะเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎ และขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได
บัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได”
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น พนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองแตถาเห็นสมควรจะสั่งให
ไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา
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ประเด็นการวินิจฉัย
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล โดยบัญญัติใหบุคคลมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๐ วาดวยการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ เรื่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยกําหนดใหมี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นในรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) กําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ ที่บัญญัติเกีย่ วกับสิทธิ
และอํานาจหนาที่ในการฟองคดีอาญาตอศาลทหาร โดยกําหนดใหในเวลาปกติอัยการทหารหรือผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาเปนกรณีศาลทหารในเวลา
ไมปกติหรือศาลอาญาศึก กําหนดใหอัยการทหารเทานั้นมีอํานาจเปนโจทก สําหรับบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหาร พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ กําหนดบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
ไวหลายประเภท ซึ่งรวมถึงนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการดวย ดังนั้นผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลทหาร
ในเวลาปกตินอกจากอัยการทหารแลวยังรวมถึงผูเสียหายที่เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ และ
บุคคลประเภทที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ อีกดวย จึงเห็นไดวา
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ ไดใหสิทธิแกผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลา
ปกติไดเชนเดียวกับผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตอยางไรก็ตามในเรื่องที่
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาทหารนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ บัญญัติ
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ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไมมีกฎหมาย กฎ และขอบังคับ
ฝายทหารมาใชบังคับกับวิธีพิจารณาความอาญาทหารได หรือถาวิธีพิจารณาความขอใดซึ่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาใชบังคับเทาที่จะใชได ดังนั้น ในกรณีที่ผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนโจทก
ฟองคดีเอง และกรณีนี้วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ไมมีกฎหมาย กฎ และขอบังคับฝายทหารบัญญัติไว
จึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องการฟองคดีอาญาที่ราษฎรเปนโจทกฟองเอง
ซึ่งตองมีการไตสวนมูลฟองตามมาตรา ๑๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม การไตสวนมูลฟอง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๒) หมายความถึงกระบวนไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัย
ถึงมูลคดี เพื่อใหศาลไดพิจารณารูปคดีของโจทกในเบื้องตนกอนวามีมูลเพียงพอที่ศาลควรรับคดีไวพจิ ารณา
หรือไม หากศาลจะรับฟองไวพิจารณาเพื่อพิพากษาไปในทันทีอาจทําความเดือดรอนและเปนภาระแกจําเลย
โดยไมจําเปน ดังนั้น การไตสวนมูลฟองของศาลจึงเปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบคําฟอง
ของโจทกโดยศาลวา คําฟองนั้นมีมูลเปนความผิดอาญาหรือไม
สําหรับขอโตแยงของผูรองที่วา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวา กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้เพื่อใหผูถูก
กลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันนั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิรูปการเมืองเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมือ งใหมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหประชาชนมีสิทธิควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ไดอยางแทจริงอันเปนการปองกันมิใหมีการใชอํานาจปกครองบานเมืองแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง
และพวกพองในทางที่มิชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางตาง ๆ ขึ้น แนวทางหนึ่ง
ก็คือ การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นในรัฐธรรมนูญและกําหนดอํานาจหนาที่
ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่อื่นของรัฐ ไตสวนขอเท็จจริง
และทําความเห็นในกรณีที่มีการรองขอใหถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหนงในระดับสูงออกจาก
ตําแหนงหรือดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่อื่นของรัฐ รวมทั้งไตสวน
วินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ และ
ตอมารัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ ดัง กล า วว า ดว ยการตรวจสอบเจ า หน า ที่ข องรั ฐ ซึ่ง มิ ใ ช ผูดํ า รงตํ าแหนง ทางการเมื อ ง
ตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐ มนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือขาราชการการเมืองอื่นวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมใหยื่นคํากลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาแลวใหดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลว มีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูล
ก็ใหดําเนินการตอไปโดยถามีมูลความผิดทางวินัยก็ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็น
ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดมีมติ หรือถามีมูลความผิดอาญาก็ใหสงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เจตนารมณในการตรวจสอบเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๘ ก็เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการเขาดํารงตําแหนง สวนศาลเปนองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยอํานาจหนึ่งในสามอํานาจ โดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และการพิจารณาคดีของศาลจะเปนหลักประกัน
ในการคุมครองการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะศาลมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
มีหนาที่พิจารณาและพิพากษาคดี จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได และวิธีพิจารณาคดีของศาล
เปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสใหสาธารณชนเขาฟงการพิจารณาได แมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี
อํานาจหนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมก็ตาม
แตก็มิไดตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีอาญาดวยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ และเปนอํานาจหนาที่ของศาลตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในการไตสวนมูลฟองคดีดังกลาว และเนื่องจากศาลเปนองคกรผูใชอํานาจตุลาการ
ซึ่งมีวิธีพิจารณาคดีที่เปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น กระบวนการ
ไตสวนของศาลในคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟองคดีดวยตนเอง จึงเปนหลักประกันที่ทําใหบุคคลเสมอกัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันไมใหมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
และการฟองคดีที่ราษฎรเปนโจทกโดยผานกระบวนการไตสวนของศาลก็มิไดขัดหรือแยงตออํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เพราะเปนสิทธิ
ของประชาชนที่จะเลือกขอรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพจากองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ดวยเหตุนี้ การฟองคดีอาญาตอศาลทหารของผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
ในเวลาปกติ จึงไมขัดหรือแยงตออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และเปนไปตามหลักประกันที่ทําใหบุคคลเสมอกันในกฎหมาย และไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งแลว
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลย (พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจ ฉัยตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญ ญัติ ธรรมนูญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
กรณีสืบเนื่องจากพันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม โจทก ยื่นฟอง พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร
จําเลย ซึ่งโจทกแ ละจําเลยเปน นายทหารสัญญาบัตรประจําการสังกัดกรมพระธรรมนูญ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทตอศาลทหารกรุงเทพ
โดยขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖ และ
มาตรา ๙๑ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ ตอมา จําเลยยื่นคํารอง สรุปความวา โจทกไมมี
อํานาจฟองเพราะโจทกมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ดวยเหตุที่จําเลยเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๔ และคดีนี้เปนคดีฟองใหม
(วันที่ ๑๖ กุม ภาพันธ ๒๕๔๗) จึงไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ขอใหศาลยกฟองโจทก
โดยไมตองไตสวนมูลฟองโจทกในขอหาดังกลาว
ศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่งวาแมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการ
ไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใ ชบุคคลตามมาตรา ๖๖
วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา ๔๓ ไดในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ นั้น ตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

พนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)
โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปนความผิด
อาญาตอศาลทหารกรุงเทพได สําหรับในสวนที่วา คดีโจทกมีมูลหรือไม ศาลทหารกรุงเทพเห็นวา
ในขอหาหมิ่นประมาทไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับรับฟองไวพิจารณา จึงมีคําสั่งใหประทับฟอง
ไวพิจารณาเฉพาะขอหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
จําเลยยื่นคํารองและคําแถลงประกอบคํารองวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวด ๑๐
เรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
และวินิจฉัยคดีกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ การดําเนินการตอขาราชการในหนวยราชการ
ของกระทรวงกลาโหมจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ฯ ฉบับนี้ โจทกจึงไมมีอํานาจฟองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ เอง
ไดขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนในปญหาอํานาจฟองของโจทกดวย
โจทกยื่นคํารองวา ศาลมีคําสั่งประทับฟองชอบดวยกฎหมายแลว ขอใหศาลยกคํารองของจําเลย
และดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
ตอมา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งคํารองของจําเลยวาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใช
บุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือ
มีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙ แตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟอง
ของผูเสียหายที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมายในสวนวิธีสบัญญัติบัญญัติใหอํานาจไว
กรณีที่เปนผูเสียหายในความผิดอาญาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกในฐานะผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตอศาลทหารกรุงเทพตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งได จึงมี
คําสั่งใหยกคํารองที่ขอใหวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยและดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ตอไป
จําเลยยื่น คํารองตอศาลทหารกรุงเทพวาการที่ศ าลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟอ งแลวมีคําสั่ง
ประทับฟองเฉพาะในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการนั้น จําเลยเห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปน บทบัญญัติแ ห งกฎหมายที่ศ าลใช บังคับ แกค ดีนี้ขัดหรื อ แยงตอรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ โดยคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจ
ศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาใช
วินิจฉัยวา เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยได และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจ
ไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บทบัญญัติ
ดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ขอใหสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ความละเอียดของคํารองและคําโตแยงคํารองปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง)
แลว
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๐๑ “คณะกรรมการปอ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ มีอํา นาจหนา ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว
(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ หนา ที่พรอ มขอสั งเกตตอคณะรัฐ มนตรี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐๘ “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุนดวย”
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มาตรา ๓๐๙ “ผูเสียหายจากการกระทําตามมาตรา ๓๐๘ มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ไดตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ “ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอืน่
(๒) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑)
ฯลฯ”
มาตรา ๒๓ “ผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดแก
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๑”
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่
จะใชได”
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น พนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๖ “ในกรณีที่มีผูเสียหายกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่
ตามกฎหมายอื่น ใหผูเสียหายยื่นคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใ ชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่น เปน ตัวการ ผูใ ช
หรือผูสนับสนุนดวย”
มาตรา ๘๔ “การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป”
พิเคราะหแลว รัฐธรรมนูญไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไวรวม ๖ ประการดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ที่เกี่ยวกับประเด็นแหงคดีนี้ไดบัญญัติไว
ในมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) วา “ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต” และเพื่อสอดรับกับรัฐธรรมนูญดังกลาว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ฯ ไดบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการกลาวหา “เจาหนาที่ของรัฐ” ไวในมาตรา ๘๔ วา
“การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหา
ยื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป” โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง
(๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๘๔ ดังกลาว
ไมไดเจาะจงวาผูเสียหายจะใชสิทธิกลาวหาไดแตเฉพาะตองผานทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนําไปสู
การไตสวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เทานั้น แตผูเสียหายจะใชสิทธิ
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนก็ได หาไดตัดอํานาจผูเสียหายที่จะไปใชสิทธิฟองคดีไดเองไม ทั้งนี้
เปนไปตามหลักทั่วไปดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ (๒)
โดยบัญญัติใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาลไดดวยตนเอง ตางกับกรณี “ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง” กระทํา ความผิด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐๘ ซึ่ง ผูเสี ยหายมีสิท ธิเพี ยงยื่น คําร องต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทําการไตสวนขอเท็จจริงและสงความเห็นไปดําเนินคดียังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๒๓ ที่บัญญัติใหสิทธิเฉพาะ (๑) อัยการสูงสุด
และ (๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เทานั้นที่มีอํานาจฟอง การที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง นอกจากบัญญัติใหอัยการทหารเปนโจทกฟองคดีอาญาไดแลวยังบัญญัติใหสิทธิ
ผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาไดดวยตนเอง อันเปนไป
ตามหลักการพื้นฐานของการคุม ครองเยียวยาสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ทั้งบทบัญญัติม าตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง มีผลใชบังคับแกบคุ คลที่อยูในอํานาจศาลทหาร ซึ่งอยูในสถานะอยางเดียวกันโดยเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) สวนพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ บัญญัติใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเทาที่จะใชได โดยเฉพาะมาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติบังคับใหมีการไตสวนมูลฟองในกรณีโจทกฟองดวยตนเอง
แสดงวาแมจะไมผานการไตสวนหรือวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตศาลก็จะตองทําการไตสวน
มูลฟองกอนที่จะรับคําฟองไวพิจารณา การไตสวนมูลฟองของศาลนั้นมีหลักประกันการใหความเปนธรรม
ในการตอสูคดีไมแตกตางกับการไตสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นวาพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) ดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย ในคดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ความเปนมาของเรื่องประกอบกับขอเท็จจริงตามคํารอง ขอกฎหมาย ขออางของทุกฝายปรากฏใน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว มีปญหาตองวินิจฉัยตามคํารองวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม ขอเท็จจริงรับฟงไดยุติในเบื้องตนวา จําเลย (ผูรอง) และโจทก (ผูถูกรอง) ตางเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการ จึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ
มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองผูรอง วากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาท
อันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได และศาลทหารกรุงเทพก็มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ของผูถูกรองไดโดยชอบ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ โดยไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เพียงประการเดียวเสียกอนตามที่ผูรองอาง เนื่องจากผูเสียหาย
มีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลทหารไดเอง ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) หรืออาจมอบใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินคดีใหก็ได ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๙
เพราะมิไดมีบทบัญญัติใ ดบังคับวา ผูเสียหายจะตองดําเนิน คดีไดเฉพาะทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ทางเดียวเทานั้น กฎหมายที่สนับสนุน ความขอนี้ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การปอ งกั น และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) ที่ บัญญั ติว า “ห ามมิใ ห
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะตอไปนี้ขึ้น พิจารณา (๒)
เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือ
มีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว” ตามบทบัญญัติดังกลาวจึงเปน การรับรองวามิไดหามมิใหผูเสียหายฟองคดี
ตอ ศาลไดเอง และเมื่อ ศาลรับฟอ งแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไมมีอํานาจรับพิจารณาเรื่องของ
ผูกลาวหาอีก พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จึงเปนกฎหมายที่ใชในกรณีที่
ผูเสียหายฟองคดีตอศาลโดยตรง สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปน บทบัญญัติที่
ใชในกรณีที่ผูเสียหายกลาวหารองทุกขหรือกลาวโทษตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานสอบสวน
ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๙ ซึ่งเปนคนละเรื่องคนละกรณีกัน
จึงไมอาจขัดหรือแยงกันตามที่ผูรองกลาวอาง สําหรับกรณีของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ที่รับรองหลักความเสมอภาคกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันนั้น
เห็น วา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูรองโตแ ยงนั้นศาลทหารกรุงเทพตองนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับแกคดีที่อยูในอํานาจศาลทหารกรุงเทพทุกคดีที่มีขอเท็จจริงเชนเดียวกับคดีของผูรอง ประกอบกับ
หลั ก การไต สวนมู ล ฟ อ งของศาลทหารกรุ ง เทพก็มี ห ลั ก ประกัน การให ค วามเป น ธรรมแก คู ค วาม
ไมแตกตางไปจากการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลย เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพไดสงคํารองของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร (จําเลย) เพื่อขอใหศ าล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
ไดเปนโจทกฟองพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร เปนจําเลยตอศาลทหารกรุงเทพในขอหากระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาท ซึ่งศาลทหารกรุงเทพไดไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาโจทก
จําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยและมีคําสั่งใหประทับฟองไว
พิจารณาเฉพาะขอหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ จําเลยยื่นคํารองวา คําสั่งใหประทับฟอง
ของศาลทหารกรุงเทพขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจ
ศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งคํารองของจําเลยดังกลาววา คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะมีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะในกรณีที่
มีการกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายรองทุกขหรือ มี
ผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของ
ผูเสียหายที่จะใชสิทธิใ นการฟองคดีอาญาเอง จําเลยจึงเห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ศาลทหารกรุงเทพใชบังคับแกคดีนี้
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ เพราะทําใหจาํ เลย
ไมไดรับความคุมครองในทางกฎหมายเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปและเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
จึงขอใหศาลทหารกรุงเทพรอการพิจารณาไวชั่วคราว และสงความเห็นของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลวเห็นวา ความเห็นของจําเลยเปนการโตแยงวาพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือ แยงตอ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกีย่ วกับ
บทบัญญัติดังกลาว จึงใหสงความเห็นของจําเลยตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา จะรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศ าลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ
แกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินจิ ฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลว เห็นวา ประการที่ห นึ่ง คํารองของจําเลย
มีสาระเปนการโตแยงคําสั่งศาลทหารกรุงเทพ ที่สั่งประทับฟองโจทกไวพิจารณาวา ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งบทบัญญัติที่สั่งประทับฟองดังกลาวเปนกระบวนการกอนที่ศาลจะใชดุลพินิจหรือใชอาํ นาจ
ทางตุลาการในการวินิจฉัยคดีของศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนิน การตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย” ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ศาลทหารมีอํานาจ
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พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งให
ประทับฟองตามที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ บัญญัติแลว การโตแยงของจําเลยถือเปนการ
โตแยงการกระทําทางตุลาการ ในการใชดุลพินิจสั่งคดีของตุลาการศาลทหารกรุงเทพทีน่ าํ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหารฯ มาใชบังคับแกคดี แลวจําเลยเห็นวาไมตองดวยประเด็นแหงคดีของตนที่เห็นวา
ควรจะนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาใชบงั คับ
อันเปนการโตแยงวาศาลใชกฎหมายฉบับที่ไมถูกตอง มิใชเปนการโตแยงวาสาระของบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ ที่ศ าลจะใชบังคับ แกคดีตองดวยมาตรา ๖ ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง อีกประการหนึ่ง กระบวนการในชั้น ไตสวนมูลฟอง เปน กระบวนการ
ระหวางโจทกที่เปนผูเสียหายและศาลทหารกรุงเทพ จําเลยมิไดเกี่ยวของดวย ซึ่งการไตสวนมูลฟอง
เปนขั้นตอนที่ศาลจะตรวจสอบความนาเชื่อของพยานหลักฐานโจทกในเบื้องตน เพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดี
ที่จําเลยตองหาวาคดีมีมูลเพียงพอที่จะดําเนิน กระบวนพิจารณาสืบพยานตอไป หมายความวา ศาล
จะพิจารณาพยานหลักฐานของโจทกวา ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่โจทกนํามาฟองนี้ มีพยานหลักฐาน
ที่พอจะเชื่อไดหรือไมวามีการกระทําความผิดจริงและนาเชื่อวาจําเลยเปนผูกระทําความผิด ถาพอเชื่อได
วาคดีมีมูลตามขอกลาวหาในฟอง ศาลก็จะสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟอง ถาไมมีหลักฐานที่นาเชื่อได
ศาลก็จะสั่งวาคดีไมมีมูลและยกฟองโจทก สําหรับกรณีที่ศ าลไตสวนมูลฟองแลวเห็น วาคดีมีมูลและ
ประทับฟอง คําสั่งมีมูลดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๐ บัญญัติวา
“คําสั่ง ของศาลที่ ใ หคดี มีมูลย อมเด็ดขาด....” คือเป น คํา สั่งเด็ ดขาดตองหามอุ ทธรณ ฎีกาเมื่อจํ าเลย
ไมสามารถอุทธรณฎีกาได และจําเลยใชชองทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ แทนการอุทธรณฎีกา
จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ที่ตองการคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพ
ของประชาชน มิใหการบังคับใชบทบัญญัติแหงกฎหมายไปกระทําละเมิดหรือกระทบกระเทือนสิทธิ
หรือเสรีภาพของประชาชนอัน กอ ใหเกิดความเสียหาย โดยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญทําหนาที่ตรวจสอบ
ความชอบดว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย มิใ ช เ ปน ช องทางให มี การโต แ ย งคํ า สั่ งศาลที่ ต นเห็ น ว า
ไมตองตามประเด็นแหงคดีของตนหรือตองหามอุทธรณฎีกา นอกจากนี้ หลักการของการไตสวนมูลฟอง
มิใชการดําเนินกระบวนพิจารณาเต็มรูปแบบที่จะดําเนินการรับฟงพยานหลักฐานของคูความทั้งสองฝาย
เปนแตเพียงศาลพิจารณาพยานหลักฐานของโจทกเทานั้นวามีหลักฐานพอเชื่อไดหรือไมวาคดีที่กลาวหา
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จําเลยกระทําความผิดมีมูล แมจะไมเปดโอกาสใหจําเลยนําพยานเขามานําสืบพิสูจน แตจําเลยอาจ
ฟงการไตสวนมูลฟอง โดยตั้งทนายความซักคานพยานโจทกไดและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม บัญญัติวา “....กอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะ
เชนนั้น” ซึ่งความประสงคของกฎหมายที่ใหมีการไตสวนมูลฟอง ก็เพื่อจะกลั่นกรองคําฟองของโจทก
โดยเฉพาะผู เ สี ยหายเป น โจทก ฟอ งคดี เ องว า ได นํ า คํ า ฟ อ งมายื่ น โดยมี ห ลั ก ฐานเพี ย งพอหรื อ ไม
หากพิจารณาเหตุผลในการคุมครองสิทธิของจําเลยแลว การไตสวนมูลฟองเปนกระบวนการกลั่นกรองคดี
กอนนําเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งเปนหลักการคุมครองผูบริสุทธิ์ที่จะไมถกู ฟองโดยไมมีหลักฐาน
อันนาเชื่อวาเปนผูกระทําความผิด เพราะผูตกเปน จําเลยตองไดรับความเดือดรอนจากการถูกจับ ขัง
หรือประกันตัวในขั้นตอนของการพิจารณาคดี ประการที่สอง บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จําเลยโตแยงวา
ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ จะตองเปน สาระหรือประเด็นหลักแหงคดี และมีความจําเปนที่จะไดรับ
การวินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของศาลขึ้นอยูกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวถึงขนาดวา หากศาลรัฐธรรมนูญ
ไมวินิจฉัยปญหาดังกลาวกอน การวินิจฉัยคดีของศาลนั้นอาจดําเนินตอไปไมได หรือถาหากบทบัญญัติ
ของกฎหมายในเรื่องนั้นไดรับการวินิจฉัยวาไมอาจใชบังคับได จะมีผลทําใหการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้น
เปลี่ยนแปลงไป อันจะเปนประโยชนตอผูโตแยงในดานการปกปองหรือคุมครองสิทธิและเสรีภาพหรือ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายมากกวาการโตแยงบทบัญญัติที่ไมเปนประเด็น
ขอพิพาทหลักแหงคดี และไมทําใหเกิดประโยชนตอผูโตแยงแตอยางใด ซึ่งประเด็นขอพิพาทหลักแหงคดี
ตามคํารองมีวาจําเลยกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือไม จําเลยมิไดยกบทบัญญัติดังกลาวขึ้น อางวา ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญอยางใด การที่จําเลย
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจโจทกฟองคดีเองและใหอํานาจศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟอง
จึงมิใ ชประเด็น ขอพิพาทหลักแหงคดี แตเปน ประเด็น เบื้องตน หากศาลรัฐธรรมนูญรับไวพิจารณา
และวินิจฉัยวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็จะไมมีผลทําใหการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นขอพิพาทหลักแหงคดี
เปลี่ยนแปลงไป คงเปนเพียงทําใหโจทกตองไปใชสิทธิยื่นคํากลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แทน
และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหามีมูลความผิดทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๙๑ (๒)
ที่บัญญัติวา “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนข อเท็จจริ งแลวมีม ติ วาขอกล าวหาใดไมมีมูลให
ขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิดใหดําเนินการ
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ดังตอไปนี้ .... (๒) ถามีมูลความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๗” ซึง่ มาตรา ๙๗ วรรคหนึง่
บัญญัติวา “ในกรณีที่ขอกลาวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีความผิดทางอาญา ใหประธาน
กรรมการสงรายงาน เอกสาร และความเห็น ไปยังอัยการสูงสุด หรือฟองคดีตอศาลกรณีผูกลาวหา
เปนอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถือวารายงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ใหศาลประทับฟองไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง” การโตแยงของจําเลยเปนเพียงความประสงค
ที่ต องการให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดํา เนิ น การไตส วนข อเท็จ จริ งตามพระราชบั ญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ แทนการไตสวนมูลฟองของศาลทหารกรุงเทพ
โดยจําเลยเห็นวากระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหหลักประกันแกจําเลย
มากกวา เพราะเปนการไตสวนโดยเปดเผยตอหนาจําเลย ดังนั้น เมื่อคํารองนี้เปนการโตแยงการกระทํา
ทางตุลาการกอนเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลและไมทําใหการวินิจฉัยประเด็นหลักแหงคดีของ
ศาลทหารกรุ ง เทพเปลี่ ย นแปลงไปก็ ถื อ ว า เป น คํ า ร อ งที่ ไ ม เ ป น สาระอั น ควรได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง จึงวินิจฉัยไมรับคํารองไวพิจารณา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากใหรับคํารองไวพิจารณา
วินิจ ฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึง ตองวินิ จฉัย ประเด็ น หลั กแห งคดีที่ว าพระราชบั ญ ญั ติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง
(๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
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มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ บัญญัติวา “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับ
ซึ่ง ออกตามกฎหมายฝ า ยทหารมาใชบั ง คั บ ถ า ไม มี ก ฎหมาย กฎและขอ บั ง คับ ฝ า ยทหารก็ ใ ห นํ า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได”
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรือผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปน โจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก
ฯลฯ”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดย
ขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
พิจารณาแลวเห็นวา
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยรับรองหลักความเสมอภาควา บุคคลทุกคนยอมมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรที่มีอํานาจในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ รวมทั้งปองกัน และปราบปรามการทุจริตจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ และ
เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกัน หรือกลั่นแกลงฟองรองกัน โดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติถึงการใชอาํ นาจและการปฏิบตั หิ นาที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาจะดําเนินการเมื่อใดภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใด ซึ่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ไตสวนกรณีเจาหนาที่
ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใ นการยุติธรรม เพื่อดําเนิน การตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มีเจตนารมณที่ตองการใหความสะดวกในการ
พิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็วซึ่งมาตรา ๔๕ เปนบทบัญญัติที่ใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อเปนการ
อุดชองวางกรณีกฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มิไดบัญญัติ
เรื่องใดไวเปนการเฉพาะ และเพื่อประโยชนในการปองกันมิใหมีบทบัญญัติที่ซ้ําซอนกันในกฎหมาย
หลายฉบับ สวนบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารแลวแตกรณีมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลาปกติได
ซึ่งศาลทหารในเวลาปกติคือ ศาลทหารในเวลาที่ไมมีการรบหรือการสงครามหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
และบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีหลายประเภท เชน นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ เปนตน
ซึ่งบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร สามารถเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารไดดวยตนเอง โดยมิตอง
รองทุกขหรือกลาวโทษตอผูใดรวมทั้งตองเปนการฟองคดีอาญาอันไดแก คดีความผิดตามประมวลกฎหมาย
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อาญาและความผิดตามพระราชบัญญัติใด ๆ ซึ่งกําหนดใหมีโทษทางอาญา สําหรับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) เปนบทบัญญัติใหศาลไตสวนมูลฟองในคดีที่ราษฎร
เปนโจทก ซึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๕ บัญญัติใหนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เนื่องจาก
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปนบทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีอํานาจ
ในการไตสวนและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมิไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีสถานะเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการเชนเดียวกับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร การใชดุลพินิจ
ในการสั่งรับฟองของศาลทหารจึงเปนคนละสวนไมเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง
(๓) นอกจากนี้ศ าลทหารและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตางก็มีอํานาจหนาที่ตามที่รัฐ ธรรมนูญและ
กฎหมายกําหนด เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิไดเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ แตมีอํานาจในการสอบสวน
ขอเท็จจริงกรณีเจาหนาที่ของรัฐ ทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อเสนอองคกรที่มีอํานาจดําเนิน การตอไป
เขตอํานาจของศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ จึงไมไปขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญได นอกจากนี้ แมการไตสวนมูลฟองของ
ศาลทหารกรุงเทพจะหามจําเลยนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟองก็ตาม แตจําเลยก็มีสิทธิมาฟงการ
ไตสวนมูลฟองหรือตั้งทนายซักคานพยานโจทก รวมทั้งยังสามารถตอสูคดีในชั้นการพิจารณาของศาลได
อีกประการหนึ่ง บทบัญญัติดังกลาวใชบังคับเฉพาะบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร ซึ่งบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารในกลุมเดียวกันและมีสถานะอยางเดียวกัน จะไดรับการปฏิบัติที่เหมือนกันและอยางเทาเทียมกัน
ในการใชบังคับกฎหมาย สวนบุคคลที่ไมอยูในอํานาจของศาลทหารก็จะไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน
ออกไป กลาวคือ บุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารก็สามารถใชสิทธิยื่นฟองตอศาลยุติธรรมที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาได การจัดกลุมบุคคลตาง ๆ เปนไปเพื่อใหไดรับความยุติธรรมตามลักษณะ
คูความและลักษณะของคดีไมถือวา เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคลที่ขัดหรือแยงตอหลัก
ความเสมอภาคหรือความไมเทาเทียมกัน จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แตอยางใด
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โดยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญ ญัติธรรมนูญ ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของผูรอง ซึ่งเปนจําเลย ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๓๒/๒๕๔๗
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ วา
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็ จจริง ตามคํารอ งและเอกสารประกอบ ไดความว า พั น เอก ศรายุท ธ กลิ่น มาหอม
ไดยื่นฟองพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร ซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรมพระธรรมนูญ
สํานั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เปน จํา เลยต อศาลทหารกรุ งเทพในข อหาความผิ ดต อตํ าแหน ง
หนาที่ราชการและหมิ่นประมาท ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สรุปไดวาโจทก
ยังไมมีอํานาจฟองเพราะโจทกมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ที่บัญญัติใหการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโดยเหตุที่จําเลยเปนขาราชการ จึงไดรับ
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวและประกอบกับคดีนี้เปนคดีฟองใหม
จึงมิเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ที่บัญญัติหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหา
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ตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะเปนเรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาล
หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว ดังนั้น จําเลยจึงขอใหศาลทหารกรุงเทพยกฟองโจทก
โดยมิตองไตสวนมูลฟอง
โจทกยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวัน ที่ ๒๓ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๗ คัดคานคํารอง
จําเลยวา ขออางของจําเลยไมมีบทมาตราใดที่บัญญัติวา เมื่อมีกรณีเจาหนาที่ของรัฐ กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการแลว ผูเสียหายจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ แตเพียงประการเดียว ในทางตรงกันขามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวไดจะตองมีการกลาวหาตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กอน ทั้งนี้โดยนัยมาตรา ๔๓ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘๖ (๒) จะเห็นไดวา โจทก
ไมไดถูกบังคับตามกฎหมายดังกลาว แตเปนเรื่องที่โจทกมีสิทธิใชทางเลือกตามมาตรา ๘๖ (๒) เมือ่ ศาล
รับฟองในประเด็นเดียวกันและอยูระหวางการพิจารณาของศาล จึงไมมีความจําเปนที่โจทกจะตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายดังกลาวใหครบถวนกอน
ดังนั้น คดีนี้โจทกในฐานะผูเสียหายตามกฎหมายจึงมีสิทธิที่จะเลือกดําเนินการตามกฎหมาย
โจทกจึงไมอยูในบังคับตามกฎหมายที่จําเลยอางแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๘๙ แลว บทบัญญัติ
ดังกลาวไมไดบัญญัติไววา ในชั้น ไตสวนมูลฟองในคดีที่ราษฎรเปน โจทกฟองตอศาลโดยลําพังให
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐอันเนื่องมาจากกระทําการตามมาตรา ๘๘ ใหศาลตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดําเนินการตามกฎหมายที่กลาวอางตอไป หรือไมไดบัญญัติไววา ใหศาลยกฟองโจทกและ
สั่งใหโจทกไปดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาว เมื่อโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําที่ผิดกฎหมายของจําเลย
โจทกจึงเปนบุคคลผูมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ
มาตรา ๔๙ ที่บัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว
ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก” และมาตรา ๑๖ ที่บัญญัติวา “บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
คือ (๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ” โจทกซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ จึงเปน
บุคคลที่อยูใ นอํานาจศาลทหารและมีอํานาจฟองจําเลยในคดีนี้และดําเนิน คดีตอจําเลยตามกฎหมาย
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ดังกลาวได โจทกจึงขอใหศาลมีคําสั่งไมรับคํารองของจําเลย นอกจากนี้คดีนี้อยูในชั้นไตสวนมูลฟอง
ซึ่งเปนเรื่องระหวางศาลกับโจทก จําเลยยังไมมีสิทธิดําเนินการอยางใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
ศาลทหารกรุ ง เทพมี คํ า สั่ ง ในชั้ น ไต ส วนมู ล ฟ อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ ว า
ขอเท็จจริงจากการไตสวนมูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการซึ่งตางเปน บุคคลที่อยูใ นอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวา คดีมีมูลตามฟองโจทก
หรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยเสียกอนวาโจทก
มีอํานาจฟองหรือไม พิเคราะหแ ลวเห็น วา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนิน การไตสวน
ขอ เท็ จ จริ ง ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกล า วหาเจ าหน า ที่ ข องรัฐ ซึ่ ง มิ ใ ช บุ ค คลตามมาตรา ๖๖ ว า
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด
ต อ ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรมตามมาตรา ๔๓ ได ใ นกรณี ที่ มี ก ารกล า วหาเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ฯ หาได ตั ด อํ า นาจฟ อ งของผู เ สี ย หาย
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม เมื่อโจทกเปน นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยและวินิจฉัยตอไปวา คดีโจทกมีมูลบางขอหา มีคําสั่งให
ประทับฟองไวพิจารณาเฉพาะขอหาที่มีมูล
จําเลยยื่นคํารองและคําแถลงตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ และวันที่
๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สรุปไดวา คําสั่งใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพขัดตอเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวา กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนัน้
จะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน
และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพไดมี
คําพิพากษาวางแนวทางการฟองคดีในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไวในคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ
คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแ ดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ แลววา หากเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดดังกลาว
การไตสวนและการวินิจฉัยในกรณีกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
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จะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตฯ เมื่อไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว อัยการศาลทหารกรุงเทพจึงไมมี
อํานาจฟอ งและพิพากษายกฟอง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๓๖๕/๒๕๔๗ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังนั้น โดยนัยเดียวกันผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารยอมไมมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาในความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการดวย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ
เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยคดี
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ โดยมิไดยกเวนใหแกเจาหนาที่ของรัฐประเภทใดหรือบุคคลใด
ดังนั้น เมื่อคดีนี้เปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ จึงอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๑๙
(๓) การดําเนินการตอขาราชการในหนวยราชการของกระทรวงกลาโหมที่กระทําความผิดจะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โจทกจึงไมมี
อํานาจนําคดีมาฟองเองได
โจทกยื่นคํารองคัดคานตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สรุปไดวา
ศาลมีคําสั่งประทับฟองไวพิจารณาโดยชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังจําเลย
อาง ดังนั้นโจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลย ขอใหศ าลยกคํารองของจําเลยและดําเนิน กระบวนพิจารณา
ตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งคํารองของจําเลย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ชี้ขาดปญหา
ขอกฎหมายเบื้องตนวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของ
กับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
กระทํ าความผิ ดต อตํ าแหน งหนา ที่ ราชการหรื อกระทํา ความผิด ต อตํ าแหน งหนา ที่ใ นการยุติ ธรรม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๔๓ ได
เฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และ
ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ
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มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมาย
ในสวนวิธีสบัญญัติบัญญัติใ หอํานาจไว เมื่อเปน ผูเสียหายตามความผิดในทางอาญาที่บัญญัติไวใ น
พระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูใ นอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกใ นฐานะ
ผูเ สี ย หายจึ ง มี อํ า นาจฟ อ งจํ า เลยในความผิ ด ต อ ตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการต อ ศาลทหารกรุ ง เทพตาม
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งได อีกทั้งคดีนี้โจทกมิไดรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวน เพราะประสงคจะดําเนินคดีเอง โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได จึงมีคําสั่งใหยกคํารองจําเลย
และดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ตอไป
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โตแยงวา คําสั่งให
ประทับฟ องของศาลทหารกรุงเทพขั ดตอ เจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนูญ ที่ต องการใหค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวา กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้
เพื่อมิใหมีการชวยเหลือหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน การที่ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัยวา ผูเสียหายซึ่งเปนผูอยูในอํานาจศาลทหารยื่นฟอง
จําเลยและศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองไดนั้น มีผลทําใหจําเลยไมสามารถใชสิทธิชี้แจง
ขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบคําชี้แจงตามมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ
ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่
มาวินิจฉัยวา โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟอง
คดี ค วามผิ ด ต อตํ า แหน ง หน าที่ ร าชการไดต ามพระราชบัญ ญั ติ ธรรมนู ญศาลทหารฯ มาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บทบัญญัติดังกลาว
จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่
และเมื่อยัง ไมมีคํ าวินิจ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ในส วนที่เ กี่ยวข องกับ บทบัญ ญัติดัง กลาว จึง ขอให
ศาลทหารกรุงเทพรอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ศาลทหารกรุงเทพพิเคราะหแลวเห็นวา ตามคํารองของจําเลยตองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ศาลทหารกรุงเทพไดสงคําโตแยงของผูรองซึ่งเปนจําเลย
ตามทางการใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลว เห็นวา ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองมีวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึง่
(๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้....
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับ ซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มิไดบัญญัติ ไวโดยเฉพาะใหนํ าบทบัญญั ติแ หงประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพงมาใชบังคั บ
เทาที่จะใชได”
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มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหาย ซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคล
โดยมีพื้น ฐานมาจากหลักความเสมอภาคตามธรรมชาติที่ยอมรับวา สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลนั้น
เปน สิทธิของปจเจกชนที่มีความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน ทุกคน หลักความเสมอภาคของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงเปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน โดยใหทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติอันทําใหเกิด
ความไมเสมอภาคแกบุคคลที่เรียกวา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม แตมิไดเปนการหามโดยเด็ดขาด
หากเปนมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหเกิดความเสมอภาค โดยทําใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมกระทําได โดยไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ตามที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ สวนรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ ง
เป น บทบั ญญั ติว า ดว ยอํ านาจหน า ที่ข องคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เปนหลัก โดยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง
(๑) ถึง (๖) และตาม (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยวา
เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนิน การตอไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งขณะปจจุบัน
คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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สําหรับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) เปนบทบัญญัติวาดวย
วิธีพิจารณาความอาญาที่อยูในอํานาจของศาลทหาร โดยเปนสวนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของการ
ไตสวนมูลฟองในกรณีที่ผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารประสงคจะเปนโจทกฟองให
ดําเนินคดีกับจําเลยดวยตัวเอง โดยกําหนดขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลทหารไวในพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งวา ใหอัยการทหารหรือผูเสียหาย ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลวแตกรณีมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลาปกติได แตถาผูเสียหาย
มิไดอยูในอํานาจศาลทหารตองใหอัยการทหารเปนผูฟอง
โดยในสวนของวิธีพิจารณาความคดีอาญาของศาลทหารนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ
มาตรา ๔๕ บัญญัติวา ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ
ถา ไม ได บั ญญั ติไ ว ก็ใ หนํ าประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญามาใชบั งคั บโดยอนุโ ลม และ
ถาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติวิธีพิจารณาขอใดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได
ซึ่งกรณีตามคํารองนี้ศาลทหารกรุงเทพนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) มาใชบังคับ โดยปรับบทวา ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกฟองเองโดยลําพัง ใหศาลทหารกรุงเทพ
จัดการสั่งไตสวนมูล ฟองกอน และเมื่อ ศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟอ งแลวเห็น วา คําฟองมีมู ล
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองคําฟองนั้นได บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวถือวาเปนบทบัญญัติ
ที่อุดชองวางในการใชบังคับกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหารในกรณีที่
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ ไมไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหการพิจารณาคดีดําเนินการ
ตอไปไดตามเจตนารมณของกฎหมายดังที่ปรากฏตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ
ที่วา พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นใชบังคับเพื่อความสะดวกในการใชและความเหมาะสมกับความตองการ
ของทางราชการทหารที่ตองการใหการพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว
บทบัญญัติม าตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
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ประเด็นที่ผูรองโตแยงวา การที่โจทกดําเนินคดีกับจําเลยซึ่งเปนผูรองและเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตอศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งประทับฟองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงกอน
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) นั้น
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหการดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ของรัฐที่ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะไตสวนและวินิจฉัย เพื่อดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ หมวด ๘ วาดวยการตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใช
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํ านาจดํา เนิ น การไตส วนขอ เท็ จจริง ในส วนที่เ กี่ย วข องกั บการกล าวหาเจ า หน าที่ ของรั ฐ ซึ่ งมิ ใ ช
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมไดเฉพาะในกรณีที่มีการ
กลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกข
หรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙ เทานั้น
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนกฎหมายเฉพาะที่ใชบังคับในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรณีที่มีการรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดี
ตอเจาหนาที่ ของรัฐ โดยใหผ านการไตส วนข อเท็ จจริงและการวิ นิจ ฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสีย กอ น แตบ ทบั ญญั ติดั งกลา วไมอ าจใช บัง คับ ถึงกรณี ที่ผู เสี ยหายประสงค จะดํา เนิ น คดีท างศาล
โดยใชสิทธิในฐานะเปนผูเสียหายฟองคดีดวยตนเอง ซึ่งเห็น ไดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๘๖ ที่บัญญัติวา “หามมิให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา.... (๒)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เรื่องที่ศ าลรับฟองไวใ นประเด็น เดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศ าลพิพากษา
หรือมีคํ าสั่งเสร็จเด็ ดขาดแลว” กลาวคือ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดว ยการปองกั น
และปราบปรามการทุจริตฯ ไมมีบทบัญญัติหามมิใหผูเสียหายซึ่งเปนเอกชนหรือเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใ ชบุคคลตามมาตรา ๖๖ ตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ประกอบกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญั ติใ หบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปน
ขอตอสูคดีในศาลได ดังนั้น ผูเสียหายไมวาจะเปนเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐเมื่อปรากฏวาสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดังกลาวถูกละเมิด ผูเสียหายสามารถดําเนินคดีโดยฟองตอ ศาลที่มีอํานาจเพื่อ ให
พิจารณาพิพากษาคดีได โจทกในคดีตามคํารองนี้ซึ่งเปน ผูเสียหายจึงสามารถเลือกที่จะดําเนินคดีโดย
ใหผานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไตสวนขอเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
หรือจะดําเนินคดีในฐานะผูเสียหายตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาก็ได และเมื่อขอเท็จจริงตามคํารอง
ปรากฏวา ผูเสียหายและผูรองตางเปนนายทหารชั้น สัญญาบัตร ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ไดแ กศ าลทหารกรุงเทพ อํานาจหนาที่แ ละวิธีพิจารณาคดีของศาลทหารเปน คนละสวนกันและไมมี
ความเกี่ยวของกันกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
สวนประเด็นที่ผูรองโตแยงวา การที่ศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองและมีคําสั่งประทับฟอง
คําฟองของโจทกตามที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
บัญญัติไว ทําใหผูรองไมสามารถไดรับการไตสวนและวินิจฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใชสิทธิ
ชี้แ จงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานตามวิธีการที่กําหนดไวใ นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดเชนเดียวกันกับเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเปนบุคคลที่อยูใน
อํานาจศาลทหาร จึงมีการเลือกปฏิบัติระหวางเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน ทําใหผูรองไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเสมอกั น กั บ บุ ค คลอื่ น ตามที่ รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง ให ก ารรั บ รองไว
บทบัญญัติดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งนั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจ ารณาแล ว เห็น วา ในสวนของวิ ธีพิจารณาคดีของศาลทหารกรุงเทพ
ที่เกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองนั้น มีหลักประกันการใหความเปนธรรมแกจําเลยซึ่งเปน ผูรองอยูแลว
กลาวคือ การไตสวนมูลฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
มีห ลัก การสํา คัญ ในการให ความเปน ธรรมแกคู ความไมว าจะเป น โจทก หรื อจํ าเลย เนื่อ งจากการ
ไตสวนมูลฟองเปน กระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ใชอํานาจตุลาการ
ที่มีความเปน กลางและมีความเปน อิ สระ โดยศาลจะพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานของโจทก
ในเบื้องตนวา คดีมีมูลเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปหรือไม ถามีเพียงพอ ก็จะมีคําสั่งวา
คดีมีมูลและประทับฟอง หากเปนพยานหลักฐานที่ไมมีมูลเพียงพอศาลก็จะมีคําสั่งวาคดีไมมีมูลและ
ยกฟองโจทก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๗ ที่บัญญัติวา “ถาปรากฏวา
คดีมีมูลใหศาลประทับฟองไวพิจารณาตอไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถาคดีไมมีมูลใหพิพากษายกฟอง” แมวา
ในชั้นไตสวนมูลฟองของศาลจะหามมิใหจําเลยนําพยานมาสืบขอเท็จจริงวาจําเลยมิไดกระทําความผิด
ที่เปนประเด็นหลักแหงคดีในชั้นไตสวนมูลฟองก็ตาม แตจําเลยยอมมีสิทธิมาฟงและซักคานพยานของโจทก
ในชั้นไตสวนมูลฟองไดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม วา
“ในคดีราษฎรเปน โจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลย
รายตัวไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง โดยตั้งทนายใหซักคาน
พยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมา แตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาล
ถามคําใหการจําเลย และกอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น”
จึงกลาวไดวาหลักการไตสวนมูลฟองในคดีอาญาของศาลมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการคุมครองจําเลย
ไมใหถูกกลั่นแกลงโดยการฟองคดีของโจทก และมิไดเปนการตัดสิทธิในการตอสูคดีของจําเลยซึ่งเปนผูรอง
ตามที่กลาวอาง แตเปน การกลั่นกรองกอนนําสูการพิจารณาคดีอันเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลแลว ผูรองในฐานะจําเลยจึงไดรับประโยชนจากบทบัญญัติดังกลาวในการคุมครองสิทธิยงิ่ กวา
ที่จะเปนการลิดรอนสิทธิหรือทําใหไมไดรับความเทาเทียมกันตามกฎหมายดังที่ผูรองกลาวอาง การไตสวน
มูลฟองจึงเปนวิธีพิจารณาความคดีอาญาที่ใหหลักประกันความเปน ธรรมแกคูความโดยเฉพาะจําเลย
ซึ่งเปนผูรอง เมื่ออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมไดบัญญัติใหรวมถึง
กรณีที่ผูเสียหายประสงคที่จะดําเนินคดีทางศาลกับเจาหนาที่ของรัฐโดยลําพัง บทบัญญัติแหงกฎหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

วาดวยการไตสวนมูลฟองของศาลทหาร จึงไมใชกรณีที่กอใหเกิดความไมเสมอภาค หรือไมใหความคุมครอง
แกบุคคลตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกดําเนินคดีโดยศาลกับเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ถูกไตสวนขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตอยางใด
นอกจากนี้บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูรองโตแยงมีผลใชบังคับเฉพาะบุคคลที่อยูในอํานาจของ
ศาลทหาร ซึ่ งบุค คลที่ อยูใ นอํา นาจของศาลทหารที่อ ยูใ นกลุม เดีย วกัน และมีสถานะอยา งเดี ยวกั น
ยอมจะไดรับการปฏิบัติที่เหมือนกันและอยางเทาเทียมกัน ในการใชบังคับ กฎหมาย สําหรับบุคคลที่
ไมไดอยูในอํานาจของศาลทหาร จะไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่กําหนดกลุม บุคคลตามลักษณะของคูความและประเภทแหงคดี เพื่อใหไดรับความยุติธรรมตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่
และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯ มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง หรือไม โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
๑. พันเอก ศรายุทธ กลิ่น มาหอม เปน โจทกฟอง พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย
ซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตอศาลทหารกรุงเทพตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๒/๒๕๔๗ ขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและ
หมิ่นประมาท ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖
และมาตรา ๙๑ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
๒. ตอมาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จําเลยยื่นคํารอง สรุปความไดวา การที่โจทกฟอ งจําเลย
หาวาจําเลยกระทําผิดฐานความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
มาตรา ๑๕๘ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ นั้น โจทกยังไมมอี าํ นาจฟอง
เพราะโจทกมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และจําเลยเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ และคดีนี้เปนคดีฟองใหมเมื่อวัน ที่
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมิเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ดังนั้น จําเลยจึงขอใหศาลยกฟองโจทก
โดยมิตองไตสวนมูลฟองโจทกในขอหาดังกลาวอีกตอไป
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๓. ตอมาวัน ที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งวา ขอเท็จจริงจากการ
ไตสวนมูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวาคดีมีมูลตามฟองโจทกหรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัย
คํา ร อ งขอให ชี้ ข าดปญ หาข อ กฎหมายเบื้อ งต น ของจํ า เลยเสี ย ก อ นว า โจทกมี อํ า นาจฟ อ งหรื อ ไม
พิเคราะหแลวเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับ
การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใ ชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
กระทําความผิดต อตําแหนงหนาที่ ราชการ หรือ กระทําความผิด ตอตําแหนงหนา ที่ใ นการยุติธรรม
ตามมาตรา ๔๓ ไดในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แตประการใดไม เมื่อโจทกเปนทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่
อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ (๑) โจทก
จึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญา
ตอศาลทหารกรุงเทพได สวนคดีโจทกมีมูลหรือไมศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองแลว มีคําสั่งวา
คดีมีมูลเฉพาะในขอหาเปนเจาพนักงานทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย
หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งเอกสารอันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว ขอหาเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด และเปนทหารขัดขืน
หรือละเลยมิกระทําตามคําสั่งและขอบังคับ สวนขอหาหมิ่นประมาทไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับรับฟอง
ไวพิจารณา จึงใหประทับรับฟองไวพิจารณาเฉพาะขอหาที่มีมูล
๔. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ จําเลยไดยื่นคํารอง สรุปวา พระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป น กฎหมายพิ เ ศษ
ที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการในหนวยราชการของกระทรวงกลาโหมจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ฉบับนี้ โจทก จึงไม มีอํานาจฟองเองตามพระราชบัญญั ติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ ได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
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๕. วัน ที่ ๗ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๘ โจทกยื่น คํ ารองคัดคา นตอศาลทหารกรุงเทพ สรุปว า
ศาลมีคําสั่งประทับฟองที่ชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังจําเลยอาง ประกอบกับ
รัฐ ธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมมีบทบัญญัติหามมิใหโจทกนําคดีมาฟองตอศาลเอง
๖. ตอ มา วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๘ ศาลทหารกรุ ง เทพมี คํ า สั่ ง คํา ร อ งของจํ า เลย
สรุปความไดวา ศาลไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตน ของจําเลยประกอบกับ
คํารองคัดคานของโจทกแลวเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
ในสวนที่เกี่ยวกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙ แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหาย
ที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมายในสวนวิธีสบัญญัติบัญญัติใหอํานาจไว เมื่อเปนผูเสียหาย
ตามความผิดในทางอาญาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเปนทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกในฐานะผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง
กรณีที่จําเลยยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายเบื้องตน โดยยกอางคําพิพากษาศาลทหาร
กรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ นั้น เห็นวา คําพิพากษาดังกลาวเปนการยกฟองโจทก
ในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนของคณะกรรมการการสอบสวนที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่จําเลยยกกลาวอาง ซึ่งเปนคนละเรื่องกับที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเอง อีกทั้งคดีนโี้ จทกมไิ ดรอ งทุกข
ตอพนักงานสอบสวนเพราะประสงคจะดําเนินคดีเอง โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได จึงพรอมกันมีคําสั่งใหยกคํารอง
จําเลยและดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ตอไป
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๗. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหรอการ
พิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ สรุป คํารองได วา เมื่อ วัน ที่ ๑๖ มิถุน ายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพดําเนิน การ
ไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่งวา โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารจึงเปนผูเสียหายมีอํานาจเปนโจทก
ฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปนความผิดตอศาลทหารกรุงเทพ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟอง
และไดมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการนั้นจําเลยเห็นวา พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) ซึ่งเปน บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับแกคดีนี้ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ โดยคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพดังกลาว
ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้น
จะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
อยางเทาเทียมกัน ดังนั้นการที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาใชวินิจฉัยวา เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคล
ในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมี
อํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไดตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ (๑) ซึ่งศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่งใหประทับฟองในความผิดดังกลาว
ตามคําสั่งที่ ๑/๒๕๔๗ ของศาลทหารกรุงเทพ บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ขอใหสงคําโตแยงของจําเลย
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๘. ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวและใหสง คําโตแยง
ของจําเลยไปเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ . . .
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใ นการยุติธรรมเพื่อ
ดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปน บุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลวตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก
มาตรา ๔๕ วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่
จะใชได
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดย
ขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ
ไดพิเคราะหแลว มีประเด็นวินิจฉัยในเบื้องตนวา ผูรองมีสิทธิใหศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยง
มาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหรอการพิจารณาพิพากษา
ไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
เห็น วา กรณีตามคํารองเปนเรื่องที่ศ าลทหารกรุงเทพสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย จึงเปน กรณีที่เขาบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ผูรองมีสิทธิใหสงคํารองมาและศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ได
ประเด็น ตามคําร องที่ ผูร องโตแ ย งวา พระราชบัญญั ติธรรมนู ญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนั้น กระทํามิได และรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ เปนบทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา มีอํานาจในการไตสวน
และวินิจฉัยโดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีสถานะเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติใหศาลมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย เมื่อพิจารณาขอโตแยงตามคํารองเปนเรื่องการกระทําทางตุลาการหรือกระบวนพิจารณา
ของศาล ผูรองโตแยงคําสั่งของศาลทหารกรุงเทพที่ยกคํารองของจําเลยซึ่งโตแยงวา โจทกไมมีอํานาจ
ฟองคดีไดเองโดยไมตองผานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กอนวา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งบทบัญญัติที่โตแยงเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอํานาจของ
ศาลทหารในการพิจารณาสั่งกรณีที่ผูเสียหายซึ่งเปน บุคคลที่อยูใ นอํานาจศาลทหารมีความประสงค
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เปนโจทกฟองคดีอาญาเอง โดยบัญญัติใหศาลทหารตองไตสวนมูลฟองกอนสั่งประทับฟอง ซึ่งการสั่ง
รับคํารองของศาลทหารกรุงเทพดังกลาวเปนเรื่องการใชดุลพินิจของศาลทหาร เปนการใชอํานาจตุลาการ
ที่จะวินิจฉัยคดีตามเขตอํานาจของตนที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว แมวาผูรองจะโตแยงวา
บทบัญญัติแ ห งกฎหมายที่ ศ าลทหารกรุงเทพอาศั ยอํานาจตามกฎหมายนั้ น ขัดตอรัฐ ธรรมนูญก็ตาม
แตบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูรองโตแยงเปนกระบวนการนําไปสูการใชดุลพินิจของศาลหรือ การใช
อํานาจตุลาการในการวินิจฉัยคดีของศาล ซึ่งเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวในมาตรา ๒๓๓ วา
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตองดําเนินการตามรัฐ ธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย ประกอบกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใ หศ าลทหารมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา) เมื่อศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติแลว การโตแยงของผูรองจึงเปนการโตแยงเรื่องเขตอํานาจของศาลทหารกรุงเทพวามีอาํ นาจ
พิจารณาคดีนี้หรือไม
นอกจากนี้ คําสั่ง ของศาลทหารกรุ งเทพที่สั่งประทับ ฟองของโจทกโดยอาศั ยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๕ และ
ประมวลวิ ธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๑) นั้น เป น กระบวนการในชั้ น ไตส วนมู ลฟอ ง
ซึ่งเปนเรื่องระหวางโจทกซ่งึ เปนผูเสียหายและศาลทหารกรุงเทพ ซึ่งการไตสวนมูลฟองเปนขั้นตอนที่
ศาลจะตรวจสอบความนาเชื่อของพยานหลักฐานโจทกในเบื้องตนวา คดีนั้นจะมีมูลเพียงพอที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาสืบพยานตอไป หรือไม ซึ่งหมายความวา ศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานของโจทกวา
ขอเท็จจริงที่โจทกนํามาฟองนี้ มีพยานหลักฐานที่พอจะเชื่อไดหรือไมวามีการกระทําความผิดจริงและ
จําเลยนาเชื่อวาเปนผูกระทําความผิด ถาพอเชื่อไดก็จะสั่งวาคดีมีมูลและประทับฟอง ถาไมมีหลักฐานที่
นาเชื่อได ศาลก็จะสั่งวาคดีไมมีมูล และพิพากษายกฟองโจทก แมวากรณีที่ศ าลไตสวนมูลฟองแลว
เห็นวาคดีมีมูลประทับฟอง คําสั่งมีมูลดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๐
ถือเปน คําสั่งเด็ดขาดตองหามอุทธรณฎีกา ซึ่งจําเลยไมสามารถอุทธรณฎีกาคําสั่งดังกลาวได แตการ
ไตสวนมูลฟอง มีหลักประกันในการใหความเปนธรรมในการตอสูคดีแ กจําเลย ไมใหถูกกลั่นแกลง
โดยการฟองคดีของโจทก ซึ่งคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคกัน
และเปนคนละกรณีกับการดําเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรที่มิไดใชอํานาจตุลาการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

แตเปนองคกรที่มีอํานาจสอบสวนคดีที่เจาหนาที่ของรัฐ กระทําผิดเพื่อดําเนิน การตามกฎหมายตอไป
ดังนั้น บทบัญญัติของมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุ งเทพส งคํ าร องของพันเอก จาตุ ภัทร รัตนวิ จิตร จําเลย ในคดีดํ าที่ ๓๒/๒๕๔๗
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม โจทก ยื่นฟอง พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย ซึ่งเปน
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจํากรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในขอหาความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาท ตอมา จําเลยยื่น คํารอง สรุปความไดวา โจทกยังไมมี
อํ า นาจฟ อ ง เพราะโจทก มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ดวยเหตุที่จําเลยเปน ขาราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๔
และคดีนี้เปนคดีฟองใหม (วัน ที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗) จึงมิเขาขอยกเวน ตามมาตรา ๘๖ (๒)
ดังนั้น จําเลยจึงขอใหศาลยกฟองโจทกโดยมิตองไตสวนมูลฟองโจทกในขอหาดังกลาวอีกตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งในชั้นไตสวนมูลฟอง สรุปไดวา โจทกมีอํานาจฟองจําเลยวากระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปน ความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
สําหรับในสวนที่วา คดีโจทกมีมูลหรือไม ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัยในขอหาหมิ่นประมาทเห็นวา ไมมมี ลู
เพียงพอที่ศาลจะประทับฟองไวพิจารณา จึงพรอมกัน มีคําสั่งใหประทับฟองไวพิจารณาเฉพาะขอหา
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
จําเลยไดยื่นคํารอง สรุปความไดวา จําเลยเห็นวา คําสั่งใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพ
ดังกลาวขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ตองการใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

หรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกัน หรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหา
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพก็ไดมีคําพิพากษาวางแนวทาง
เกี่ยวกับการฟองคดี ความผิดต อตําแหนง หนาที่ราชการไวใ นคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีดํ า
ที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ แลว ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
โจทกยื่นคํารองคัดคานตอศาลทหารกรุงเทพ สรุปไดวา ศาลมีคําสั่งประทับฟองที่ชอบดวย
กฎหมายแลว การที่จําเลยอางคําพิพากษาของศาลทหารนั้น ในคดีนั้นมีขอเท็จจริงแตกตางกันและคดี
ยังไมถึงที่สุด เพราะในคดีที่จําเลยอางเปนเรื่องของการสอบสวนโดยคณะกรรมการที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาใชเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการที่โจทกฟองเองไม ดังนั้น โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลย ขอใหศาลยกคํารองของจําเลยและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งใหยกคํารองจําเลยและดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป จําเลยไดยื่น
คํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหรอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปคํารองไดวา ศาลทหารกรุงเทพดําเนินการไตสวน
มูลฟองแลวมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ นั้น จําเลยเห็นวา
พระราชบั ญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับ
แกคดีนี้ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ โดยคําสั่งของ
ศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือ
ศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น การที่
ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาใชวินิจฉัยวา
เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยได และศาลทหารกรุงเทพ
มีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ ง (๑)
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง จึงขอใหสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งรับคํารองนี้ไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
“มาตรา ๓๒ บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวน แตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใ ชอยู
ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได”
“มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอ นมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิ บัติตอบุคคลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

“มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
“มาตรา ๓๐๑ คณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติมี อํา นาจหนา ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไว
(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิ บัติหนาที่พรอ มขอสังเกตต อคณะรัฐ มนตรี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานนั้นออกพิมพเผยแพรตอไป
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย โดยอนุโลม”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
“มาตรา ๑๖ บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร คือ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

(๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
(๒) นายทหารชั้น สัญญาบัตรนอกประจําการ เฉพาะเมื่อกระทําผิดตอคําสั่งหรือขอบังคับ
ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(๓) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจําการหรือประจําการ หรือบุคคลที่รับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(๔) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
(๕) ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ ซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารไดรับตัวไวเพื่อใหเขารับราชการ
ประจําอยูในหนวยทหาร
(๖) พลเรือนที่สังกัดอยูในราชการทหาร เมื่อกระทําผิดในหนาที่ราชการทหาร หรือกระทําผิด
อยางอื่น เฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหนวยทหาร ที่พักรอน พักแรม เรือ อากาศยาน หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร
(๗) บุคคลซึ่งตองขังหรืออยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหารโดยชอบดวยกฎหมาย
(๘) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร”
“มาตรา ๔๕ วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตาม
กฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
เทาที่จะใชได”
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๖๒ ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดําเนิน การอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปน การจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
ฯลฯ
“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูเสียหายจากการกระทําอันเปน เหตุใหเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ไดกระทําการอันเปนมูลที่จะนําไปสูการถอดถอนจาก
ตําแหนง การดําเนิน คดีอาญา การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือการดําเนิน การทางวินัย
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญนี้ และใหหมายความรวมถึงตัวการ ผูใ ชหรือ
ผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย
ฯลฯ”
“มาตรา ๘๖ ห า มมิ ใ ห ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. รั บ หรื อ ยกคํ า กล า วหาตามมาตรา ๘๔
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา
(๑) เรื่องที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จ
เด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี หรือ
(๒) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

การพิจารณาและคําวินิจฉัย
คํารองมีป ระเด็น ที่จ ะตองพิจารณาวา พระราชบั ญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม
ขอเท็จจริงปรากฏวา จําเลยผูรอง ถูกโจทกผูเสียหายฟองเปนคดีอาญาตอศาลทหารกรุงเทพ
โดยโจทกฟ องเองในฐานะผู เสีย หาย ศาลทหารกรุง เทพพิจ ารณาแลว เห็น วา โจทก จํา เลย และ
ฐานความผิ ดต อตํ าแหน งหนา ที่ร าชการตามฟอ ง เปน บุค คลและคดีที่ อยู ใ นอํา นาจของศาลทหาร
ผูเสียหายจึงฟองคดีดวยตนเองตอศาลทหารได ตามที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการศาลทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา ...” ศาลทหารกรุงเทพไดทําการไตสวน
มูลฟองแลวมีคําสั่งประทับฟองโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จําเลยผูรอง
โตแยงและขอใหศาลทหารกรุงเทพสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา จําเลยเปนเจาหนาที่
ของรัฐ การที่จะถูกฟองเปนจําเลยในฐานความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ จะตองมีการไตสวนและ
วินิจฉัย โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จริตแหงชาติแ ละดําเนิ น การตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเสียกอน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) การที่ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง
และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
บัญญัติใหผูเสียหายมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีเองและใหศาลทหารมีอํานาจไตสวนมูลฟองและประทับฟอง
ในคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการโดยไมมีการดําเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ จึง เปน บทบั ญญัติ ที่ขัด หรือ แยง ตอรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓)
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ บัญญัติวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ “... (๓) ไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ร าชการ หรือ
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ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนิน การตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ...”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ เปนบทบัญญัติที่กําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไวหลายกรณีเพื่อใหสอดรับกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๕ เกี่ยวกับการถอดถอนบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๘ เกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ถึงมาตรา ๒๙๖ ในสวนของมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเปนบทบัญญัติใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ไตสวนวินิจฉัยเพื่อดําเนินคดีเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการนั้น เห็นวากอนที่จะมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการมีสิทธิฟองผูกระทําความผิดดวยตนเองตอศาลที่มีเขตอํานาจ หรือรองทุกขกลาวโทษผูกระทํา
ความผิดตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีผูกระทําความผิด หรือเขารวมเปน โจทกกับพนักงาน
อัยการในคดีที่ตนเปนผูเสียหายได การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติขึ้นมาอีกหนวยงานหนึ่ง เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็เพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงไมอาจแปลไดวา การใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ในการไตสวนและวินิจฉัยดําเนิน คดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ มีผลเปน การตัดสิทธิของ
ผูเสียหายในการที่จะฟองผูกระทําละเมิดตอตน การรองทุกขตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อผูเสียหายอาจเลือ กใชได หรือผูเสียหายจะเลือก
ดําเนิน การทางศาลดว ยตนเองโดยไมพึ่งพนั กงานสอบสวนซึ่ งเปน เจาหนา ที่ของรั ฐและโดยไมพึ่ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ก็ยอมกระทําได
เชนเดียวกัน และนอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) หามมิใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติรับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ขึ้นพิจารณาในเรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน
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และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลว ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้
แสดงอยูในตัววา มีคดีฟองรองตอศาลโดยผูเสียหายไมจําตองยื่นคํากลาวหาตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกอน
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองทางกฎหมายเทาเทียมกันนั้น พิจารณาแลวเห็นวาในกรณีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ จะตองตกอยูใน
สภาพบังคับที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะไตสวนวินิจฉัยและดําเนินการ
ตามกฎหมาย การดําเนินการเชนนี้โดยสภาพมิใชสิทธิของผูถูกกลาวหาวากระทําผิดแตอยางใด และ
เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการทุกคนก็ตกอยูในสภาพบังคับ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้เสมอกัน ในทางกลับกันสิทธิของผูเสียหายตางหากที่จะตองไดรับความคุมครอง
เสมอไมวาผูกระทําละเมิดตอตนจะเปนบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือจะเปนบุคคลผูเปนเจาหนาที่ของรัฐก็ตาม
การที่ผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีตอศาลทหารโดยตรงซึ่งตองมีการไตสวนมูลฟองตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จึงมิไดเปนการปฏิบัติโดยไมเสมอกันตอผูกระทํา
ความผิด และมิไดกระทบตอความคุมครองตามกฎหมายที่ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดจะตอสูคดี
ในศาลและไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดกอ นมีคําพิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลยเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลย ( พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร ) ในคดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗
ของศาลทหารกรุงเทพ เพื่อขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ( ๑ ) ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอ เท็ จ จริ ง ตามคํา ร อ งสรุป ได ว า พั น เอก ศรายุ ท ธ กลิ่ น มาหอม เปน โจทก ได ยื่ น ฟ อ ง
พัน เอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร ซึ่งปน นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรมพระธรรมนูญ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปน จําเลย ตอศาลทหารกรุงเทพ ในขอหาความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการและหมิ่นประมาท เพื่อขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่ ๑๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
จํา เลยยื่น คํ าร อ งต อศาลทหารกรุง เทพในคดีดั ง กล า วว า โจทกมิ ไ ดป ฏิบั ติ ใ ห เ ปน ไปตาม
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยการป องกันและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๔ ที่บัญญัติใหการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําผิดตอ
ตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการ ต อ งให ผู ก ล า วหายื่ น คํ า กล า วหาเป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของตนต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเหตุที่จําเลยเปน ขาราชการจึงไดรับความคุม ครองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และเปนคดีฟองใหมจึงไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ ( ๒ ) ที่บัญญัติ
หามมิใ หคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะเปนเรื่องที่ศ าล
รับฟอ งในประเด็นเดียวกัน และอยูใ นระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศ าลพิพากษาหรือมีคําสั่ง
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เสร็จเด็ดขาดแลว โจทกจึงยังไมมีอํานาจฟอง ขอใหศาลทหารกรุงเทพยกฟองโจทกโดยมิตองไตสวน
มูลฟองโจทกในขอหาดังกลาว
ในชั้ น ไตส วนมูล ฟอ ง ศาลทหารกรุ งเทพพิจ ารณาแลว เห็ น ว า คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคล
ตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ได ในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่
ของรัฐ นั้ น ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเ สียหายไดรองทุ กขหรือ มี
ผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม เมื่อโจทกเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
มาตรา ๑๖ ( ๑ ) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได และวินิจฉัยวา
ในขอหาฐานหมิ่นประมาทเห็นวาไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับฟองไวพิจารณา สวนในขอหาความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการมีคําสั่งใหประทับฟองไวพิจารณา
จําเลยยื่น คํารองโตแยงวา การที่ศ าลทหารกรุงเทพวินิจฉัยและมีคําสั่งวาผูเสียหายมีอํานาจ
ยื่นฟองจําเลยตอศาลทหารกรุงเทพไดและศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟอง เปนการขัดตอ
เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี ผ ลทํ า ให จํ า เลยไม ส ามารถใช สิ ท ธิ ช้ี แ จงตามมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไดเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเปนผูอยูในอํานาจศาลทหารเพราะในการไตสวนมูลฟองของศาลทหารตองนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ( ๑ ) มาบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ซึ่งมีผลใหจําเลยไมมีสิทธินําพยานมาสืบ ในชั้นไตสวนมูลฟอง
และศาลทหารมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลยไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๕ วรรคสอง และวรรคสาม ทําใหจําเลยไมไดรับความคุมครองในทางกฎหมายเทาเทียมกับ
บุคคลอื่น ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่ศ าลทหารกรุ งเทพนําบทบัญญั ติ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ ประกอบประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ( ๑ ) มาวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟองและ
ศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไดนั้น บทบัญญัติ
ดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ขอใหศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งศาล
ทหารกรุ ง เทพได ร อการพิ จ ารณาคดี ไ ว ชั่ ว คราวและส ง คํ า โต แ ย ง ดั ง กล า วมาตามทางการเพื่ อ ให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐ ธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ตามคํารองคงมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง ( ๑ ) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม
พระราชบัญ ญั ติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า
“ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูใ นอํานาจศาลทหารมีอํานาจ
เปน โจทก ฟองคดีอาญา แตถ าผูเสียหายมิไดเป น บุคคลที่อ ยูใ นอํานาจศาลทหารแลว ต องมอบคดี
ใหอัยการทหารเปนโจทก ” และมาตรา ๔๕ บัญญัติวา “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย
กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหาร
ก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญามิ ได บั ญญั ติไ ว โดยเฉพาะให นํ าบทบั ญ ญัติ แ ห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได”
ในสวนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา ( ๒ )
ฯลฯ ”
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สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” และมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ ... (๓) ไตสวนและวินิจฉัยวา
เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใ นการยุติธรรม เพื่อดําเนิน การตอไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต .... ฯลฯ ”
ขอโตแยงตามคํารองของจําเลยมีวา การที่ศาลทหารกรุงเทพอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ( ๑ ) วินิจฉัยและมีคําสั่งวา โจทกหรือผูเสียหาย
มีอํานาจฟองตอศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟอง นั้น บทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาว เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) และ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
เปนบทบัญญัติที่ใหผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาเองได
โดยมาตรา ๔๕ บัญญัติใหวิธีพิจารณาของศาลทหารใชกฎหมายฝายทหาร กรณีถาไมมีใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม อันเปนเรื่องวิธีพิจารณาของศาลทหารและการใช
ดุลพินิจของศาลทหาร ซึ่งเปนการกระทําทางตุลาการหรือการใชอํานาจทางตุลาการที่จะวินิจฉัยคดี
ตามอํานาจหนาที่ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ สวนรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) เปน บทบัญ ญัติว าดว ยอํา นาจหนา ที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ว า มี อํ า นาจไต ส วนและวิ นิ จ ฉั ย โดยให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวไมไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสถานะเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ
เชนเดียวกัน กับศาลรัฐธรรมนูญ อํานาจของศาลตามกฎหมายวาดวยเขตอํานาจศาลจึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญได ดังนั้น
การใชดุลพินิจในการสั่งรับฟองของศาลทหารโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติที่ผูรองโตแ ยงจึงเปน
คนละสวนกัน ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) แตอยางใด
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สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง นั้น เปนบทบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาควา
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองในกฎหมายเทาเทียมกัน ตามคํารองที่อางวา
การที่ โจทกนํา คดีไ ปฟอ งตอ ศาลทหารกรุ งเทพและศาลทหารกรุงเทพมี คําสั่ งรับ ฟอง ทํ าให ผูรอ ง
หรือจําเลยไมไดรับการไตสวนและวินิจฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง ( ๓ ) เพื่อใชสิทธิชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานประกอบไดเชนเดียวกันกับ
เจาหนาที่ของรัฐ ที่มิใ ชเปน ผูอยูใ นอํานาจศาลทหาร ทําใหผูรองหรือจําเลยไมไดรับความคุม ครอง
ในทางกฎหมายเสมอกันกับบุคคลอื่นตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งใหการรับรองไวนั้น
บทบัญ ญัติที่ ผูรอ งหรื อจํา เลยโตแ ย งเป น เรื่ องเกี่ยวกั บ การให ผูเสี ยหายซึ่งเปน บุ คคลที่อยู ใ นอํ านาจ
ศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาดวยตนเองตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญ ศาลทหาร ฯ โดยมาตรา ๔๕ แหง พระราชบัญญั ติดัง กลา ว บัญ ญัติใ หวิธี พิจารณาของ
ศาลทหารใชกฎหมายฝายทหารบังคับ กรณีถาไมมีใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ
โดยอนุโลม และตามมาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ( ๑ ) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดบัญญัติไววาในคดีที่ราษฎรหรือผูเสียหายเปนโจทกฟองเอง ใหศาลไตสวนมูลฟองกอนสั่งประทับฟอง
ซึ่งบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่กลาวมาใชบังคับในคดีทุกคดีที่ราษฎรเปน โจทกฟองคดีโดยเสมอกั น
เพื่อเปน การคุม ครองจําเลยมิใ หถูกกลั่น แกลงฟองคดีโดยไมมีมูลความผิดขอโตแ ยงที่วาบทบัญญัติ
ดังกลาวทําใหโจทกมีสิทธิเลือกฟองตอศาลทหารหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําใหมีการเลือกปฏิบัติ
ระหวางเจาหนาที่รัฐดวยกันนั้น จึงไมอาจรับฟงได บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูรองหรือจําเลยโตแยง
จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ( ๑ )
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมและไมมี
ขอความใดที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง ( ๑ ) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง ( ๓ ) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
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๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร เพื่อขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอเท็จจริงโดยสรุป พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม เปนโจทก ฟอง พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจติ ร
เปนจําเลย ตอศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗ ขอหากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและ
หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลย
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ ขอใหวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายเบื้องตนวา พันเอก ศรายุทธ
กลิ่นมาหอม โจทก มีอํานาจฟองในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพโดยตรง
โดยไมตองผานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดหรือไม และศาลทหาร
กรุงเทพพิจารณาคํารองและมีคําสั่งใหยกคํารองของจําเลย โดยวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิไดมีบทบัญญัติใหตัดอํานาจฟองของ
ผูเสียหายที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาดวยตนเองตามที่กฎหมายในสวนวิธีสบัญญัติใหอํานาจไว
ดังนั้น เมื่อโจทกแ ละจําเลยเปน นายทหารชั้น สัญญาบัตรประจําการ โจทกใ นฐานะผูเสียหาย จึงมี
อํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพไดตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
จําเลยยื่นคํารองโตแ ยงคําสั่งศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขางตนวา พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
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๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง เนื่องจากขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหา
วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร
ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกันหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ศาลทหารกรุงเทพพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จําเลยโตแยง เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงสงขอโตแยงของจําเลย
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและมีมติ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ใหรับคํารองไวดําเนินการ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้....
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
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พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตาม
กฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
เทาที่จะใชได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่ง
ใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
ฯลฯ”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใ หคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอ
ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ดํ า เนิ น การต อ ไปตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งตองมีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตอคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับ
คํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริง ผลการไตสวนขอเท็จจริง
ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป ขอกลาวหาใด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวามีมูลความผิด ใหดําเนินการดังตอไปนี้ (๑) ถามีมูลความผิดทางวินัย
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ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็น ไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก
และ (๒) ถ า มี มู ล ความผิ ด ทางอาญาให ส ง รายงาน เอกสาร และความเห็ น ไปยั ง อั ย การสู ง สุ ด
เพื่อดําเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหถือวา รายงานของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหศาลประทับฟอง
ไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ถึง มาตรา ๙๗ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว
เปนขั้น ตอนการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลการกระทําความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แกเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ซึ่งผลการไตสวนชี้มูลความผิด
ทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกลาว ตองสงใหอัยการฟองคดีตอศาล และศาลประทับฟอง
ไวพิจารณาโดยไมตองไตสวนมูลฟอง บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และมาตรา ๘๔ ถึง มาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ฯ โดยเฉพาะมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติหามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รับหรือยกคํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา กระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่
กระทํ าความผิ ดต อตํ าแหน งหนา ที่ ราชการหรื อกระทํา ความผิด ต อตํ าแหน งหนา ที่ใ นการยุติ ธรรม
ขึ้นพิจารณา ในเรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาล หรือที่ศาล
พิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว ซึ่งบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไมมีขอหามมิใ หผูเสียหายใชสิทธิฟอง
คดีอาญาตอศาล ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติอํานาจฟองคดีอาญาในศาลทหาร
ในเวลาปกติ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ ที่บัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ความอาญาของศาลทหารทั้งสองมาตราดังกลาวไมมีประเด็นที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) และไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เพราะขาราชการทหาร
ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติธ รรมนู ญ ศาลทหาร ฯ ยอ มเสมอกัน ในกฎหมายและได รับ ความคุ ม ครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
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ที่บัญญัติใ หไตสวนมูลฟอง ในคดีราษฎรเปนโจทก เพื่อกลั่น กรองใหความเปนธรรมแกโจทกและ
จําเลยกอนที่ศาลจะรับฟองคดีอาญานั้น การที่โจทกใชสิทธิดําเนินคดีอาญาดวยตนเองโดยไมเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางอาญากอนสงเรื่องใหอัยการฟองคดี
ตอศาล ซึ่งการฟองคดีอาญาของโจทกตองผานขั้นตอนการไตสวนมูลฟองของศาลกอนตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จึงเปนสิทธิอันชอบธรรมของโจทกในฐานะ
ผูเสียหายที่มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาลดวยตนเอง และไมมีกฎหมายหามโจทกชสิทธิฟองคดีอาญา
ตอศาล แมคดีนั้นจะอยูใ นเขตอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไมมีประเด็น ที่ขัดหรือ แยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวน
ขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดในคดีอาญา และไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
เพราะบุคคลที่เปนจําเลยในคดีอาญาที่ราษฎรเปนโจทกฟองเอง กฎหมายบัญญัติใหศาลไตสวนมูลฟอง
กอนประทับฟอง และการใชสิทธิฟองคดีตอศาล ไมถือวาเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของจําเลย (พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิ จารณาวิ นิ จฉั ยตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ กรณี พระราชบั ญ ญั ติ ธรรมนู ญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริง
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลยในคดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปขอเท็จจริงตามคํารอง
และเอกสารประกอบไดดังนี้
๑. พัน เอก ศรายุทธ กลิ่น มาหอม โจทก ยื่น ฟอง พัน เอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย
ซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาท โจทกจึงยื่นคําฟองตอศาลทหารกรุงเทพ
เพื่อขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑
และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
๒. ตอมา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จําเลยยื่นคํารอง สรุปความไดวา การที่โจทกฟองจําเลย
หาวาจําเลยกระทําผิดฐานความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
มาตรา ๑๕๘ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ นั้น โจทกยังไมมีอํานาจฟอง
เพราะโจทกมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงาน
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ในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองถิ่น และใหหมายความรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือ
คณะบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ”
โดยเหตุที่ จํา เลยเปน ข าราชการ ตามพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด วยการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจ ริต ฯ มาตรา ๔ และคดีนี้เปน คดีฟอ งใหมเมื่อวัน ที่ ๑๖ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๗
จึงมิเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ดังนั้น จําเลยจึงขอใหศาลยกฟองโจทกโดยมิตองไตสวนมูลฟอง
โจทกในขอหาดังกลาวอีกตอไป
๓. ตอมา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งในชั้นการไตสวนมูลฟอง
สรุปไดวา ขอเท็จจริงจากการไตสวนมูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกแ ละจําเลยเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวาคดีมีมูล
ตามฟองโจทกหรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลย
เสียกอ นวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม พิเคราะหแ ลวเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖
วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ไดในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
จึงเป น บุคคลที่อ ยูใ นอํ านาจศาลทหารตามพระราชบัญ ญัติธ รรมนู ญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)
โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยและมีคําสั่งวา
“คูความเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหาร และคดีมีมูลเฉพาะในขอหาเปนเจาพนักงาน
ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งเอกสาร
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อันเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไวตามขอหาขอ ๓.๑ ขอหาเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิช อบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใ ด และเปนทหารขัดขืน หรือ
ละเลยมิกระทําตามคําสั่งและขอบังคับตามฟองขอ ๓.๒ และขอ ๓.๓ สวนขอหาหมิ่นประมาทนั้น
โจทกมิไดนําสืบใหปรากฏขอเท็จจริงวาขอความใดเปนขอความที่จําเลยหมิ่นประมาทอันทําใหโจทก
ไดรับความเสียหายถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังอยางไร ดังนั้นในขอหาหมิ่น ประมาทตามฟองขอ ๓.๔
เห็น วา ไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับรับฟองไวพิจารณาจึงพรอมกันมีคําสั่งดังนี้ ใหประทับฟอง
ไวพิจารณาเฉพาะขอหาตามที่โจทกฟองขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ และขอ ๓.๓ สงสําเนาฟองและหมายเรียก
จําเลยมาใหการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา”
๔. เมื่อวัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ จําเลยไดยื่น คํารอง สรุปความไดวา ในชั้น ไตสวน
มูลฟองจําเลยยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนวาโจทกไมมีอํานาจฟองในคดี
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการซึ่งศาลวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพไดนั้น จําเลยเห็นวา คําสั่งใหประทับฟองของ
ศาลทหารกรุงเทพดังกล าวขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยที่ตองการให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร
ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกัน หรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพก็ไดมีคําพิพากษาวางแนวทางเกี่ยวกับการฟอง
คดีความผิ ดตอ ตําแหนง หนา ที่ราชการไวใ นคํา พิพากษาศาลทหารกรุง เทพ คดีดํา ที่ ๕๒/๒๕๔๗
คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ แลววา “หากเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดดังกลาว การไตสวนและการวินิจฉัย
ในกรณีกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการจะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ฯ เมื่ อ
ไมดําเนิน การใหเป น ไปตามพระราชบัญ ญัติดังกล าว อัยการศาลทหารกรุงเทพจึงไมมีอํ านาจฟอ ง
และพิพากษายกฟอง” ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามบัน ทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ฯ โดยนัยเดียวกันผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารยอมไมมี
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อํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการดวย เนื่องจากเปนปญหากฎหมาย
เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย จําเลยจึงขอใหศาลไดโปรดวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายเบื้องตนวา โจทกมี
อํานาจฟองหรือไมกอนดําเนินการพิจารณาคดีตอไป ตอมาจําเลยไดยื่นคําแถลงประกอบคํารอง ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยอางเจตนารมณของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวด ๑๐ วาดวยการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยคดี
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ ราชการ การดําเนิน การตอขา ราชการในหนวยงานราชการของ
กระทรวงกลาโหมจะตองดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ โจทกจึงไมมี
อํานาจฟองเองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารเองได
๕. วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โจทกยื่นคํารองคัดคานตอศาลทหารกรุงเทพ สรุปไดวา
ศาลมีคําสั่งประทับฟองที่ชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังจําเลยอาง ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
ก็ไมมีบทบัญญัติมิใ หโจทกนําคดีมาฟองตอศาลเอง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
รับรองไว การที่จําเลยอางคําพิพากษาของศาลทหารนั้น ขอเท็จจริงแตกตางกันและคดียังไมถึงที่สุด
เพราะในคดีที่จําเลยอางเปนเรื่องการสอบสวนไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาใชเปนเรื่องโจทกฟองเองไม ดังนั้นโจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลย
ขอใหศาลยกคํารองของจําเลยและดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
๖. ตอ มา วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๘ ศาลทหารกรุง เทพมี คํ าสั่ ง คํ าร อ งของจํา เลย
สรุปความไดวา ศาลไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตน ของจําเลยประกอบกับ
คํารองคัดคานของโจทกแลวเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
ในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙ แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะใชสิทธิ
ในการฟอ งคดี อาญาเองตามที่ก ฎหมายในสวนวิธีส บัญญั ติบัญ ญัติใ หอํานาจไว เมื่อ เปน ผูเสี ยหาย
ตามความผิดในทางอาญาที่บัญญัติไวใ นพระราชบั ญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเป น
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกในฐานะผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งได
กรณี ที่ จํ า เลยยื่ น คํ า ร อ งขอให วินิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข อ กฎหมายเบื้ อ งต น โดยยกอ า งคํ า พิ พ ากษา
ศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗ คดีแ ดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ นั้น เห็นวา คําพิพากษาดังกลาว
เปนการยกฟองโจทกในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด ว ยการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ฯ เช น เดี ยวกับ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่จําเลยยกกลาวอาง ซึ่งเปนคนละเรื่องกับที่ผูเสียหายเปน โจทกฟองคดีเอง
อีกทั้งคดีนี้โจทกมิไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพราะประสงคจะดําเนินคดีเอง โจทกจึงมีอํานาจ
ฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
จึงพรอมกันมีคําสั่งใหยกคํารองจําเลยและดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ตอไป
๗. เมื่อวันที่ ๒๑ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๘ จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหรอ
การพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ สรุปคํารองไดวา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพดําเนินการไตสวน
มูลฟองแลวมีคําสั่งวา โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร จึงเปนผูเสียหายมีอํานาจเปนโจทกฟอง
จําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ การที่ศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจ
ไตสวนมูลฟองและไดมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ นั้น จําเลย
เห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับแก
คดี นี้ขั ดหรือ แย งต อรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ โดยคํา สั่ง ของ
ศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปน
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องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหา
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาใชวินิจฉัยวา เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการจึงเปนบุคคลในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)
โจทก จึงมีอํ านาจฟองจํ าเลยวากระทําความผิ ดตอตํ าแหน งหนา ที่ราชการอั น เปน ความผิดอาญาต อ
ศาลทหารกรุงเทพได และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการได ต ามพระราชบั ญ ญัติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งศาลทหารกรุงเทพไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่ง
ใหประทับฟองในความผิดดังกลาว ตามคําสั่งที่ ๑/๒๕๔๗ ของศาลทหารกรุงเทพ บทบัญญัติดังกลาว
จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
จึงขอใหสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือ
คูความโตแยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและ
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
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มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้..”
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลวตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตาม
กฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
เทาที่จะใชได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) คดีราษฎรเปน โจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น พนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม
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คําวินิจฉัย
กรณีนี้ ศาลทหารกรุงเทพไดสงคําโตแยงของผูรองซึ่งเปนจําเลยในคดีที่โตแยงวา พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ศาลทหารกรุงเทพใชบังคับแกคดี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ประกอบกับศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่ง
ใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
พิจารณาแลวเห็นวา คํารองนี้ เปนไปตามเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีมติรับคํารองนี้ไวดําเนินการและพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒
ตามขอเท็จจริงจําเลยในคดีซึ่งเปน เจาหนาที่ของรัฐ ไดโตแ ยงวา โจทกไมมีอํานาจฟองคดี
ดวยตนเองตอศาลทหารกรุงเทพ และศาลทหารกรุงเทพก็ยอมไมมีอํานาจรับฟองของโจทกใ นขอหา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร เพื่อใหไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายอยา งเท าเทีย มกัน ดั งนั้ น เมื่ อศาลทหารกรุ งเทพนํ าพระราชบั ญญั ติธ รรมนูญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง มาใชวิ นิจ ฉั ยว า เมื่อ โจทก เป น นายทหารชั้ น สัญ ญาบั ต ร
ประจําการ จึงเปนบุคคลในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)
โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดดังกลาวไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
จําเลยเปน คูกรณีใ นศาลทหารกรุงเทพไดโตแ ยงวา โจทกไมมีสิทธินําคดีขึ้น ฟองตอศาลโดยตรงได
โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และกฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ ว าด ว ยการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต การที่ ศ าลทหารกรุ ง เทพนํา บทบั ญ ญั ติ
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาใชพิจารณาและมีคําสั่งในคดี จึงขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปนบทบัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
หนาที่ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฯลฯ เพื่อดําเนินการ
ไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด วยการป องกั น และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บั ญญัติ ใ หค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการเมื่อไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวา ขอกลาวหาใดมีมูลความผิดทางอาญาใหสงรายงานเอกสาร
และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดี โดยใหถือวา
รายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และเมื่อพิจารณามาตรา ๘๖ ประกอบมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ที่บัญญัติวา การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใชนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น กระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ ใหผูกลาวหายื่นเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหาม
มิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการขึ้นพิจารณาในเรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางพิจารณาของศาล อีกทั้ง
มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ก็บัญญัติไววา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาเชนนี้
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดดังกลาว ใหดําเนินการไตสวนตามหมวด ๔ วาดวยการไตสวน
ขอเท็จจริงแหงพระราชบัญญัตินี้
จึงเห็นไดวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง
แลวมีความเห็นวาผูถูกกลาวหาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฯลฯ
อัน เปน ความผิด อาญาหรือไม เพื่อสง เรื่องใหอัยการฟองศาลตอไป หรือ ใหขอกลาวหานั้น ตกไป
หากเห็น ว าไมมีมูลความผิดแล วแตกรณี เปน ไปตามที่บัญญัติ ไวใ นมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
แหงรัฐ ธรรมนูญ ดังนั้น หากเจาหนาที่ของรัฐ กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กรณีมีผูเสียหาย
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กลาวหาซึ่งตองยื่นขอกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะมี
อํานาจหนาที่ไตสวนขอเท็จจริง แลวมีมติวาขอกลาวหามีมูลหรือไม หากมีมูลก็สงเรื่องใหอัยการฟองศาล
ตอไป หรืออีกกรณีหนึ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการก็ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงไดเชนกัน อันเปนกระบวนการเชนเดียวกับ
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รายงานการไตสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็คือสํานวนการสอบสวน ซึ่งศาลไมจําเปนตองไตสวนมูลฟองเมื่ออัยการ
ยื่นฟองตอศาล
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ที่บัญญัติวา บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใชสิทธิทางศาลได ประกอบกับ
กระบวนการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔
บัญญัติใหสิทธิผูเสียหายที่จะฟองคดีอาญาเองได แมเปนความผิดที่พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวน
ไปแลวและอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีก็ตาม
จึงเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดใ หสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกเจาหนาที่ของรัฐ ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวได ๒ ทาง คือบุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้นสามารถนําคดี
ขึ้น สูศ าลหรือฟองศาลดวยตนเองได หรืออีกทางหนึ่งก็คือยื่น ขอกลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหไตสวนขอเท็จจริงเพื่อสงอัยการฟองศาลได และถึงแมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวมีมติวา
ยังไมมีมูลก็ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายตัดสิทธิของผูเสียหายมิใหนําคดีขึ้นสูศาลเอง
อีกไดแตอยางใด
เมื่อบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือโจทกมีสิทธิและเสรีภ าพในการนําคดีขึ้ น สูศ าลเองไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) มิไดจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพในกรณีนี้หรือบัญญัติหามมิใหบุคคลฟองเจาหนาที่ของรัฐตอศาลในคดีอาญาไวดวย ซึ่งเปน
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่สอดคลองกัน ดังนั้น เมื่อศาลทหารกรุงเทพนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาใชพิจารณาพิพากษาหรือบังคับแกคดีตามอํานาจหนาที่
ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๔๙ บัญญัติ อีกทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เปนการทั่วไปโดยเสมอกัน ไมเลือกปฏิบัติและไมเจาะจงใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ จึงเปนบทบัญญัติที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่งแลว ประกอบกับขอความตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕
และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ไมมีขอความใดที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
แตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญ ญัติธรรมนูญ ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคํารองของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร ผูรอง ซึ่งเปนจําเลยในคดีดําที่
๓๒/๒๕๔๗ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ผูรองยื่นคํารองวา
๑. พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม เปนโจทก ยื่นฟอง ผูรอง เปนจําเลย ตอศาลทหารกรุงเทพ
วา ผูรองกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘
และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒
๒. ตอมา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ผูรองซึ่งเปนจําเลย ยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ
วา โจทกยังไมมีอํานาจฟอง เพราะโจทกมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ที่บัญญัติวา “การกลาวหาเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่ งมิใ ชบุ คคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริ ตตอหน าที่ กระทําความผิดต อ
ตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ
หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป” โดยเหตุที่ผูรองเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยการปองกัน และปราบปรามการทุจริ ต ฯ มาตรา ๔ ดั งนั้น จึงขอให
ศาลทหารกรุงเทพยกฟองโจทกโดยมิตองไตสวนมูลฟอง
๓. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ โจทกยื่นคํารองเพิ่มเติมตอศาลทหารกรุงเทพ วา เมื่อโจทก
ไดรับความเสียหายจากการกระทําโดยผิดกฎหมายของผูรอง โจทกจึงเปนบุคคลผูมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๘ ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา
“ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูใ นอํานาจศาลทหารมีอํานาจ
เปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใ ห
อั ย การทหารเป น โจทก ” และมาตรา ๑๖ ที่ บั ญ ญั ติ ว า “บุ ค คลที่ อ ยู ใ นอํ า นาจศาลทหาร คื อ
(๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ” โจทกซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารและมีอํานาจฟองผูรองในคดีนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

๔. ตอมา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งวา ขอเท็จจริงจากการไตสวน
มูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกและผูรองเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวาคดีมีมูลตามฟองโจทกหรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัย
คํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของผูรองเสียกอนวาโจทกมีอํานาจฟองหรือไมพิเคราะหแลว
เห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่กระทําความผิด
ตอตํ าแหนงหนา ที่ราชการหรื อกระทํ าความผิ ดต อตํา แหน งหน าที่ ใ นการยุ ติธรรมตามมาตรา ๔๓
ไดในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณี
ที่ผู เ สีย หายได รอ งทุก ข หรื อ มี ผูก ล าวโทษต อ พนั ก งานสอบสวนใหดํ า เนิน คดีกั บ เจ า หนา ที่ ของรั ฐ
ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม
เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองผูรองวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
และหมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
๕. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ผูรองไดยื่นคํารองวา ในชั้นไตสวนมูลฟองผูรองยื่นคํารองขอ
ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนวาโจทกไมมีอํานาจฟองในคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ซึ่งศาลวินิจฉัยวา โจทกมีอํานาจฟองผูรองในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญา
ตอศาลทหารได นั้น ผูรองเห็นวา คําสั่งใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐ ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้น จะอยูใ น
อํานาจศาลยุ ติธ รรมหรือ ศาลทหาร ทั้ งนี้ เพื่ อมิ ใ ห มีก ารชว ยเหลื อกั น หรือ กลั่ น แกล งฟ องรอ งกั น
และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
๖. ตอ มาวัน ที่ ๑ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๘ ผู รอ งไดยื่ น คํ าแถลงเพิ่ม เติ มประกอบคํ าร องต อ
ศาลทหารกรุงเทพ วา แมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ กําหนดใหสิทธิผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาก็ตาม แตเมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญ
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มีเจตนารมณใ หอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนิน การไตสวนและวินิจฉัย ตลอดจนดําเนิน
คดีอาญาแกเจาหนาที่ของรัฐทั้งปวงที่กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม โดยมิไดยกเวนใหแกเจาหนาที่
ของรัฐประเภทใดหรือบุคคลใด ดังนั้น เมื่อคดีนี้เปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
จึงอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ การดําเนินการตอขาราชการในหนวยราชการของกระทรวงกลาโหมที่กระทําความผิด
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
โจทกจึงไมมีอํานาจนําคดีที่เกี่ยวกับความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการมาฟองเองได
ปญหาวา คดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ โจทกมีสิทธิเลือกใชกฎหมายโดยเลือก
ฟองคดีเองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ โดยไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๙ ไดหรือไม
เห็นวา ไมมีกฎหมายใดกําหนดใหสิทธิผูเสียหายที่จะเลือกใชกฎหมาย เนื่องจากไมถูกตองดวยหลัก
การใชกฎหมาย กฎหมายจะขาดสภาพการบังคับใชถาผูเสียหายมีสิทธิเลือก
๗. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โจทกไดยื่นคํารองคัดคานคําแถลงของผูรองวา คดีนี้ศาล
ไดวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเบื้องตนในปญหาประเด็นขอนี้ในชั้นไตสวนมูลฟองแลววาโจทกมีอํานาจฟอง
และมีคําสั่งประทับฟองไวพิจารณาโดยชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญดังผูรองอาง
เพราะรัฐธรรมนูญก็ดี หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
ก็ดี มิไดบัญญัติตัดสิทธิโจทกไมใหนําคดีมาฟองตอศาลเองเลย
๘. ตอมา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งวา ศาลไดวินิจฉัยคํารอง
ขอให ชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตน ของจําเลยประกอบกับคํ ารองคัดคา นของโจทก แ ลวเห็น ว า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนิน การไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิด
ตอตํ าแหนงหนา ที่ราชการหรื อกระทํ าความผิ ดต อตํา แหน งหน าที่ ใ นการยุ ติธรรมตามมาตรา ๔๓
ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และ
ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
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ตามมาตรา ๘๙ แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะไดสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมาย
ในส ว นวิ ธี ส บั ญ ญั ติ บั ญ ญั ติ ใ ห อํ า นาจไว เ มื่ อ เป น ผู เ สี ย หายตามความผิ ด ในทางอาญาที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและผูรองเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖
(๑) โจทกในฐานะผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองผูรองในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพได
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
๙. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูรองไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ วา พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ศ าลใชบังคับ แกคดีนี้
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) จึงขอใหศาลทหาร
กรุงเทพรอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแ ยงของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๑๐. ศาลทหารกรุงเทพไดพิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา ในการที่ศาล
จะใช บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายบั ง คั บ แก ค ดี ใ ด ถ า ศาลเห็ น เองหรื อ คู ค วามโต แ ย ง ว า บทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายนั้น ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศ าลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น เชน วานั้น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย และเนื่องจากตามคํารองของผูรองยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งตองตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติไว ดังนั้น จึงสงเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาตามคํารองของผูรองกอน
พิเคราะหแ ลว ผูรองขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง หรือไม
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รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ ...
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
มาตรา ๔๕ “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได
บัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่
จะใชได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดย
ขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
ตามคํารองของผูรอง ผูรองโตแยงวาโจทกไมมีอํานาจฟองผูรองไดเองโดยไมผานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กอน จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ซึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๕
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และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น เปน บทบัญญั ติ
เกี่ยวกับอํานาจของศาลทหารในการพิจารณาสั่งกรณีที่ผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
มีความประสงคเปนโจทกฟองคดีอาญาเอง โดยบัญญัติใหศาลทหารตองไตสวนมูลฟองกอนสั่งประทับฟอง
เปน กระบวนการในชั้นไตสวนมูลฟองของศาลทหารซึ่งเปนเรื่องระหวางโจทกซึ่งเปนผูเสียหายและ
ศาลทหารกรุงเทพ การไตสวนมูลฟองนี้เปนขั้นตอนที่ศาลจะตรวจสอบความนาเชื่อของพยานหลักฐานโจทก
ในเบื้องตนวา คดีนั้นจะมีมูลเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานตอไป หรือไม
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) นั้น เปนบทบัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่จะทําการไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น เปนวิธีดําเนินคดี
ในศาลทหาร สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปนวิธีดําเนินคดีในการพิจารณาไตสวน
และวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลาวคือ เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นไตสวนมูลฟอง
ของศาลทหารกับการไตสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมิไดมีความผูกพันหรือเกี่ยวของกันเลย
จึงไมอาจขัดหรือแยงกันได
สวนรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปน บทบัญญัติรับรองว า บุคคลยอมเสมอกั น
ในกฎหมายและไดรับความคุม ครองในกฎหมายเทาเทียมกัน ผูรองอางวา การที่โจทกนําคดีไปฟอง
ตอศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งรับฟอง ทําใหผูรองไมสามารถไดรับการไตสวนและ
วินิจฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เปนเหตุใหผูรอง
ไมไดรับความคุมครองในทางกฎหมายเสมอกันกับเจาหนาที่ของรัฐอื่น นั้น เห็นวา พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ มีผลใชบังคับเฉพาะบุคคลที่อยูในอํานาจ
ของศาลทหารเทานั้น ซึ่งบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารที่อยูในกลุมเดียวกันและมีสถานะอยางเดียวกัน
ก็จะไดรับการปฏิบัติที่เหมือนกันและอยางเทาเทียมกันในการใชบังคับกฎหมาย สําหรับบุคคลที่ไมอยู
ในอํานาจของศาลทหารก็จะไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐที่ไมใชทหาร
หากเปนบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดทางอาญา
โดยบุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารและประสงคดําเนินคดีดวยตนเอง ก็ใชสิทธิยื่นฟองตอศาลยุติธรรมได
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และศาลยุ ติ ธ รรมก็ มี อํ านาจรั บฟ อ งไดห ากศาลไต ส วนมู ล ฟ องแล ว เห็ น ว า คดี มี มู ล จึ ง กลา วได ว า
กฎหมายไดจัดกลุมบุคคลไวโดยเฉพาะตามลักษณะและประเภทของคูความของแตละระบบศาลไวแลว
โดยพิจารณาจากประเภทของบุคคลที่เปนคูความและลักษณะประเภทแหงคดี อันเปนการคุมครองสิทธิ
และบรรเทาความเสียหายของผูเสียหายใหไดรับการเยียวยาโดยองคกรตุลาการ การจัดกลุมบุคคลตาง ๆ
เป น ไปเพื่อ ให ได รับ ความยุติ ธรรมตามลั กษณะคูค วามและลัก ษณะของคดี ตามที่ รัฐ ธรรมนูญ และ
กฎหมายบัญญัติไว
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพ สงคํารองของจําเลย (พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ดวยศาลทหารกรุงเทพ สงคํารองของจําเลย (พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปความได ดังนี้
พันเอก ศรายุทธ กลิ่น มาหอม ไดยื่นฟอง พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร ซึ่งเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชวยปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงานสงเคราะหทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกลาวหาวา
ระหวางที่ พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร รับราชการในตําแหนงผูชวยผูบัญชาการโรงเรียนเหลาทหาร
พระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และตอมาไดรับการปรับยาย
ไปดํารงตําแหนงตุลาการพระธรรมนูญ ประจําสํานักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม ตามลําดับนั้น พันเอก จาตุภัทร ฯ ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองการกําลังพล
กรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีกตําแหนงหนึ่ง และไดกระทําความผิดหลายกรรม
ตางกัน ดังนี้
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เมื่อระหวางวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ พันเอก จาตุภัทร ฯ
ซึ่งเปนเจาพนักงานมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับทําเนียบประวัติ บัตรประจําตัว การเกษียณอายุ การยายประเภท
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การตรวจสอบเวลาราชการและสถิติเกี่ยวกับกําลังพลและกรรมวิธี ขอมูลกําลังพล
ดวยเครื่องจักรคํานวณ ดําเนินการตรวจสอบทําเนียบประวัติตุลาการไดรับเอกสารหนังสือรับรองผล
การปฏิบัติงานของโจทกไวตามหนาที่แลว และมีหนาที่ตองรักษาไวซึ่งเอกสารดังกลาว แตพันเอก จาตุภัทร ฯ
มิไดกระทําตามหนาที่ดังกลาว แตไดทําลาย ซอนเรนเอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือทําใหไรประโยชน
เปน เหตุ ใ ห ไมมี เอกสารหนั งสือ รับ รองผลการปฏิบั ติง านของโจทก เพื่อ บัน ทึกลงในประวัติ สมุ ด
ลงทะเบียนประวัติรับราชการทหารอันเปนการกลั่นแกลงโจทก ทําใหโจทกไดรับความเสียหายจากการ
ไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
(๒) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ พันเอก จาตุภัทร ฯ ใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจหนาที่เจตนากลั่นแกลงโจทกดวยการไมพิมพชื่อโจทกลงไปในบัญชีแผนปรับยายดังกลาว
ทั้งที่พันเอก จาตุภัทร ฯ ทราบวาโจทก มีลําดับอาวุโสชั้นยศ พันโท อยูในลําดับที่ ๒ ตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม วาดวยการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเหตุใหโจทกเสียหาย
มิไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในอัตราพันเอก การกระทําของพันเอก จาตุภัทร ฯ เปนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทําใหโจทกตองเสียอาวุโสในการที่จะ
ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงครองยศสูงขึ้นในโอกาสตอ ๆ ไป
(๓) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๔ พันเอก จาตุภัทร ฯ ใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจหนาที่ไมเ สนอชื่อโจทกใ หไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงสูงขึ้นในอัตราพันเอกไมเ สนอ
หนังสือรับรองผลการปฏิบัติหนาที่ราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุดและ
ไมเสนอผลการศึกษาของโจทกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับยาย
ของกรมพระธรรมนู ญพิ จารณาทํา ให โจทกซึ่ งเปน นายทหารชั้น สัญ ญาบั ตรมีอ าวุ โสชั้ น ยศพั น โท
ในอันดับที่ ๒ ตองเสียอาวุโสไป
(๔) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ พันเอก จาตุภัทร ฯ ใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจหนาที่ใหขอมูลอันเปนเท็จเกี่ยวกับการปรับยายตุลาการพระธรรมนูญตอเจากรมพระธรรมนูญ
โดยอางเหตุผลตาง ๆ วา โจทกสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิไดเปนหลักสูตรทางดานกฎหมาย
ที่ตอ งนํา ไปใชกั บเหลา ทหารพระธรรมนู ญโดยตรง โจทก เปน ผูมี ความประพฤติ ไมเ หมาะสมแก
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การดํารงตําแหนงตุลาการพระธรรมนูญ (อัตราพันเอก) ซึ่งเปนตําแหนงที่วางอยูความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของโจทกยังไมมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะดํารงตําแหนงสูงขึ้น การกระทํา
ของพันเอก จาตุภัทร ฯ ดังกลาวจึงเปน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย
เนื่องจากมิไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังเปน การหมิ่น ประมาทใสความตอ
เจ า กรมพระธรรมนู ญว า โจทกมี ค วามประพฤติ ไ ม เ หมาะสมแกก ารดํ า รงตํา แหน ง ทํ า ให โ จทก
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได
ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาว โจทก จึงยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เพื่อขอใหลงโทษ พันเอก จาตุภัทร ฯ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑ และประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓
พันเอก จาตุภัทร ฯ จําเลย ยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ซึ่ง มี เ นื้ อหาสรุ ปความได ว า การที่ โจทก ฟ องว า จํ า เลยกระทํ า ความผิ ด ต อตํ า แหนง หน า ที่ร าชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๒ นั้น โจทกไมมีอํานาจฟอง เนื่องจากโจทกมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ที่กําหนดวา “การกลาวหาเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่ งมิใ ชบุ คคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริ ตตอหน าที่ กระทําความผิดต อ
ตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ
หรือพน จากการเปน เจาหนาที่ของรัฐ ไมเกิน สองป ” และคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ ” หมายความว า
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองถิ่น และ
ใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐ ในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
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กิจการอื่นของรัฐ” โดยเหตุที่จําเลยเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๔ และคดีนี้เปนคดีฟองใหม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
จึงไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๘๖ (๒) ที่หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตาม
มาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะวา มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จ
เด็ ดขาดแล ว และไมมี พยานหลัก ฐานใหมซึ่ งเปน สาระสํ าคั ญแหง คดี หรือ เรื่ องที่ ศ าลรั บฟ องใน
ประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว
แตเ ปน กรณีที่ ตองดํา เนิน การโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเนื่ องจากโจทกมิไ ดดํา เนิน การทาง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงขอใหศาลยกฟองโจทกโดยไมตองไตสวนมูลฟองในขอหาดังกลาวตอไป
ตอมาโจทกยื่นคํารองเพิ่มเติมตอศาลทหารกรุงเทพ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แถลงคัดคาน
คํารองจําเลย สรุปไดวา คํารองจําเลยเปนการกลาวอางบทกฎหมายอยางฟนเฝอ เนื่องจากไมมีบท
มาตราใดตามกฎหมายที่จําเลยอางบัญญัติวา เมื่อมีกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการแลว ผูเสียหายตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ แต เ พี ย งประการเดี ย วก อ นแต ข อ กฎหมายกลั บ เป น ไปใน
ทางตรงกันขาม คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามกฎหมายดังกลาวได
ตอ งมี ก ารกล า วหาต อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก อ น ทั้ ง นี้ โ ดยนัย มาตรา ๔๓ และเมื่ อ พิ จ ารณา
บทบัญญัติมาตรา ๘๖ (๒) ที่หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา ...(๒) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว...” โจทกจึงไมถูกบังคับตามกฎหมายดังกลาว
แตเปน เรื่องที่โจทกมีสิทธิใ ชทางเลือกตามมาตรา ๘๖ (๒) นอกจากนั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๘๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว
ในกรณีที่ราษฎรเปนผูเสียหายฟองคดีอาญาโดยลําพังกฎหมายดังกลาวจะตองบังคับไวในทํานองเดียวกันวา
ในชั้น ไตสวนมูลฟองในคดีที่ราษฎรเปน โจทกฟองศาลโดยลําพังใหดําเนิน คดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
อันเนื่องมาจากไดกระทําการตามมาตรา ๘๘ จะตองกําหนดใหศาลสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวตอไป หรือไมเชนนั้นก็ตองกําหนดวา ใหศาลยกฟองโจทกและสั่งใหโจทก
ไปดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว แตกรณีนี้ไมมีกฎหมายระบุไวเชนวานั้น
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ดวยเหตุดังกลาวเมื่อโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดกฎหมายของจําเลย โจทกจึงมีสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูใ น
อํานาจศาลทหารมีอํานาจเปน โจทกฟองคดีอาญา แตถาเปนผูเสียหายมิไดเปน บุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก” และมาตรา ๑๖ ที่บัญญัติวา “บุคคลที่อยูใ น
อํานาจศาลทหาร คือ (๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ” โจทกซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูใ นอํานาจศาลทหารและมีอํานาจฟองจําเลยในคดีนี้ โจทกจึงขอใหศาล
มีคําสั่งไมรับคํารองของจําเลย
ตอมาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งในชั้นไตสวนมูลฟองสรุปได
ดังนี้
โจทกแ ละจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางอยูในอํานาจของศาลทหาร
และเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่กระทําความผิดตอ
ตําแหน งหน าที่ ราชการ หรื อกระทํ าความผิด ตอ ตําแหน งหน าที่ ใ นการยุติ ธรรม ตามมาตรา ๔๓
ในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่
ผูเสียหายไดรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๙
แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจฟอง
ของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ แตประการใดไม เมื่อโจทกเปน
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจของศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
และหมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
สวนคดีโจทกมีมูลหรือไมนั้น เห็ น วาคดีมีมูล เฉพาะขอหาเปน เจา พนักงานทํา ใหเสียหาย
ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งเอกสารอันเปนหนาที่ของตนที่จะ
ปกครองหรือรักษาไว และขอหาเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใ ด และเปน ทหารขัดขืน หรือละเลย มิกระทําตามคําสั่งและขอบังคับ
สวนขอหาหมิ่นประมาท เห็นวาไมมีมูลเพียงพอที่จะประทับรับฟองไวพิจารณาและสงสําเนาฟองและ
หมายเรียกจําเลยมาใหการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
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จําเลยไดยื่นคํารองในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ สรุปความไดวา โจทกไมมีอํานาจฟอง
และตอมาไดยื่นคําแถลงเพิ่มเติมดวยเหตุผลตาง ๆ รวมทั้งเหตุผลที่วา คําสั่งของศาลทหารกรุงเทพดังกลาว
ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้น
จะอยูใ นอํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้เพื่อมิใ หมีการชวยเหลือกันหรือกลั่นแกลงกัน
คือ จะฟองคดีกันเองมิไดแตตองดําเนินการโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น การที่ศ าลทหารกรุงเทพวินิจฉัยวา ผูเสียหาย
ซึ่งเปนผูอยูในอํานาจศาลทหารยื่นฟองจําเลยและศาลทหารมีอํานาจไตสวนมูลฟองได มีผลทําใหจําเลย
ไมสามารถใชสิทธิชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหปากคําประกอบคําชี้แจง
ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
ไดเชนเดียวกับเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชเปนผูอยูในอํานาจศาลทหาร เพราะในการไตสวนมูลฟองของศาลทหาร
ตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ซึ่งมีผลใหจําเลยไมมีสิทธินําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง และ
ศาลทหารมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลยไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕
วรรคสอง และวรรคสาม ทําใหจําเลยไมไดรับความคุมครองในทางกฎหมายอยางเทาเทียมกันกับบุคคลอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ที่ใหศาล
มีอํานาจไตสวนมูลฟองและมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะในขอหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
มาใชวินิจฉัยวา โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟอง
คดี ความผิด ต อตํ าแหน งหน าที่ ราชการไดต ามพระราชบั ญญั ติธ รรมนูญ ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ได บทบัญญัติดังกลาว
จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาว จึงขอใหศาลทหารกรุงเทพ
รอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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ศาลทหารกรุงเทพ เห็น วาคําโตแยงของ พัน เอก จาตุภัทร ฯ จําเลย มีสาระสําคัญอัน ควร
ไดรับการพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากตามคํารองของจําเลยยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญและ
มีหลักเกณฑตองตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติไว จึงใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามคํารองของจําเลยกอน
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
หลังจากที่ตรวจคํารองแลว ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับไวดําเนินการตามขอกําหนดของศาล
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๔๘ พรอมทั้งใหแจงใหศาลทหารกรุงเทพ เพื่อทราบ และตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมี
คําสั่งใหรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๓. ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิ เ คราะห แ ล ว มี ป ญ หาต อ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว า
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
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พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ บัญญัติวา
“วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหาร
มาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไว
โดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได”
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจ
เปน โจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปน บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารแลวตองมอบคดีใ ห
อัยการทหารเปนโจทก”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปน โจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น พนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒) ...
ฯลฯ”
พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แลว เห็นวาเปนบทบัญญัติที่มีขึ้น
โดยมีเจตนารมณเพื่อคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลวาตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
จะมีการปฏิบัติตอบุคคลใหแตกตางกัน เพราะเหตุตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ไมได กลาวคือ ใหบุคคลใดมีสิทธิหรือมีเสรีภาพหรือไดรับการคุมครองที่แตกตางกันมิได
การที่ประเทศไทยตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ก็เพราะประเทศไทยเปนนิติรัฐ คือ รัฐที่ยอมตนอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย ซึ่งรัฐเปนผูตราขึ้นเอง
และในประการที่สําคัญในกฎหมายรัฐ ธรรมนูญของรัฐ ที่เปนนิติรัฐ จะตองมีบทบัญญัติถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ตองใหการคุมครองทางกฎหมาย
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน จะคุมครองบุคคลใหแตกตางกันมิได แมบุคคลจะมีความแตกตางกันเพราะเหตุตาง ๆ
เชน เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม
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สําหรับบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ เปน เรื่องการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหมีอํานาจหนาที่ตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
คือ อํานาจในการไตสวนและวินิจฉัยเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เชน ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต แตการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจหนาที่ดําเนินการในคดีใดนั้น
ก็ขึ้ น อยู กั บ การที่มี ผู เ สนอเรื่ อ งนั้น ต อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหดํ า เนิน การและต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวใ นกฎหมายที่เกี่ยวของดวย เชน ในการกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใ ช
นักการเมืองวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ใ นการยุติธรรมนั้น ผูกลาวหาตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดที่กําหนด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะรับ
คํากลาวหาขึ้นพิจารณาได ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แตก็มิไดบัญญัติบังคับวาหาก
มีกรณีการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการจะตองดําเนินการตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทานั้น
ผูเสียหายจะดําเนินการตาง ๆ เชนฟองคดีดวยตนเองมิได
สําหรับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ เปนบทบัญญัติที่ใหนํากฎหมายตาง ๆ
มาใชบังคับกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลทหารเพื่ออํานวยความสะดวกในการพิจารณา
กลาวคือ ใหนํากฎหมายและขอบังคับ ซึ่งออกโดยฝายทหารมาใชบังคับกับวิธีพิจารณาความคดีอาญา
ของทหาร แตถาไมมีกฎหมาย กฎ และขอบังคับของฝายทหาร ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม นอกจากนั้น หากไมมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในเรื่องนั้นก็ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่ใชได
สวนมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของกฎหมายดังกลาวนี้บัญญัติถึงอํานาจฟองของผูเสียหายซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหาร สามารถเปนโจทกฟองเองได แตถาไมอยูในอํานาจศาลทหารตองใหอัยการทหาร
เปนโจทก
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สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) เปนบทบัญญัติ
ที่ใหมีการไตสวนมูลฟองในกรณีที่ราษฎรเปนโจทก แตถาอัยการไดฟองจําเลยในขอหาอยางเดียวกัน
ดวยก็ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึง่ (๑)
จะเห็นไดวา ในการฟองคดีและการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลทหารนั้นยอมเปนไปตาม
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร คือ ถาเรื่องใดมีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลทหารบัญญัติ
ไวก็เปนไปตามนั้น แตถาไมมีกฎหมายทหารบัญญัติไวก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบั งคับ และถา ไมมีบทบัญญัติใ นประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาก็ ใ หนําบทบัญญั ติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ ซึ่งในเรื่องการสอบสวนนั้นใหนายทหารพระธรรมนูญ
หรื อ อั ย การทหารมี อํ า นาจสอบสวน เว น แต เ ข า กรณี ย กเว น และในการฟ อ งคดี นั้ น ถ า มิ ไ ด ฟ อ ง
โดยอัยการแตฟองโดยผูเสียหายตองมีการไตสวนมูลฟองกอน เวนแตอัยการไดฟองคดีนั้นแลวก็ไมตอง
ไตสวนมูลฟอง
เมื่อพิจารณาขอโตแยงของผูรองที่ระบุวาศาลทหารกรุงเทพไมมีอํานาจพิจารณาคดีเพราะโจทก
ไมมีอํานาจฟองคดีไดเอง เนื่องจากเปนเรื่องการกลาวหาวาจําเลยซึ่งเปนทหารกระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการซึ่งตองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูดําเนินการ การที่ศาลทหารกรุงเทพรับฟองและ
ใชบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาใชบังคับนั้นกระทํามิได
เพราะบทบัญญัติเหลานั้นเปน บทบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แลวเห็นไดวา ขอโตแยงของผูรองไมอาจรับฟงได เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ เปนเรื่องวิธีพิจารณาคดีของศาลทหาร
และการใชดุลพินิจของศาลทหาร ในการดําเนิน กระบวนพิจารณาคดีใ นศาลทหาร การที่ผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจของศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาไดเอง ตามที่พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ บัญญัติใหใชวิธีพิจารณาคดีของศาลทหาร
ใชกฎหมายทหารบังคับ แตถาไมมีกฎหมายดังกลาวใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาบังคับโดยอนุโลม และหากไมมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหใชบทบัญญัติ
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ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติใหศาลไตสวนมูลฟองคดีที่ราษฎรเปนโจทก กอนศาลประทับรับฟองนั้น เปนบทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งใชบังคับกับกลุมบุคคลทุกคนที่อยูในอํานาจของศาลทหารที่กระทําการอยางเดียวกัน
โดยเสมอกัน และใหความคุม ครองแกบุคคลเหลานั้น ทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ บัญญัติถึงอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มิไดบังคับวา หากมีปญหาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
แลวจะตองดําเนินการทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทานั้น ผูเสียหายจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ
แมจะเปนบุคคลบางประเภท เชน ขาราชการทหาร และผูถูกกลาวหาวากระทําผิดจะเปนทหารดวยกัน
ก็มิไดถูกบังคับวาจะเปนโจทกฟองคดีเองมิได ดังนั้น หากมีการฟองคดี โดยผูเสียหายซึ่งอยูในเขตอํานาจ
ของศาลทหาร และศาลทหารใชดุลพินิจในการรับฟองและดําเนิน กระบวนพิจารณาของศาลทหาร
อันเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) แลว ก็สามารถกระทําได บทบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของจําเลยเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๔๕ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลทหารกรุงเทพสงคําโตแยงของพันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลยในคดีดําที่ ๓๒/๒๕๔๗
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ สรุปขอเท็จจริงตามคํารอง
และเอกสารประกอบไดวา
พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม เปนโจทกยื่นฟอง พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร จําเลย ซึ่งเปน
นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ประจํากรมพระธรรมนูญ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตอศาลทหาร
กรุงเทพ ในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาท เพื่อขอใหลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติแ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
แตจําเลยยื่น คํารองวาโจทกไมมีอํานาจฟอง เพราะโจทกยังมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ดวยเหตุที่
จําเลยเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
มาตรา ๔ และคดีนี้เปนคดีฟองใหม (วันที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๗) จึงมิเขาขอยกเวน ตามมาตรา
๘๖ (๒) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ดังนั้น จําเลยจึงขอใหศาลยกฟองโจทก
โดยมิตองไตสวนมูลฟองโจทกในขอหาดังกลาวอีกตอไป
ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งในชั้นไตสวนมูลฟองกรณีที่ขอเท็จจริงไดความวาโจทกและจําเลย
เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการซึ่งตางเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและกอนที่จะไดวินิจฉัย
วาคดีมีมูลตามฟองโจทกหรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตน
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ของจําเลยเสียกอนวาโจทกมีอํานาจฟองหรือไม พิเคราะหแ ลวเห็นวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี
อํานาจดําเนิน การไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคล
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๖๖
(มิใชบุคคลผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
ขาราชการการเมือง) วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓ ได ในกรณีที่มีการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกข
หรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙ อยางไรก็ดี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไมไดตัดอํานาจ
ฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ แตประการใด เมื่อโจทก
เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการจึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) และมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและ
หมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได สวนที่วา คดีโจทกมีมูลหรือไม ศาลทหาร
กรุงเทพวินิจฉัยในขอหาหมิ่นประมาทแลวเห็นวา ไมมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับรับฟองไวพิจารณา
จึงพรอมกันมีคําสั่งใหประทับฟองไวพิจารณาเฉพาะขอหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ตอมาจําเลย (ผูรองในคดีนี้) ไดยื่นคํารองวา การที่ศ าลวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟองจําเลย
ในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพไดนั้น จําเลยเห็นวา คําสั่ง
ใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปน ผูตรวจสอบเจาหนาที่
ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรม
หรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกันหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน และเพื่อใหผูถูกกลาวหา
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพก็ไดเคยมีคําพิพากษาวางแนวทาง
เกี่ยวกับการฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไวแลวในคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่
๕๒/๒๕๔๗ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ โดยนัยเดียวกันผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ยอมไมมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการดวย นอกจากนี้ จําเลย
ไดยื่นคําแถลงประกอบคํารองโดยอางเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๐ วาดวยการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญใหอาํ นาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการไตสวนและวินิจฉัย
คดีกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฉะนั้นการดําเนินการตอขาราชการในหนวยราชการของ
กระทรวงกลาโหมจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โจทกจึงไมมีอํานาจ
ฟองไดเองตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
โจทกยื่นคํารองคัดคานตอศาลทหารกรุงเทพวา รัฐธรรมนูญประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไมมีบทบัญญัติหามมิใหโจทกนําคดีมาฟอง
ตอศาลเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง รับรองไวใหกระทําได การที่จําเลยอางคําพิพากษา
ของศาลทหารดังกลาว ในคดีที่อางนั้นมีขอเท็จจริงแตกตางกันและคดียังไมถึงที่สุด เพราะเปนคดีที่จําเลยอาง
เรื่องของการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ไมใชเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่โจทกฟองเอง ดังนั้น โจทกจึงมี
อํานาจฟองจําเลย และที่ศาลมีคําสั่งประทับฟองนั้นชอบดวยกฎหมายแลว ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ดังจําเลยอาง
ศาลทหารกรุงเทพไดวินิจฉัยคํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยประกอบกับ
คํารองคัดคานของโจทกแลวเห็นวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง
ในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓
ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และ
ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๘๙ แตโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะใชสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่กฎหมาย
ในสวนวิธีสบัญญัติใหอํานาจไว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเปน นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
ซึ่งเปน บุ คคลที่อ ยูใ นอํา นาจศาลทหารตามพระราชบัญญั ติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

โจทกในฐานะผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพ
ไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง สําหรับกรณีที่จําเลยยื่น คํารอง
ขอใหวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายเบื้องตน โดยยกอางคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีดําที่ ๕๒/๒๕๔๗
คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ นั้น เห็นวา คําพิพากษาดังกลาวเปนการยกฟองโจทกในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนที่ไมชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ฯ เชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จําเลยยกกลาวอาง ซึ่งเปน
คนละเรื่องกับที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเอง อีกทั้งคดีนี้โจทกมิไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
แตประสงคจะดําเนิน คดีเองโจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
อันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได ศาลทหารกรุงเทพจึงมีคําสั่งใหยกคํารองของจําเลยและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป
จําเลยยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพขอใหรอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลย
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ เนื่องจากการที่ศาลทหารกรุงเทพ
ดําเนินการไตสวนมูลฟองแลวมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ นั้น
จําเลยเห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล
ใชบังคับแกคดีนี้ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ โดยคําสั่ง
ของศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหา
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาใชวินิจฉัยวา เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการจึงเปนบุคคลในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)
โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยได และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไดมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
มีประเด็นตามคํารองที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรีภ าพของตนไดเ ทาที่ไ มละเมิดสิ ทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม เปน ปฏิปก ษตอรั ฐ ธรรมนู ญ
หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๒๘๑ บัญญัติวา “ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ...
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๔ บัญญัติวา “การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

หนาที่ในการยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป”
มาตรา ๘๖ บัญญัติวา “หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหาตามมาตรา ๘๔
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา
(๑) ...
(๒) เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลพิพากษา
หรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรือผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปน โจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
มาตรา ๔๕ บัญญัติวา “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับ
ซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
เทาที่จะใชได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่ง
ตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปน โจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้น พนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติให
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกเปนขอตอสูคดีในศาลได และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัตใิ ห
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ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลาปกติได และมาตรา ๔๕
บัญญัติวา วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหาร
มาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารดังกลาวก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได
บัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได
การที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ บัญญัติไวดังกลาวทําใหในกรณีที่ผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลาปกติ และไมมีกฎหมาย
กฎและขอบังคับฝายทหารมาใชบังคับ จึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ที่บัญญัติวา ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ในคดีราษฎรเปนโจทกใหศาลจัดการสั่ง
ใหไตสวนมูลฟอง มาใชบังคับแกคดี
การที่จําเลยซึ่งเปนผูรองในคดีนี้ไดสงคําโตแยงมายังศาลรัฐธรรมนูญโดยอางเจตนารมณและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) ที่บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหา
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน กรณีที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาใชวินิจฉัยวา เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ
จึงเปนบุคคลในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมี
อํานาจฟองจําเลยได และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจไตสวนมูลฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ไดตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) จําเลยจึงเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัย
ในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการเพื่อดําเนินการตอไป
ตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) มิไดจํากัดหรือหามมิใหผูเสียหายซึ่งเปน
เจาหนาที่ของรัฐฟองคดีอาญาตอศาลที่มีเขตอํานาจไดตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ บัญญัติรับรองไว
และมิไดบัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัยในทุกกรณีที่มีการ
กลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ วากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๘๖ (๒) ก็บัญญัติหามมิใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่ศ าลรับฟอ งในประเด็นเดียวกันและอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่
ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลวขึ้น พิจารณาอีก เมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ในสวนที่บัญญัติใหผูเสียหายซึ่งเปน บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจ
เปนโจทกฟองคดีอาญาตอศาลทหารในเวลาปกติได และมาตรา ๔๕ ในสวนที่บัญญัติใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชในกรณีที่ไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมาย
ฝายทหารใชบังคับประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ที่บัญญัติใหศาลมีคําสั่งใหไตสวนมูลฟองในคดีที่ราษฎรเปนโจทก และไมไดบัญญัติใหขาราชการทหาร
ที่ถูกฟองคดีอาญาเปน จําเลยเกี่ยวกับการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการโดยตรงตอศาลทหาร
ให ต องไดรั บ การไต ส วนและวิ นิจ ฉั ยโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสี ย กอ น จึ งไม ขัด หรือ แยง ต อ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งไมไดแตกตางไปจากกรณีที่ขาราชการประเภทอื่น
เมื่อถูกฟองคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลอาญาโดยตรงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ย วของ เพราะการฟ องคดีโ ดยตรงโดยผูเ สียหาย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมมีอํานาจที่จะดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ (๒) ดังนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และไมใชกรณีที่กอใหเกิดความไมเสมอภาคกัน
หรือไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกฟองคดีโดยตรง
ตอศาลที่มีเขตอํานาจในสวนที่จะตองไดรับการไตสวนและวินิจฉัยโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) อันจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แตอยางใด
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๔๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
กรณีสืบเนื่องจาก พันเอก ศรายุทธ กลิ่น มาหอม เปน โจทก ยื่น ฟอง พันเอก จาตุภัทร
รัตนวิจิตร เปน จําเลย ในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่น ประมาท โดยบรรยายฟองวา
เมื่อระหวางวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ จําเลยซึ่งเปนเจาพนักงาน
มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทํ า เนี ย บประวั ติ บั ต รประจํ า ตั ว การเกษี ย ณอายุ การย า ยประเภท
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การตรวจสอบเวลาราชการและสถิติเกี่ยวกับกําลังพลและกรรมวิธีขอมูลกําลังพล
ดวยเครื่องจักรคํานวณ ดําเนิน การตรวจสอบทําเนียบประวัติตุลาการ จําเลยไดรับเอกสารหนังสือ
รับ รองผลการปฏิ บั ติง านโจทกไ ว ตามหน า ที่ แ ล ว จํ าเลยมีห น าที่ ต องรั ก ษาไวซึ่ ง เอกสารดั งกล า ว
แตจําเลยหาไดกระทําตามหนาที่ดังกลาวไม จําเลยบังอาจทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย
หรือทําใหไรประโยชน เปนเหตุใหไมมีเอกสารหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานของโจทกบันทึกลงประวัติ
ในสมุดลงทะเบียนประวัติรับราชการทหารอันเปนการกลั่นแกลงโจทก ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย
จากการไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ จําเลยใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
เจตนากลั่นแกลงโจทกดวยการไมพิมพชื่อโจทกลงไปในบัญชีแผนปรับยาย ทั้ง ๆ ที่จําเลยทราบดีวา
โจทกมีลําดับอาวุโสชั้นยศ พันโท อยูในลําดับที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการจัดลําดับ
อาวุโสของขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย มิไดรับการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในอัตราพันเอก การกระทําของจําเลยเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทําใหโจทกตองเสียอาวุโสในการที่โจทกจะไดรับการพิจารณาใหเลื่อน
ตําแหนงครองยศสูงขึ้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ จําเลยใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
ไมเสนอชื่อโจทกใหไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงสูงขึ้นในอัตราพันเอก ไมเสนอหนังสือรับรองผล
การปฏิบัติหนาที่ราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด และไมเสนอผลการศึกษา
ของโจทกที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหคณะกรรมการพิจารณาการปรับยายของกรมพระธรรมนูญ
พิจารณาทําใหโจทกซึ่งเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอาวุโสชั้น ยศพัน โท ในอันดับที่ ๒ ตองเสีย
อาวุโสไป
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จําเลยใชอํานาจในฐานะเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
บังอาจใหขอมูลอั น เปน เท็จเกี่ยวกับการปรับยายตุลาการพระธรรมนูญตอ เจากรมพระธรรมนูญว า
โจทกสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิไดเปนหลักสูตรทางดานกฎหมายที่ตองนํามาใชกับเหลาทหาร
พระธรรมนูญโดยตรง อีกทั้งโจทกเปนผูมีความประพฤติไมเ หมาะสมแกการดํารงตําแหนงตุลาการ
พระธรรมนูญ (อัตรา พันเอก) ซึ่งเปนตําแหนงที่วางอยู ความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ของโจทก ยั งไม มีขี ดความสามารถเพี ย งพอที่ จ ะดํ า รงตํา แหน ง สูง ขึ้น การกระทํ าของจํ าเลยเป น
การปฏิบัติหนาที่โดยมิช อบ ทําใหโจทกไดรับความเสียหายมิไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
นอกจากนั้น การกระทําของจําเลยยังเปน การหมิ่นประมาทใสความโจทกตอเจากรมพระธรรมนูญ
ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๙๑
และประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓
ตอมา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จําเลยยื่นคํารองความวา โจทกไมมีอํานาจฟองขอหา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ และ
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ เพราะโจทกมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ดว ยการป อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔
ที่กําหนดวา “การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ใ นการ
ยุติธรรม ใหผูกลาวหายื่นคํากลาวหาเปนหนังสือลงลายมือชื่อของตนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่
ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกินสองป” จําเลยเปนขาราชการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
มาตรา ๔ และคดีนี้เปนคดีฟองใหมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมิเขาขอยกเวนตามมาตรา
๘๖ (๒) ที่บั ญ ญัติ วา “ห ามมิใ ห คณะกรรมการ ป.ป.ช. รั บหรื อยกคํ า กล าวหาตามมาตรา ๘๔
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้นพิจารณา (๑) เรื่องที่มีขอกลาวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี หรือ (๒)
เรื่องที่ศาลรับฟองในประเด็นเดียวกัน และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศ าลพิพากษาหรือ
มีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว” ขอใหศาลยกฟองโจทกโดยศาลไมจําตองไตสวนมูลฟอง
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ โจทกยื่นคํารองเพิ่มเติมคัดคานคํารองจําเลยวา โจทกไมตอง
ดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ฯ
ตามที่จําเลยกลาวอาง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามบทบัญญัติกฎหมาย
ดัง กล าวไดจ ะต อ งมี การกล าวหาต อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก อน ทั้ งนี้ โดยนัย มาตรา ๔๓ และ
เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘๖ (๒) ที่บัญญัติวา “หามมิใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคํากลาวหา
ตามมาตรา ๘๔ ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ขึ้น พิจารณา... (๒) เรื่องที่ศ าลรับฟองในประเด็น เดียวกัน
และอยูระหวางการพิจารณาของศาลหรือที่ศ าลพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลว” จะเห็นไดวา
โจทกไมไดถูกบังคับตามกฎหมายดังกลาว แตเปนเรื่องที่โจทกมีสิทธิใชทางเลือกตามมาตรา ๘๖ (๒)
เมื่ อศาลรั บฟ องในประเด็น เดี ยวกั น และอยูร ะหว างการพิ จ ารณาของศาล ก็ไ มเ ห็ น ความจํา เป น ที่
ศาลจะตอ งใหโจทกไปปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวใหครบถวนกอน คดีนี้โจทกใ นฐานะผูเสียหาย
ตามกฎหมายจึงมีสิทธิใ นการเลือกดําเนินการตามกฎหมาย ไมอยูใ นบังคับตามกฎหมายที่จําเลยอาง
แตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ในกรณีที่ราษฎรเปนผูเสียหายฟองคดีอาญา
โดยลําพัง กฎหมายจะตองบังคับไวในทํานองเดียวกันวา ในชั้นไตสวนมูลฟองในคดีที่ราษฎรเปนโจทก
ฟองตอศาลโดยลําพัง ใหดําเนิน คดีกับเจาหนาที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากไดกระทําการตามมาตรา ๘๘
จะตองกําหนดใหศาลสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวตอไป หรือ
ไมเชน นั้นก็ตองกําหนดวา ใหศ าลยกฟองโจทกแ ละสั่งใหโจทกไปดําเนิน การตามกฎหมายดังกลาว
แตกรณีเชนนี้ไมมีกฎหมายระบุไวเชนที่วานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก
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ดวยเหตุผลดังกลาว เมื่อโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําโดยผิดกฎหมายของจําเลย
โจทกจึงเปนบุคคลผูมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรื อ
ผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก” และมาตรา ๑๖ ที่บัญญัติวา
“บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร คือ (๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ” โจทกซึ่งเปนนายทหาร
ชั้น สัญญาบัตรประจํา การจึงเปน บุคคลที่ อยูใ นอํานาจศาลทหารและมีอํานาจฟ องจําเลยในคดีนี้กั บ
ทั้งดําเนินคดีตอจําเลยโดยการนําคดีม าสูศ าลตามกฎหมาย ไมไดถูกบังคับโดยกฎหมายที่จําเลยอาง
แตเปนเรื่องกฎหมายใหสิทธิโจทกเลือกกระทําการตามกฎหมาย โดยเปนโจทกยื่นฟองตอศาลหรือเปน
ผูกลาวหาตามกฎหมายดังกลาว อํานาจฟองโจทกยังคงสมบูรณตามกฎหมาย โจทกจึงขอใหศาลมีคําสั่ง
ไมรับคํารองของจําเลย และเนื่องจากคดีนี้อยูในชั้นไตสวนมูลฟองเปนเรื่องระหวางศาลกับโจทก จําเลย
ยังไมมีสิทธิดําเนินการอยางใดนอกจากที่กฎหมายกําหนด
ตอมา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลทหารกรุงเทพมีคําสั่งวา ขอเท็จจริงจากการไตสวน
มูลฟองไดความในเบื้องตนวา โจทกและจําเลยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหาร กอนที่จะไดวินิจฉัยวาคดีมีมูลตามฟองโจทกหรือไมนั้น สมควรไดวินิจฉัย
คํารองขอใหชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนของจําเลยเสียกอนวาโจทกมีอํานาจฟองหรือไม พิเคราะห
แล ว เห็ น วา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมี อํา นาจดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง ในส ว นที่ เ กี่ย วกั บ
การกลาวหาเจา หนาที่ของรัฐ ซึ่ง มิใ ชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วา กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนา ที่
กระทํ าความผิ ดต อตํ าแหน งหนา ที่ ราชการหรื อกระทํา ความผิด ต อตํ าแหน งหนา ที่ใ นการยุติ ธรรม
ตามมาตรา ๔๓ ไดในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔
และในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๘๙ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ หาไดตัดอํานาจฟองของผูเสียหายตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙
แตประการใด เมื่อโจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ จึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทํ า
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได
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หนา ๑๒๗
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๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ปญหาตอไป คือ คดีโจทกมีมูล หรือ ไม ศาลทหารกรุงเทพได พิเคราะห เห็น ว า คดีมีมู ล
เฉพาะในขอหาเปน เจาพนักงานทํ าใหเสียหาย ซอ นเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําให
ไรประโยชน ซึ่งเอกสารอันเปน หนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว และขอหาเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด และเปน ทหาร
ขัดขืน หรือละเลยมิกระทําตามคําสั่งและขอบังคับ สวนขอหาหมิ่น ประมาท นั้น โจทกมิไดนําสืบ
ใหปรากฏขอเท็จจริง เห็นวา ไมมีมูลพอที่จะประทับรับฟองไวพิจารณา จึงมีคําสั่งใหประทับฟองไว
พิจารณาเฉพาะขอหาที่มีมูลดังกลาว
จําเลยไดยื่นคํารองวา คําสั่งใหประทับฟองของศาลทหารกรุงเทพดังกลาวขัดตอเจตนารมณ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ต อ งการให ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ ง เป น องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ เป น
ผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้น
จะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกัน หรือกลั่นแกลงฟองรองกัน
และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งศาลทหารกรุงเทพก็ไดมี
คําพิพากษาวางแนวทางเกี่ยวกับการฟองคดีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการไวแลววา หากเจาหนาที่
ของรัฐ กระทําความผิดดังกลาว การไตสวนและการวินิจฉัยในกรณีกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ฯ ทั้ ง นี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาของศาลทหารกรุ ง เทพ
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘
ตอมาจําเลยไดยื่นคําแถลงเพิ่มเติมวา รัฐธรรมนูญ มีสาระสําคัญ คือ สงเสริมและคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เพิ่มขึ้น และปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเปนการปองกัน
มิใหมีการใชอํานาจในการปกครองแสวงหาประโยชนใหแกตนเองและพวกพองในทางที่มิชอบหรือ
ทุจริตดวยประการใด ๆ โดยรัฐ ธรรมนูญไดบัญญัติใ หอํานาจหนาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการ
ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
โดยเฉพาะตามมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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หนา ๑๒๘
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๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๙ (๒)
ไดบัญญัติใหดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๓๑ ไดกําหนดสาระสําคัญ
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไว อันเปนการแสดง
เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ อย า งแจ ง ชั ด ที่ จ ะให บั ง คั บ ใช ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนกฎหมายเฉพาะในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เปนกฎหมาย
พิเ ศษที่ไดตราขึ้น ตามรัฐ ธรรมนูญ โดยมาตรา ๑๙ (๓) ไดบัญญัติใหอํานาจหนาที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในการไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ มาตรา ๘๔
ไดบัญญัติใหสิทธิผูเสียหายจากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
ยื่น คํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใ ชบุคคลตามมาตรา ๖๖ เปน หนังสือ ลงลายมือชื่อของตนตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และมาตรา ๘๙ ให สิ ท ธิ ผู เ สี ย หายที่ จ ะร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวน
ใหดําเนินคดีตอเจาหนาที่ของรัฐอีกทางหนึ่งได นอกจากนี้ มาตรา ๔๗ ก็ไดบัญญัติใหสิทธิเจาหนาที่
ของรัฐผูถูกกลาวหาในการตอสูคดี ดังนั้น หากเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ก็จะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ นี้
สําหรับคดีนี้ แมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ กําหนดใหสิทธิผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาก็ตาม แตเมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ เปนกฎหมายพิเศษที่รัฐธรรมนูญ
มีเ จตนารมณใ ห อํ านาจแก ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ดํ า เนิ น การไต สวนและวิ นิ จฉั ย เมื่ อ คดี นี้ เ ป น
การกระทํา ความผิด ตอ ตําแหนง หน าที่ร าชการ จึ งอยู ใ นอํานาจหนา ที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามมาตรา ๑๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โจทกจึงไมมีอํานาจนําคดีที่เกี่ยวกับ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการมาฟองเองได
ปญหาวา โจทกมีสิทธิเลือกใชกฎหมายโดยเลือกฟองคดีเองโดยไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๙
ไดหรือไม เห็นวา ไมมีกฎหมายใดกําหนดใหสิทธิผูเสียหายที่จะเลือกใชกฎหมายได สวนพระราชบัญญัติ
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ธรรมนูญศาลทหาร ฯ เปน กฎหมายทั่วไป ดังนั้น จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวตามกฎหมายพิเ ศษ นอกจากนี้การเลือกใชกฎหมายดังกลาว เปน โทษแกจําเลย
กลาวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ มาตรา ๔๗
บัญญัติใหสิทธิผูถูกกลาวหาชี้แจงขอกลาวหา แตกรณีผูเสียหายฟองคดีเองในการไตสวนมูลฟอง จําเลย
ไมมีสิทธิใหการตอสูคดี จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
โจทกไดยื่น คํารองคัดคานคําแถลงของจําเลยวา คดี นี้ศ าลไดวินิจฉัยชี้ ขาดปญหาเบื้องต น
ในปญหานี้ในชั้นไตสวนมูลฟองแลววาโจทกมีอํานาจฟอง รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ฯ มิไดบัญญัติตัดสิทธิไมใหนําคดีมาฟอง
ตอศาลเลย นอกจากนี้ โจทกยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ที่จะฟองคดีไดเอง
ศาลทหารกรุง เทพได วิ นิจ ฉั ยคํ าร อ งขอให ชี้ ขาดป ญ หาข อกฎหมายเบื้อ งตน ของจํา เลยว า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอํานาจดําเนิน การไตสวนขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวของกับการกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา ๖๖ วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ใ นการยุติธรรมตามมาตรา ๔๓
ไดเฉพาะในกรณีที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ และ
ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขหรือมีผูกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๘๙ แต ต ามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด วยการปอ งกั นและปราบปราม
การทุจริต ฯ มิไดมีบทบัญญัติใดที่ตัดอํานาจฟองของผูเสียหายที่จะไดสิทธิในการฟองคดีอาญาเองตามที่
กฎหมายในสวนวิธีสบัญญัติบัญญัติใหอํานาจไว เมื่อเปนผูเสียหายตามความผิดในทางอาญาที่บัญญัติ
ไวใ นพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เมื่อโจทกและจําเลยเปน นายทหารชั้น สัญญาบัตรประจําการ
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทก
ในฐานะผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองจําเลยในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตอศาลทหารกรุงเทพได
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
ที่จําเลยอางวา ไดมีคําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดีแดงที่ ๒๐/๒๕๔๘ ไดวินิจฉัยไวเปน
บรรทัดฐานแลวนั้น เห็นวา คําพิพากษาดังกลาวเปนการยกฟองโจทกในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนที่ไมช อบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ
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ปราบปรามการทุจริต ฯ เชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จําเลยยกกลาวอาง ซึ่งเปน
คนละเรื่องกับที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเอง อีกทั้งคดีนี้โจทกมิไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
เพราะประสงคจะดําเนินคดีเอง โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
อันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพ
จําเลยไดยื่นคํารองตอศาลทหารกรุงเทพวา ศาลไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ วา
โจทกเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร จึงเปนผูเสียหายมีอํานาจเปนโจทกฟองจําเลยในความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่นประมาทอันเปนความผิดตอศาลทหารกรุงเทพไดตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองและไดมีคําสั่งประทับฟองเฉพาะ
ในขอหาความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ นั้น จําเลยเห็นวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ
มาตรา ๔๙ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปน บทบัญญัติแ ห งกฎหมายที่ศ าลใช บังคับ แกค ดีนี้ขัดหรื อ แยงตอรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ ง (๓) โดยคํ าสั่ ง ของศาลทหารกรุง เทพดัง กลา วขัด ต อ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เปนผูตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกกลาวหากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ไมวาบุคคลนั้น
จะอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร ทั้งนี้เพื่อมิใหมีการชวยเหลือกันหรือกลั่นแกลงฟองรองกัน
และเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ
ก. รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
หนาที่ในการไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ฯ
เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามรัฐ ธรรมนูญดังกลาว จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่จะใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไตสวนและวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่กลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ ฯ มิไดยกเวนใหแกเจาหนาที่ของรัฐคนใดที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ฯ
กรณีของโจทกอยูใ นอํานาจหนา ที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และตองดําเนิน การใหเปน ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
ข. การที่ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัยวา ผูเสียหายมีอํานาจยื่นฟองจําเลยไดโดยไมตองดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฯ นั้น ทําใหสิทธิ
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ในการตอสูคดีถูกจํากัด เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ จําเลยไมมีสิทธิ
นําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง จําเลยไมไดรับความคุมครองในทางกฎหมายเทาเทียมกับบุคคลอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอจําเลยเพราะเหตุแหง
สถานะของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ บุคคล
ผูเปนทหารยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป
ดังนั้น การที่ศาลทหารกรุงเทพนําพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
มาใชวินิจฉัย เมื่อโจทกเปน นายทหารชั้น สัญญาบัตรประจําการ จึงเปน บุคคลในอํานาจศาลทหาร
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑) โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการอันเปนความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได และศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจ
ไตสวนมูลฟองคดีตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และขัดหรือแยงตอมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาว จึงขอใหศาลทหารกรุงเทพ
รอการพิจารณาไวชั่วคราวและสงคําโตแยงของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุงเทพพิเคราะหแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา ในการที่ศาล
จะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ แกกรณีใ ด ถาศาลเห็น เองหรือคูความโตแ ยงวาบทบัญญัติแ หง
กฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย และเนื่องจากตามคํารองของจําเลยยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย แจงคําสั่งใหศาลทหารกรุงเทพ
เพื่อทราบ
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึง่ (๑)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้...
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ าแหน ง หนา ที่ ร าชการ หรือ ความผิด ต อ ตํ า แหน ง หน าที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ศาลทหารในเวลาปกติใ หอัยการทหารหรือผูเสียหาย
ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปน โจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก”
มาตรา ๔๕ บัญญัติวา “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับ
ซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิ จารณาขอ ใดซึ่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศ าลจัดการสั่ง
ตอไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (๒)
ฯลฯ”
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิแ ละเสรีภาพของ
ชนชาวไทยโดยบัญญัติใหบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองในกฎหมายเทาเทียมกัน
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ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการไตสวนเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ตอไป ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดหลักเกณฑกรณีมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ
เจาหนาที่ของรัฐในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม โดยใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติภายในสามสิบวัน เพื่อจะไดดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติ
ถึงสิทธิของบุคคลที่จะฟองคดีในศาลทหารในเวลาปกติ ซึ่งกําหนดใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดี แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก กรณีตามคํารองโจทกและจําเลยเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจําการ ซึ่งตางเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร โจทกเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ประจําการเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๑๖ (๑)
โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยวา กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการและหมิ่น ประมาทอันเปน
ความผิดอาญาตอศาลทหารกรุงเทพได เมื่อคดีอยูในอํานาจศาลทหาร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ บัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาทหาร ที่แตกตางไปจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยทั่วไป โดยใหนํากฎหมาย กฎ และขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหาร
มาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎ และขอบังคับของฝายทหาร จึงจะนํากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับโดยอนุโลม และถาไมมีวิธีพิจารณา ซึ่งประมวลกฎหมายความอาญาบัญญัติไวโดยเฉพาะ
ก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได
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ตามคํารอง โจทก จําเลย เปนทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ การดําเนินกระบวนพิจารณา
จะตองดําเนิน การตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ กลาวคือ ใหนํากฎหมาย
กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ กรณีที่ทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการเปนโจทก
ฟองคดีเ อง ถา ไมมีกฎหมายฝา ยทหารในเรื่องการไตสวนมูลฟอ งไว จึ งตองนํา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้ (๑) ในคดีที่ราษฎร
เป น โจทก ใ ห ไ ต ส วนมู ล ฟ อ ง ... ซึ่ ง ศาลทหารกรุ ง เทพก็ ไ ด ดํ า เนิ น การไต ส วนมู ล ฟ อ งก อ นแล ว
จึงมีคํา สั่งวา คดี มีมูลความผิ ดและใหประทับฟอ งไวพิ จารณาสําหรั บความผิดตามฟอ งบางมาตรา
จึงเห็นวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ใชบังคับกับทุกคน
ที่มีคูความที่เปน นายทหารชั้น สัญญาบัตรประจําการอยางเทาเทียมกัน ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง
สําหรับกรณีที่วา การที่โจทกไมดําเนินการตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
กอนที่จะยื่น ฟองคดี จะทําใหพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) หรือไมนั้น เห็นวา เปนเรื่องที่โจทกจะเลือกใช
สิทธิรองทุกขกลาวโทษกอนหรือจะฟองคดีเอง ไมไดเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติของกฎหมาย ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
นายอุระ หวังออมกลาง
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