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เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎี ก าส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลย ในคดี อ าญาของศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว (ปากช อ ง) เพื่ อ ให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทก
ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ฐานความผิด กอสรางอาคาร
โดยไม ไ ด รั บใบอนุ ญ าต ใช อ าคาร และไม ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตก อ สร า งอาคารโดยฝ าฝ น คํ า สั่ ง ของ
เจาพนักงานทองถิ่น โดยโจทกฟองวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ
เมื่อระหวางตน ป พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปลายป พ.ศ. ๒๕๓๕ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยซึ่งเปน
เจาของผูครอบครอง และผูดําเนินการกอสรางไดกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
จํานวน ๒ อาคาร ตอมานายกเทศมนตรีตําบลปากชองไดมีคําสั่งเปนหนังสือใหจําเลยยื่นคําขออนุญาต
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กอ สรา งตอ เจา พนัก งานและมี คํา สั่ งห า มมิ ใ หจํ า เลยใช ห รือ ยิ น ยอมให บุค คลอื่ น ใช อ าคารดั ง กล า ว
จําเลยฝ าฝน เหตุเ กิดที่ ตําบลปากช อง อํา เภอปากชอง จั งหวั ดนครราชสี ม า ขอใหล งโทษจํา เลย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และปรับจําเลยเปน รายวัน ตามกฎหมายจนกวา
จําเลยจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
จําเลยใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษายกฟอง โจทก
อุท ธรณ ศาลอุท ธรณภ าค ๓ พิ พ ากษายื น โจทก ฎี ก า ศาลฎี กาพิ พ ากษากลั บ ให ย กคํ า พิ พากษา
ศาลชั้นตน และคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ ใหศ าลชั้นตน วินิจฉัยประเด็นอื่น ที่เหลือตอไปแลว
พิพากษาใหมตามรูปคดี
ตอมาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ การกระทําของจําเลย
เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปน กระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมไดรับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน ปรับ
๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงวันฟอง เปนเวลา
๔๒๔ วัน เปน เงิ น ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝ าฝ น คํ าสั่ง เจ าพนัก งานทอ งถิ่ น ให ระงับ การใช อาคาร
จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวัน วันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๓๗ จนถึงวัน ฟอง เปน เวลา ๕๑๓ วัน เปน เงิน ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุก ๖ เดือน ปรับ
๑๗๒,๗๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดวัน ฟองเปนตนไป
จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแกเปนวา
ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ ๑๐๐ บาท
นับ แตวัน ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๓๗ จนถึงวัน ฟองเปน เวลา ๔๙๓ วัน เปน เงิน ๔๙,๓๐๐ บาท
รวมโทษตามคําพิพากษาศาลชั้น ตน แลว จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แกใ ห
เปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
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จําเลยฎีก าวา เมื่ อจําเลยไมไดกอสร างอาคารพิพาททั้งสองขึ้น ใหม ทั้งหมดในป ๒๕๓๔
ถึง ๒๕๓๕ แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีม าแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้ง
เทศบาลตําบลปากชอง ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่นขออนุญาตเพื่อการกอสราง
หรือตอเติมอาคาร การที่ฝายผูกลาวหามีคําสั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคารพิพาท
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลยที่รองเรียนการทุจริต
ของฝายผูกลาวหาตอสํานักงาน ป.ป.ช. จําเลยจึงเห็นวา การที่จําเลยไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและ
ยังคงใชอาคารตามปกติ ไมใชเรื่องของการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เพราะการกระทํา
ที่เ ป น การฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ที่จ ะเป น ความผิ ด นั้ น ต อ งเป น การฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของ
เจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งการโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปน บทบัญญัติแ หงกฎหมาย
ที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นศาลใหครบสามศาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗๒ จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ที่บัญญัติวา
“ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่น” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เปน อํานาจของศาลซึ่งตองดําเนิน การ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษั ตริย” ดังนั้น บทบัญญัติแ ห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
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๒) คําสั่งของศาลยุติธรรมเปน การเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แมการจํากัดสิทธิจะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี วาเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็ตาม
แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ซึ่งเปนหลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย ซึ่งไมใหมีการเลือกปฏิบัติได จึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖๔ และขั ด ต อ
แนวพระราชดํ า ริ ก ารใช แ ละการตี ค วามกฎหมาย ดั ง นั้ น คํ า สั่ ง ของศาลยุ ติธ รรมที่ สั่ ง ไม รั บ ฎี ก า
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ประกอบมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงเปน คําสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒ ไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ บัญญัติวา ประเทศไทย
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การตีความประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒ สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ บัญญัติใหศาล
เปนผูใชอํานาจอธิปไตยเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
มิได
ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ จึงเปนอันใชบังคับมิได ขอใหศาลสงขอโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่งวา คดีนี้ศ าลชั้น ตนไดหยิบยกบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี มาใชเปนหลักในการวินิจฉัยมีคําสั่ง
ไมรับฎีกาของจําเลย จําเลยยื่น อุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาพรอมกับยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงเรื่องให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยโตแยงวาบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบงั คับมิได
ศาลฎีกาพิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติ แ หงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับ แกคดีแ ละไมปรากฏวาเคยมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว
และส ง ความเห็น ของจํ า เลยดั งกล า วไปเพื่ อ ใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ยตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง สวนขอโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวแลววาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
จึงไมตองสงขอโตแยงตามที่จําเลยรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา จําเลยในฐานะผูรองโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ โดยบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
เป น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลฎี ก าจะใช บั ง คั บ แก ค ดี ประกอบกั บ ยั ง ไม มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘
ใหรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
คํารองนี้อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ กอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
ตอมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศ
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
และภายหลังมีประกาศใชรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใ หบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจของ
คณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนู ญ และใหบ รรดาอรรถคดี หรื อ การใดที่อ ยูใ นระหว างการดํา เนิ น การของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ กอนวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูใ นอํานาจและความรั บผิด ชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กรณีจงึ มีปญหาตองพิจารณากอนวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยคํารองดังกลาว หรือไม
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คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คํารองของจําเลยโตแยงวา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และ
มาตรา ๒๗๒ ใชบังคับมิได โดยขอใหศ าลฎีกาสงคํารอ งใหศ าลรัฐ ธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
รับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คดีจึงอยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยขณะนั้นรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ยังใชบังคับอยู และศาลฎีกาตองใชบทกฎหมาย
ดังกลาวบังคับแกคดี ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓ ก็บัญญัติรับรองไววา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับ
การคุม ครองตามรัฐ ธรรมนูญนี้ และมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ยังบัญญัติวางหลักเกณฑการวินิจฉั ย
ในกรณีไมมีบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใชบังคับแกกรณีใ ด
ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ดังนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองดังกลาว
ประเด็น ที่ คณะตุลาการรัฐ ธรรมนู ญตอ งวินิ จฉัย ตอมามีว า ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ บัญญัติไวในหมวด ๑ บททั่วไปวา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันเปนบทบัญญัติที่กลาวถึงระบอบการปกครอง
ของประเทศไทย มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติรับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลทั่วไป สวนมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่รับรองความเสมอภาคของบุคคล
ชายและหญิ งมี สิท ธิเท าเทีย มกัน บุค คลทุ กคนย อมไดรั บความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทีย มกั น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสามมาตราดังกลาว เปนการกําหนดหลักการกวาง ๆ โดยทั่วไป แมตอมา
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จะไดประกาศยกเลิกรัฐ ธรรมนูญ ๒๕๔๐ แลวก็ตาม แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒
เปน บทบัญญัติเกี่ยวกับระบอบการปกครอง มาตรา ๔ เปน บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับความคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพของบุคคล และมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติวาดวยความเสมอภาค
ของบุคคล เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓
ยังคงใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ที่บรรดาชนชาวไทย
เคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขไวแ ลว ดังนั้น บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ ๒๕๔๐ ดังกลาวขางตน จึงยอมไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) มาตรา ๓ ดวย
สําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑใ นการฎีกาตอศาลยุติธรรมในชั้น ฎีกา กลาวคือ บทบัญญัติใ น
มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย
และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิให
คูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” และมาตรา ๒๑๙ บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษ
จําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลย
ไมเกินกําหนดที่วามานี้หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่
ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเพิ่ม เติมโทษจําเลย” สวนมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยเกินหาป
ไมวาจะมีโทษอยางอื่น ดวยหรือไม หามมิใ หโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” และมาตรา ๒๑๙ ตรี
บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือ
คดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับ หรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิไดพิพากษา
กลับคําพิพากษาศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงมิใชการหามหรือการ
ตัดสิทธิฟองคดี แตเป นบทบัญญัติที่ กําหนดหลัก เกณฑการฎี กาตอศาลในชั้น ฎีกา โดยบทบัญญั ติ
ในสวนที่หามคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ นั้น
มิไดเปนบทบังคับโดยเด็ดขาด แตยังเปดโอกาสใหคูความ ไมวาโจทกหรือจําเลย มีสิทธิเทาเทียมกัน
ที่จะมีสิทธิขอใหผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน
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หรือศาลอุทธรณรับรองใหฎีกาไดหรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวา
มีเหตุอัน ควรที่ ศ าลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใ หรับฎีกานั้น ไวพิจารณาตอไปไดเชน กัน ทั้งนี้ ตามนั ย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ดังนั้น แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จะเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในการฎีกา
ก็ตาม แตก็เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกคูความทุกคนโดยเทาเทียมกัน มิไดกระทบตอความเสมอกัน
ในทางกฎหมาย ทั้ ง มิ ไ ด เ ป น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แตอยางใด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึ ง ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
สวนปญหาที่ว า ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒ หรือไมนั้น เห็น วา รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปน อํานาจของศาล
ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” สวนมาตรา
๒๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญั ติวา “ศาลยุ ติธรรมมีส ามชั้ น คือ ศาลชั้น ตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีก า
เว น แต ที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว เ ป น อย า งอื่ น ในรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ห รื อ ตามกฎหมายอื่ น ” ซึ่ ง คํ า ว า “กฎหมาย”
ในมาตรา ๒๓๓ หมายถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอันรวมถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย
เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดบัญญัติเรื่องการจํากัดสิทธิในการฎีกาไว
การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
บัญญัติถึงเรื่องดังกลาว เพื่อมิใหคดีบางเรื่องที่ผานการพิจารณาพิพากษามาแลวสองศาลตองขึ้นสูการ
พิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาอีก ซึ่งเปนการบัญญัติประเภทคดีที่จะขึ้นสูการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ ทั้งมิไดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ ที่เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
โครงสรางของศาลยุติธรรมดวย
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไมขั ดหรือ แย งต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒
นายปญญา ถนอมรอด

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายอักขราทร จุฬารัตน

รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย พงษธา

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายธานิศ เกศวพิทักษ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ หัตถกรรม

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายปญญา ถนอมรอด ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎี ก าส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลย ในคดี อ าญาของศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว (ปากช อ ง) เพื่ อ ให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัด หรือ แยง ต อ รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทก
ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ฐานความผิด กอสรางอาคาร
โดยไม ไ ด รั บใบอนุ ญ าต ใช อ าคาร และไม ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตก อ สร า งอาคารโดยฝ าฝ น คํ า สั่ ง ของ
เจาพนักงานทองถิ่น โดยโจทกฟองวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ
เมื่อระหวางตนป ๒๕๓๔ ถึงปลายป ๒๕๓๕ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยซึ่งเปนเจาของ ผูครอบครอง
และผูดําเนินการกอสรางไดกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน ๒ อาคาร
ตอมานายกเทศมนตรีตําบลปากชองมีคําสั่งเปนหนังสือใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางตอเจาพนักงาน
และมีคําสั่งหามมิใหจําเลยใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชอาคารดังกลาว จําเลยฝาฝน เหตุเกิดที่ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๑ และปรับจําเลยเปนรายวันตามกฎหมายจนกวาจําเลยจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น
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จําเลยใหการปฏิเสธ ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ
ภาค ๓ พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับ ใหยกคําพิพากษาศาลชั้นตนและคําพิพากษา
ศาลอุทธรณภาค ๓ ใหศาลชั้นตนวินิจฉัยประเด็นอื่นที่เหลือตอไปแลวพิพากษาใหมตามรูปคดี
ตอมาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมไดรับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงวันฟอง
เปน เวลา ๔๒๔ วัน เปน เงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ใหระงับการใช
อาคาร จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๓๗ จนถึ ง วั น ฟ อ ง เป น เวลา ๕๑๓ วั น เป น เงิ น ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจํ า คุ ก ๖ เดื อ น
ปรับ ๑๗๒,๗๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับถัด
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแกเปนวา
ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ ๑๐๐ บาท
นับ แตวัน ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๓๗ จนถึงวัน ฟองเปน เวลา ๔๙๓ วัน เปน เงิน ๔๙,๓๐๐ บาท
รวมโทษตามคํา พิพ ากษาศาลชั้ น ตน แล ว จําคุ ก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แ ก
ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมดในป ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาล
ตําบลปากชอง ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่น ขออนุญาตเพื่อการกอสรางหรือ
ตอเติมอาคาร การที่ฝายผูกลาวหามีคําสั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคารพิพาท
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลยที่รองเรียนการทุจริต
ของฝายผูกลาวหาตอสํานักงาน ป.ป.ช. จําเลยจึงเห็น วาการที่จําเลยไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและ
ยังคงใชอาคารตามปกติไมใชเรื่องของการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เพราะการกระทําที่เปน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

การฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่จะเปนความผิดนั้นตองเปนการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น ที่สั่งการโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปน บทบัญญัติแ หงกฎหมาย
ที่ขัดขวางการนําคดีขึ้น ศาลใหครบ ๓ ศาล ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ ที่บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ
และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่น” และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ดังนั้น บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
๒) คําสั่งของศาลยุติธรรมเปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แมการจํากัดสิทธิจะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี วาเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ก็ตาม แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ซึ่งเปนหลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ซึ่งไมใหมีการเลือกปฏิบัติได จึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔
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มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖๔ และขัดตอแนวพระราชดําริ
การใชและการตีความกฎหมาย ดังนั้น คําสั่งของศาลยุติธรรมที่สั่งไมรับคําฎีกา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ประกอบมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงเปน
คําสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖
๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ บัญญัติวา ประเทศไทย
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การตีความประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ สวนมาตรา ๓ บัญญัติใหศาลเปนตัวแทนของ
ปวงชนชาวไทย เปน บุคคลที่ถูกระบุใ หใ ชอํานาจอธิป ไตยของประชาชน ศาลซึ่งเปน ตัวแทนของ
ประชาชนเชนเดียวกับคณะรัฐ มนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มิได
ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ จึงเปนอันใชบังคับมิได
ขอใหศ าลสง ขอโตแ ยงดั งกลาวใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่งวา คดีนี้ศ าลชั้น ตนไดหยิบยกบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี มาใชเปนหลักในการวินิจฉัยมีคําสั่ง
ไมรั บฎี กาของจํ าเลย จํ าเลยยื่น อุ ทธรณ คํา สั่ง ไมรั บฎี กาพร อมกับยื่ น คํ าร องขอใหศ าลฎีก าส งเรื่อ ง
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยโตแยงวาบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบงั คับมิได
ศาลฎีกาพิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติ แ หงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับ แกคดีแ ละไมปรากฏวาเคยมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

และส ง ความเห็น ของจํ า เลยดั งกล า วไปเพื่ อ ใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ยตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง สวนขอโตแยงวาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐ ธรรมนูญเคยมี
คําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวแ ลววาไมขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จึงไมตองสงขอโตแยงตามที่จําเลยรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คดีอยูระหวาง
การพิจารณา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และใหศาลรัฐ ธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ภายหลังมีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่กฎหมายกําหนด
ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปน
อํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหโอนบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการ
ของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
ปญหาตองวินิจฉัยในเบื้องแรกมีวา จําเลยโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ แตขณะนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นผลบังคับไปแลว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ยังตองวินิจฉัยปญหาตามขอโตแยงของจําเลยหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ขณะที่จําเลยยื่นคํารองขอใหสงขอโตแยงวากฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังมีผลใชบังคับ หากบทบัญญัติแหงกฎหมายตามขอโตแยงของจําเลยขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติดังกลาวยอมเปนอันสิ้นผลบังคับและมีผลไปถึงคดีของจําเลยซึ่งยังไมถึงที่สุด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงยังตองวินิจฉัยปญหาตามขอโตแยงของจําเลย
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ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒ และมาตรา ๔ เปนบทบัญญัติทั่วไป โดยมาตรา ๒ บัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมาตรา ๔ บัญญัติใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปน เรื่องของการจํากัดสิทธิฎีกา จึงไมใชกรณี
ที่ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตราดั ง กล า วจะขัด หรื อ แย ง ได ส ว นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย โดยบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได ในขณะที่การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลซึ่ งตองดําเนิ น การตามรัฐ ธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๔๐ และ
ตามกฎหมายนั้น การดําเนินการตามกฎหมายยอมรวมถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย
แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จะเปน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในการฎีกาก็ตาม แตก็เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับแกคูความทุกคน
โดยเทาเทียมกัน มิไดกระทบตอความเสมอกันในทางกฎหมาย ทั้งมิไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แตอยางใด
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
สวนปญหาที่ว า ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัด หรื อ แย ง ตอ รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไมนั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจ
ของศาลซึ่งตองดําเนิน การตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
สวนมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น” ซึ่งคําวา “กฎหมาย”
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ในมาตรา ๒๓๓ หมายถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอันรวมถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดวย เมื่อรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดบัญญัติเรื่องการจํากัดสิทธิ
ในการฎีกาไว การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี บัญญัติถึงเรื่องดังกลาว เพื่อมิใหคดีบางเรื่องที่ผานการพิจารณาพิพากษามาแลว ๒ ศาล
ตองขึ้น สูการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาอีก ซึ่งเปนการบัญญัติประเภทคดีที่จะขึ้น สูการพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึง ไมขั ดหรือ แยง ตอรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๓ ทั้ ง มิ ได ขั ด หรือ แย ง ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗๒ ที่เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสรางของศาลยุติธรรมดวย
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
นายปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎีกาสง คําโตแ ย งของผู รอ งซึ่ง เปน จํา เลยในคดีอ าญาของศาลจัง หวั ดสีคิ้ ว (ปากช อง)
ระหวางพนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) โจทก กับนายสุช าติ อํานวยมงคลพร
จําเลย ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองไดความวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทก
ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ฐานความผิดกอสรางอาคาร
โดยไมไดรับใบอนุญาต ใชอาคาร และไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น โดยกลาวหาวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ เมื่อระหวาง
ตนป พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปลายป พ.ศ. ๒๕๓๕ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยซึ่งเปนเจาของผูครอบครอง
และผู ดําเนิน การก อสร างไดกอ สรา งอาคารโดยไมได รับอนุญาตจากเจ าพนั กงานทอ งถิ่น จํ านวน
๒ อาคาร ตอมา นายกเทศมนตรีตํ าบลปากชองไดมีคํา สั่งเป น หนังสื อ ใหจํา เลยยื่ น คําขออนุญาต
กอสรางตอเจาพนักงานและมีคําสั่งหามมิใหจําเลยใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชอาคารดังกลาว จําเลย
ฝา ฝ น เหตุ เ กิ ด ที่ ตํ าบลปากช อง อํ า เภอปากช อ ง จั ง หวั ดนครราชสีม า ขอให ล งโทษจํา เลยตาม
พระราชบั ญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และปรับจําเลยเปนรายวันตามกฎหมายจนกวาจําเลย
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จะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น จําเลยใหการปฏิเสธทุกขอกลาวหา ศาลจังหวัด
สีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับใหยก
คําพิพากษาศาลชั้นตนและคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ ใหศาลชั้นตนวินิจฉัยประเด็น อื่น ที่เหลือ
ตอไปแลวพิพากษาใหมตามรูปคดี ตอมา ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐
และมาตรา ๗๑ การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรม
เปนกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมได
รับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๓๗ ถึงวันฟองเปนเวลา ๔๒๔ วัน เปนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ใหระงับการใชอาคาร จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวัน วันละ ๑๐๐ บาท นับแต
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟอง เปนเวลา ๕๑๓ วัน เปนเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุก
๖ เดือน ปรั บ ๑๗๒,๗๐๐ บาท โทษจํา คุกให รอไว มีกํา หนด ๒ ป ไมชํ าระค าปรั บ ใหจั ดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท
นับถัดวันฟองเปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแกเปนวา
ฐานฝาฝน คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ไมยื่น คําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวัน ละ
๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟองเปนเวลา ๔๙๓ วัน เปนเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท
รวมโทษตามคํา พิพ ากษาศาลชั้ น ตน แล ว จําคุ ก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แ ก
ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมดในป ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาล
ตําบลปากชอง ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่น ขออนุญาตเพื่อการกอสรางหรือ
ตอเติมอาคาร การที่ฝายผูกลาวหามีคําสั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคารพิพาท
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลยที่รองเรียนการทุจริตของ
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ฝายผูกลาวหาตอสํานักงาน ป.ป.ช. จําเลยจึงเห็นวาการที่จําเลยไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและยังคงใช
อาคารตามปกติไมใชเรื่องของการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เพราะการกระทําที่เปนการฝาฝน
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่จะเปนความผิดนั้นตองเปนการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งการ
โดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี เฉพาะขอความที่บญ
ั ญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นศาลใหครบ ๓ ศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ และขัดตอ
มาตรา ๒๓๓ และคําสั่งของศาลที่ไมรับฎีกาเปน การเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ซึ่งเปนหลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และขัดตอมาตรา ๒ ที่บัญญัติใหศาล
เปนผูรับมอบอํานาจจากพระมหากษัตริย ตองพิจารณาพิพากษาคดีตามเจตนารมณของพระมหากษัตริย
หรือตามรัฐธรรมนูญเทานั้น สวนมาตรา ๓ บัญญัติใหศาลเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย เปนบุคคล
ที่ถูกระบุใหใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนตามเจตนารมณของพระมหากษัตริย ศาลซึ่งเปนตัวแทน
ของประชาชนเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มิได
ศาลฎีกามีคําสั่งวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
ของจําเลยดังกลาวไปเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง วา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยง
ตอรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรื อไม
สวนขอโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้น
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ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวแ ลววาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงไมตองสงขอโตแ ยง
ตามที่จําเลยรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คดีอยูใ น
ระหวางการพิจารณา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ประกาศใหรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้น สุดลงเมื่อวัน ที่
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ ภายหลังมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
เมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ให โ อนบรรดาอรรถคดี ห รือ การใดที่ อ ยู ใ นระหว า งการดํ า เนิน การของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ก อนวั น ที่
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแ ลวเห็นวา บทบัญญัติใ นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑในการฎีกาตอศาลยุติธรรม
ในชั้นฎีกา กลาวคือ บทบัญญัติในมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษา
ยืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ
แตโทษจําคุกไมเกิน หาป หามมิใ หคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” และมาตรา ๒๑๙ บัญญัติวา
“ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ถา ศาลอุ ทธรณ ยัง คงลงโทษจํ าเลยไม เกิน กํา หนดที่ วา มานี้ห ามมิใ หคู ความฎีก าในป ญหา
ขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย”
สวนมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแต
แกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยเกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทก
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” และมาตรา ๒๑๙ ตรี บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษกักขังแทน
โทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับ หรือกักขัง
เกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริง” บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
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และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงมิใชการหามหรือการตัดสิทธิฟองคดี แตเปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ
การฎีกาตอศาลในชั้น ฎีกา อยางไรก็ตาม บทบัญญัติใ นสวนที่หามคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ มิไดเปนบทบังคับโดยเด็ดขาด แตยังเปดโอกาส
ใหคูความ ไมวาโจทกหรือจําเลย มีสิทธิเทาเทียมกันที่จะมีสิทธิขอใหผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือ
ลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองใหฎีกาไดหรืออธิบดี
กรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ให
รับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไปไดเชนกัน ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑
ในสวนของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ที่ผูรองโตแยงวา ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ นั้น พิจารณาแลว
เห็นวา มาตรา ๒ และมาตรา ๔ ซึ่งเปนบททั่วไป ไดกําหนดวา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมาตรา ๔ ไดบัญญัติรับรองคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล สวนมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิ แ ละเสรี ภาพของชนชาวไทย ให บุคคลมีค วามเสมอกัน ในกฎหมายและไดรับ ความคุม ครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม จะกระทํามิได ที่ผูรองอางวาศาลยุติธรรม
เลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และขัดตอเจตนารมณของพระมหากษัตริยที่ใชอํานาจตุลาการทางศาลนั้น เห็นวา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักเกณฑสําหรับคูความและศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมแกทุกฝาย ดังนั้น การที่ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี โดยเฉพาะบทบัญญัติที่วา “หามมิให
คูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” จึงมิใชเปนกรณีที่ศาลในฐานะองคกรที่ใชอํานาจตุลาการใชอํานาจ
โดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพของผูรอ งแตอยางใด จึงไมมีกรณีที่จะขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ สวนบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๓ นั้น
เปนบทบัญญัติทั่วไปที่บัญญัติเรื่องการใชอํานาจตุลาการวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจ
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ของศาลซึ่งตองดําเนิน การตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
โดยรัฐธรรมนูญมิไดมีบทบัญญัติเรื่องการฎีกาคําพิพากษาของศาลไว ก็ตองเปนไปตามที่กฎหมายอื่น
บัญญัติ เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเรื่องการฎีกาและ
การหา มฎีกาในคดีอ าญาไว ดัง นั้น คู ความจะฎีกาไดหรื อไมจึง ตองเปนไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา สําหรับมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใ หศ าลยุติธรรมมีสามชั้น คือ
ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา และความในวรรคสองและวรรคสาม ไดบัญญัติใหมีแ ผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยมีมาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐
มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๒๙ และมาตรา ๓๓๒ ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลไดบัญญัติใ หมีวิธีพิจารณาคดี
ตลอดจนอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาไวเปนพิเศษ โดยไมตองดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณตามลําดับชั้นเหมือนคดีอาญาทั่ว ๆ ไป บทบัญญัติใ นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงมิใชเปนบทบัญญัติที่กระทบกระเทือน
ตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามที่ผูรองโตแยงแตอยางใด
ดั ง นั้ น ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒
ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของหมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต ตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎี ก าส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลย ในคดี อ าญาของศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว (ปากช อ ง) เพื่ อ ให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ กรณี ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทก
ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ฐานความผิด กอสรางอาคาร
โดยไม ไ ด รั บใบอนุ ญ าต ใช อ าคาร และไม ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตก อ สร า งอาคารโดยฝ าฝ น คํ า สั่ ง ของ
เจาพนักงานทองถิ่น โดยโจทกฟองวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ
เมื่อระหวางตน ป พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปลายป พ.ศ. ๒๕๓๕ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยซึ่งเปน
เจาของผูครอบครอง และผูดําเนินการกอสรางไดกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น จํานวน ๒ อาคาร ตอมานายกเทศมนตรีตําบลปากชองไดมีคําสั่งเปนหนังสือใหจําเลยยื่น
คําขออนุญาตกอสรางตอเจาพนักงานและมีคําสั่งหามมิใหจําเลยใชหรือยิน ยอมใหบุคคลอื่นใชอาคาร
ดังกลาว จําเลยฝาฝน เหตุเกิดที่ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ขอใหลงโทษ
จําเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และปรับจําเลยเปนรายวันตามกฎหมายจนกวาจําเลย
จะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
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จํ า เลยให ก ารปฏิ เ สธตลอดข อ กล า วหา ศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว (ปากช อ ง) พิ พ ากษายกฟ อ ง
โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับใหยกคําพิพากษา
ศาลชั้ น ต น และคํ า พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ ภ าค ๓ ให ศ าลชั้ น ต น วิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น อื่ น ที่ เ หลื อ ต อ ไป
แลวพิพากษาใหมตามรูปคดี
ตอมาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมไดรับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงวันฟอง
เปน เวลา ๔๒๔ วัน เปน เงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ใหระงับการใช
อาคาร จํ า คุก ๓ เดื อน ปรั บ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรั บ รายวั น วั น ละ ๑๐๐ บาท นั บ แต วั น ที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึง วัน ฟอง เปน เวลา ๕๑๓ วั น เปน เงิ น ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุ ก
๖ เดือน ปรั บ ๑๗๒,๗๐๐ บาท โทษจํา คุกให รอไว มีกํา หนด ๒ ป ไมชํ าระค าปรั บ ใหจั ดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท
นับถัดวันฟองเปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษา แกเปน
วา ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ
๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟองเปนเวลา ๔๙๓ วัน เปนเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท
รวมโทษตามคํา พิพ ากษาศาลชั้ น ตน แล ว จําคุ ก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แ ก
ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมดในป ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาล
ตําบลปากชอง ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่น ขออนุญาตเพื่อการกอสรางหรือ
ตอเติมอาคาร การที่ฝายผูกลาวหามีคําสั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคารพิพาท
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลยที่รองเรียนการทุจริตของ
ฝายผูกลาวหาตอสํานักงาน ป.ป.ช. จําเลยจึงเห็นวาการที่จําเลยไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและยังคงใช
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อาคารตามปกติไมใชเรื่องของการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เพราะการกระทําที่เปนการฝาฝน
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ที่จะเปน ความผิดนั้นตองเปน การฝาฝน คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ที่สั่งการโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปน บทบัญญัติแ หงกฎหมาย
ที่ขัด ขวางการนําคดีขึ้ น ศาลใหครบ ๓ ศาล ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ จึ งเปน บทบั ญญั ติ
แหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ที่บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ
ศาลชั้ น ต น ศาลอุ ท ธรณ และศาลฎี กา เวน แต ที่มี บั ญญั ติไ ว เป น อยา งอื่น ในรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น” และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เปนอํานาจ
ของศาลซึ่งตองดําเนิน การตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ดั ง นั้ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒
๒) คําสั่งของศาลยุติธรรมเปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แมการจํากัด
สิทธิจะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
วาเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็ตาม แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ซึ่งเปนหลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปน มนุษย ซึ่งไมใ หมีการเลือกปฏิบัติได
จึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖๔ และขัดตอแนวพระราชดําริการใชและการตีความกฎหมาย
อันเปนเจตนารมณของพระมหากษัตริย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ที่ศาลเปนผูรับมอบอํานาจจาก
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พระมหากษัตริยตองพิจารณาพิพากษาคดีตามเจตนารมณของพระมหากษัตริย หรือตามรัฐธรรมนูญ
เทานั้น ดังนั้น คําสั่งของศาลยุติธรรมที่สั่งไมรับฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ประกอบมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงเปนคําสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖
๓) รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒ บัญญัติ วา ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ปกครองโดย
ทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชนของคนหมูใหญ การตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ สวนมาตรา ๓
บัญญัติใหศาลเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย เปนบุคคลที่ถูกระบุใหใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน
ตามเจตนารมณของพระมหากษัตริย และพระมหากษัตริยยังไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหโจทก
ทําการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒
และมาตรา ๒๖๔ ศาลซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจ
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มิได
ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ จึ ง เป น อั น ใช บั ง คั บ มิ ไ ด ขอให ศ าลส ง ข อ โต แ ย ง ดั ง กล า ว
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกาพิจารณาคํารองของจําเลยแลว เห็นวาเมื่อจําเลยโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ และไม ปรากฏวา เคยมีคําวิ นิจฉั ยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
ของจําเลยดังกลาวไปเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
สวนขอโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวแ ลววาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงไมตองสงขอโตแ ยง
ตามที่จําเลยรองขอ
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ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาวินิฉัยคดี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คดีอยูใน
ระหวางการพิจารณา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ ภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๙
โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
เมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปนอํานาจของตุลาการรัฐธรรมนูญและใหโอน
บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอน วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตุลาการรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลว ประเด็นที่ตองวินิจฉัยมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
เห็น วารัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒ และมาตรา ๔ เปนบททั่วไป มาตรา ๒ บัญญัติใ หประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มาตรา ๔ บัญญัติใหศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม จะกระทํามิได สวนประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติเรื่องการหามฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง เพราะถือวาเปนคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลชั้นตนหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและ
ศาลอุทธรณใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาปหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกยังคงไมเกินหาป
และมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง หามเฉพาะโจทกมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง กรณีศาลอุทธรณพิพากษายืน
หรือเพียงแตแ กไขเล็กนอยในคดีที่ลงโทษจําคุกจําเลยเกิน หาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่น ดวยหรือไม
แตหากแกไขมากก็สามารถฎีกาในปญหาขอเท็จจริงทั้งโจทกและจําเลย สําหรับมาตรา ๒๑๙ เปนกรณี
ที่ศ าลชั้นตน พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน สองปหรือปรับไมเกิน สี่หมื่น บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ก็หามคูความ (โจทกและจําเลย) มิใ หฎีกาในปญหาขอเท็จจริง สวนจําเลยนั้น มีขอยกเวน ใหฎีก า
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ในปญหาขอเท็จจริงได หากเปนกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเปนการเพิ่มเติมโทษจําเลย
และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติที่หามคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ในกรณีที่ศาลอุทธรณมิได
พิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตน ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษกักขังจําเลยแทนโทษจําคุกหรือเปลี่ยน
โทษกักขังเปน โทษจําคุก หากศาลอุทธรณพิพากษายืนหรือเพียงแตแ แกไขก็ตองหามฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง แตการตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงทั้งสามมาตรามิไดเปนบทบัญญัติบังคับเด็ดขาด
ยังเปดโอกาสใหคูความมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะขอใหผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชือ่ ในคําพิพากษา
หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองใหฎีกาได หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการ
สูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัยก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณา
ตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๒๑ ดังนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ดังกลาว จึงเปนกรณีตองหามฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริงตามที่กฎหมายบัญญัติไวโดยใชบังคับแกคูความทุกฝายอยางเสมอภาคกัน การที่
ผูรองอางวาศาลยุติธรรมเลือกปฏิบัติ เปนการขัดตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข และขัดตอเจตนารมณของพระมหากษัตริยที่ใ ชอํานาจตุลาการทางศาลนั้น เห็น วา
การดํ าเนิ น คดีต ามกระบวนการยุติธ รรมของประเทศยอ มตอ งมีกฎหมายกําหนดเปน กติ กาสํ าหรั บ
ผูเกี่ยวของถือปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดความยุติธรรมแกทุกคน โดยเฉพาะกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งกําหนด
หลักเกณฑสําหรับคูความและศาลถือปฏิบัติในการดําเนินกระบวนพิจารณาและการใชอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกคนไมวาโจทก จําเลย และผูเกี่ยวของอื่น ๆ การที่ศาลดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” จึงมิใช
เปนกรณีที่ศาลในฐานะองคกรที่ใชอํานาจตุลาการใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
สิทธิเสรีภาพของจําเลยแตอยางใด จึงไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๔
และมาตรา ๓๐
กรณีรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ถือเปน บทบัญญัติทั่วไปในเรื่องอํานาจของศาลในฐานะ
องคกรที่ใชอํานาจตุลาการวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งหมายความวา การพิจารณา
พิพ ากษาคดีค วามทั้ง หลายให เป น อํ า นาจของศาล และการใช อํ านาจดั งกลา วศาลต อ งดํ าเนิ น การ
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ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย โดยรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไวอยางไร กฎหมายบัญญัติไวอยางไร ศาลในฐานะผูใชอํานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี
ตองดําเนิน การใหเป น ไปตามนั้น ซึ่ งแสดงใหเห็ น วา การจะฎี กาไดหรื อไม นั้น นอกจากจะตอ ง
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแลวยังจะตองพิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ
มิไดบัญญัติเรื่องการฎีกาคําพิพากษาของศาลไวก็ตองเปน ไปตามที่กฎหมายอื่น บัญญัติ โดยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องการฎีกาและการหามฎีกาไว การจะฎีกา
ไดหรือไม จึงตองเปน ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาว
จึงไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือศาลชั้นตน
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ซึ่งผูรองโตแยงวา ผูรองมีสิทธิฎีกาไดนั้น เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
ดังกลาว เปนบทบัญญัติแตเพียงโครงสรางของศาลยุติธรรมเทานั้น สวนคดีประเภทใดจะขึ้นตอศาลใด
และจะอุทธรณฎีกาไดหรือไมจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเปนกฎหมายที่กํ าหนดหลักเกณฑการอุทธรณและการฎีกาไว โดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไดกําหนดขอหามฎีกาไว จึงตองเปนไปตามนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
วรรคหนึ่ง มิใชบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของคูความในการฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณแตอยางใด
ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ซึ่งเปนเรื่องกรณีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง จึงไมมีขอความที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายสมชาย พงษธา ตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎีกาสงคํารองของผูรองซึ่งเปนจําเลยในคดีอาญาของศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ระหวาง
พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) โจทก นายสุชาติ อํานวยมงคลพร จําเลย เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัด
สีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทกฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว ฐานความผิด
กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ใชอาคารและไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยฝาฝนคําสั่ง
ของเจ าพนั ก งานท อ งถิ่ น ว า จํา เลยได ก ระทํ าความผิ ดต อ กฎหมายหลายกรรมตา งกั น กล า วคื อ
เมื่ อ ระหว า งต น ป ๒๕๓๔ ถึ ง ปลายป ๒๕๓๕ วั น เวลาใดไม ป รากฏชั ด จํ า เลยซึ่ งเป น เจ า ของ
และผูดําเนินการกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นจํานวน ๒ อาคาร ตอมา
นายกเทศมนตรีตําบลปากชองมีคําสั่งเปนหนังสือใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางตอเจาพนักงานและ
มีคําสั่งหามมิใหจําเลยใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชอาคารดังกลาว จําเลยฝาฝน เหตุเกิดที่ตําบลปากชอง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ขอใหลงโทษ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑
และปรับรายวันตามกฎหมายจนกวาจําเลยจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
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จําเลยใหการปฏิเสธ ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ
ภาค ๓ พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับ ใหยกคําพิพากษาศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ
ภาค ๓ ใหศาลชั้นตนวินิจฉัยประเด็นอื่นที่เหลือตอไปแลวพิพากษาใหมตามรูปคดี
ตอมาศาลจังหวัดสีค้ิว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมไดรับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน
ปรับ ๔,๐๐๐ บาท และปรับวัน ละ ๑๐๐ บาท นับแตวัน ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงวัน ฟอง
เปนเวลา ๔๒๔ วัน เปนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ใหระงับการใช
อาคาร จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗
จนถึงวันฟองเปนเวลา ๕๑๓ วัน เปนเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๒,๗๐๐ บาท
โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแกเปนวา
ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมยื่นขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ ๑๐๐ บาท
นับ แตวัน ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๓๗ จนถึงวัน ฟองเปน เวลา ๔๙๓ วัน เปน เงิน ๔๙,๓๐๐ บาท
รวมโทษตามคําพิพากษาศาลชั้นตนแลว จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แกใหเปนไป
ตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมด ในป ๒๕๓๔๒๕๓๕ แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนจะมีการจัดตั้งเทศบาล
ตําบลปากชอง ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่นขออนุญาต เพื่อการกอสรางหรือ
ตอเติมอาคาร การที่ฝายผูกลาวหามีคําสั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสราง และหามใชอาคารพิพาท
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลย ที่รองเรียนการทุจริต
ของฝายผูกลาวหาตอสํานักงาน ป.ป.ช. จําเลยเห็นวาการที่จําเลยไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและยังคงใช
อาคารตามปกติไมใชเรื่องของการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เพราะการกระทําที่เปนการฝาฝน
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คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่จะมีความผิดนั้นตองเปนการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งการ
โดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปน บทบัญญัติแ หงกฎหมาย
ที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นศาลใหครบ ๓ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗๒ จึงเปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ ที่บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ
และศาลฎีกา เวนแตมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น” และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ดั ง นั้ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
๒) คําสั่งของศาลยุติธรรมเปน การเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แมการจํากัดสิทธิจะตีความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี ว า เป น กฎหมายตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ก็ตาม แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ซึ่งเปน หลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
และศัก ดิ์ศ รีค วามเปน มนุ ษย ซึ่ งไมใ หมีการเลือ กปฏิบัติ ได จึงไม มีผลใชบังคับ ตามรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖๔
และขัด ตอ แนวพระราชดํ าริ การใชแ ละการตี ความ ดั งนั้ น คํ าสั่ งของศาลยุ ติธ รรมที่ สั่ง ไม รับ ฎีก า
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ประกอบมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงเปนคําสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ไม มี ผ ลใช บั ง คั บ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖
๓) รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ บั ญ ญั ติ ว า
ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข การตีความ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ สวนมาตรา ๓ บัญญัติใหศาล
เปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย เปนบุคคลที่ถูกระบุใหใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน ศาลซึ่งเปน
ตัวแทนของประชาชนเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มิได
ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ จึงเปนอันใชบังคับ
มิได ขอใหศาลสงขอโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่งวา คดีนี้ศาลชั้นตนไดหยิบยกบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี มาใชเป น หลั กในการวินิจ ฉัยมี คําสั่ ง
ไมรับฎีกาของจําเลย จําเลยยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาพรอมกับยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยโตแยงวาบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบังคับมิได
ศาลฎีกาพิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติ แ หงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับ แกคดีแ ละไมปรากฏวาเคยมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นจึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และ
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สงความเห็นของจําเลยดังกลาวไปเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง สวนขอโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวแลววาไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไมตองสงขอโตแยงตามที่จําเลยรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตอมาขณะคดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สิ้นสุดลง เมื่อวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ
ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนด
ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปน
อํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๕ วรรคทาย ใหโอนบรรดาอรรถคดีหรือการใด
ที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจ
และความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
คํารองนี้
ปญหาวินิจฉัยในเบื้องตนวา เมื่อรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไดสิ้นสุดลงไปแลว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังจําตองวินิจฉัยปญหาขอโตแ ยงตามคํารองของจําเลย
ที่สงมาตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ขณะจําเลยยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงขอโตแยงของจําเลยที่วา บทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับ แกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไปใหศ าลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ เมื่ อ วั น ที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นั้น รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังมีผ ล
ใชบังคับอยูซึ่งหากบทบัญญัติแหงกฎหมายตามขอโตแยงของจําเลยดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บทบัญญัติเชน วานั้นก็เปน อันใชบังคับมิได มีผ ลให
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ไมอาจนํามาใชบังคับแกคดีของจําเลยซึ่งยังไมถึงที่สุด ปญหาขอโตแยงของจําเลยดังกลาว คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจึงยังจําตองวินิจฉัย
ในปญหาที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรื อ ไม เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ และมาตรา ๔ เปนบทบัญญัติในบททั่วไป
โดยมาตรา ๒ กําหนดใหประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และมาตรา ๔ กําหนดใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ของบุคคล สวนมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติใ นหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ที่กําหนดถึงความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดยชายและ
หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง ในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได สวนมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมนั้น
สําหรับบทบัญญัติแ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อจํากัดสิทธิหามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศ าลชั้นตน และศาลอุทธรณลงโทษจําคุกแกจําเลยไมสูงนัก และคดีที่ศ าลมิไดลงโทษจําเลย
ถึงจําคุกหรือมิไดลงโทษจําคุกจําเลยโดยตรง กลาวคือ คดีที่ศาลชั้น ตนลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก
หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือคดีท่ีศาลชั้นตนลงโทษเกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับหรือ
กักขังเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน และศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตนนั้นคดีดังกลาว
รัฐพึงเห็นวาเพียงไดรับการกลั่นกรองโดยศาลชั้นตนและศาลอุทธรณเพียงสองชั้นศาลก็นับวาเพียงพอ
แกบรรดาผูที่เกี่ยวของแลวไมจําเปนใหตองขึ้นสูการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาอีก ทั้งนี้ ก็เพื่อให
คดีอาญาเชนวานี้ไดเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว บทบัญญัติดังกลาวหาไดเกี่ยวดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ และมาตรา ๔ แตอยางใดไม ทั้งยังเปน บทบัญญัติแ หงกฎหมาย
ที่บังคับใชแกประชาชนผูมีอรรถคดีตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของดวยกันทุกฝายโดยเสมอภาค
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และเทาเทียมกัน มิใชเปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยเฉพาะ จึงมิไดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
ดวย
สําหรับในปญหาที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัด หรื อ แย ง ตอ รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไมนั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ กําหนดใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัด
สิทธิในการฎีกาของคูความ มิใชเกี่ยวดวยอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล จึงเปนคนละเรื่อง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ ไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยง
กันได สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง
กําหนดใหศาลยุติธรรมมีสามชั้น ศาล คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น สวนบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสาม กําหนด
ใหมีแ ผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งไมเกี่ยวกับขอโตแ ยงของจําเลย
แมมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง กําหนดใหศาลยุติธรรมมีสามชั้นศาล อันเปนบทบัญญัติการกําหนดลําดับ
ชั้นของศาลยุติธรรมซึ่งเปนอํานาจอธิปไตยสวนหนึ่งของประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มิไดเกี่ยวดวยสิทธิของคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดี
หรือ เป น บทบั ญญั ติที่ กํา หนดใหบ รรดาคดีใ ด ๆ ต องได รับ การพิจ ารณาพิพ ากษาโดยสามชั้น ศาล
ซึ่งจะทําใหบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติดังกลาวนี้ได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
นายสมชาย พงษธา
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายธานิศ เกศวพิทักษ ตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย ในคดีอาญาของศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ กรณี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยง
ตอรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทก
ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ฐานความผิด กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับใบอนุญาต ใชอาคาร และไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น โดยโจทกฟองวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ เมื่อระหวาง
ตนป ๒๕๓๔ ถึงปลายป ๒๕๓๕ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยซึ่งเปนเจาของผูครอบครองและ
ผูดําเนินการกอสรางไดกอสรางอาคารโดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน ๒ อาคาร
ตอมานายกเทศมนตรีตําบลปากชองมีคําสั่งเปนหนังสือใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางตอเจาพนักงาน
และมีคําสั่งหามมิใหจําเลยใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชอาคารดังกลาว จําเลยฝาฝน เหตุเกิดที่ตําบลปากชอง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑
และปรับจําเลยเปนรายวันตามกฎหมายจนกวาจําเลยจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
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จําเลยใหการปฏิเสธ ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ
ภาค ๓ พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับ ใหยกคําพิพากษาศาลชั้นตนและคําพิพากษา
ศาลอุทธรณภาค ๓ ใหศาลชั้นตนวินิจฉัยประเด็นอื่นที่เหลือตอไปแลวพิพากษาใหมตามรูปคดี
ตอมาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมไดรับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงวันฟองเปน
เวลา ๔๒๔ วัน เปนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหระงับการใชอาคาร
จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวนั ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗
จนถึงวันฟอง เปนเวลา ๕๑๓ วัน เปนเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๒,๗๐๐ บาท
โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดวันฟองเปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแกเปนวา
ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ ๑๐๐ บาท
นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟองเปนเวลา ๔๙๓ วัน เปนเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท รวมโทษ
ตามคําพิพากษาศาลชั้นตนแลว จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แกใหเปนไปตาม
คําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมดในป ๒๕๓๔-๒๕๓๕
แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลตําบลปากชอง
ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่นขออนุญาตเพื่อการกอสรางหรือตอเติมอาคาร การที่
ฝายผูกลาวหามีคาํ สั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคารพิพาทดังกลาว จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลยที่รองเรียนการทุจริตของฝายผูกลาวหาตอสํานักงาน
ป.ป.ช. จําเลยจึงเห็นวาการที่จําเลยไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและยังคงใชอาคารตามปกติไมใชเรื่องของ
การฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เพราะการกระทําที่เปนการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
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ที่จะเปนความผิดนั้นตองเปน การฝาฝน คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นศาลใหครบ ๓ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗๒ จึงเปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ ที่บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ
และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่น” และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
ดังนั้น บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
๒) คําสั่งของศาลยุติธรรมเปน การเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แมการจํากัดสิทธิจะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี วาเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ก็ตาม แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ซึ่งเปนหลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ซึ่งไมใหมีการเลือกปฏิบัติได จึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔
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มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖๔ และขัดตอแนวพระราชดําริ
การใชและการตีความกฎหมาย ดังนั้น คําสั่งของศาลยุติธรรมที่สั่งไมรับฎีกา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ประกอบมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงเปน
คําสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖
๓) รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ บั ญ ญั ติ ว า
ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข การตีความ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ สวนมาตรา ๓ บัญญัติใหศาล
เปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย เปนบุคคลที่ถูกระบุใหใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน ศาลซึ่งเปนตัวแทน
ของประชาชนเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มิได
ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ จึงเปนอันใชบังคับ
มิได ขอใหศาลสงขอโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่งวา คดีนี้ศาลชั้นตนไดหยิบยกบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี มาใชเปนหลักในการวินิจฉัยมีคําสั่งไมรับฎีกาของ
จําเลย จําเลยยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาพรอมกับยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย โดยโตแยงวาบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบังคับมิได ศาลฎีกา
พิจารณาแลว เห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๑๙ ตรี เปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับแกคดีแ ละไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
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ของจําเลยดังกลาวไปเพื่อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง สวนขอโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวแลววาไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไมตองสงขอโตแยงตามที่จําเลยรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คดีอยูระหวาง
การพิจารณา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และใหศาลรัฐ ธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ภายหลังมีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปนอํานาจ
ของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ใหโอนบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้
อนึ่ง คดีนี้ผูรองกลาวในคํารองโตแยงวา บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ แตขณะนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดสิ้น สุดลงแลวเนื่องจากมีการยึดอํานาจ
การปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่ ๓
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ บัญญัติใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนอันสิ้นสุดลง กรณีจึงมีปญหาที่สมควรวินิจฉัยกอนวา บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ยังมีผลใช
บังคับอยู อันจําเปนที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยปญหาของผูรองหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา แมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ จะบัญญัติใหรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงแลวก็ตาม
แตรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ บัญญัติวา
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“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับ
การคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้” ยิ่งไปกวานั้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ยังบัญญัติวางหลักเกณฑการวินิจฉัยในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใชบังคับแกกรณีใดไวดวยวา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
รูปแบบการปกครองที่กําหนดใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มาตรา ๔ บัญญัติใหความคุมครองแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล สําหรับมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองความเสมอภาคเทาเทียมกัน และการหามเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม มาตรา ๒๓๓ บัญญัติใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง
บัญญัติเกี่ยวกับระบบหรือลักษณะการจัดชั้นของศาลยุติธรรมวา ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่น จึงเปน
ที่เห็นไดวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ดังกลาว ลวนเปน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามนัยแหงมาตรา ๓ หรือเปนประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามนัยแหงมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูทั้งสิ้น หาไดสิ้นสุดลงไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไม ดังนั้น คดีจึงมีความจําเปนที่จะตองวินิจฉัยปญหาตามคํารองของผูรองตอไป
ปญหาประการตอไปที่ผูรองโตแยงวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกา
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ในปญหาขอเท็จจริง” เปนบทบัญญัติที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นศาลใหครบ ๓ ศาล จึงเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง นั้น พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” และมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้น ตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวน แตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่น” ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งตามมาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นกฎหมายมิไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลวาบุคคลมีสิทธินําคดีขึ้นศาลใหครบ
๓ ศาล ทั้งศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ดังที่ผูรองกลาวอางแตอยางใด อีกทั้งตามมาตรา ๒๗๒
ที่กําหนดหลักการทั่วไปวาศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้น ตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา นั้น
ความตอนทายของมาตรานี้ก็บัญญัติเปน ขอยกเวนดวยวา “...เวน แตที่มีบัญญัติไว เปน อยางอื่น ใน
รัฐธรรมนูญนี้” เชน ความในวรรคสองของมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้นเองไดกําหนดใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขึ้นในศาลฎีกา
เพื่ อ ใหมี อํ า นาจพิ จ ารณาพิพ ากษาในกรณี ที่ ผู ดํา รงตํา แหน งทางการเมือ งอั น ได แ ก น ายกรัฐ มนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ถูกกลาวหาวาร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใ ช หรือผูสนับสนุนให
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําผิดดวย ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๘ นอกจากนี้ในมาตรา ๓๑๑
วรรคสาม ยังบัญญัติดวยวา “คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ให เป ดเผยและเป น ที่ สุด ” ซึ่ง เห็ น ได ชัด แจ งว าบทบั ญญั ติ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๘ และมาตรา ๓๑๑ วรรคสาม เปนกลุม
มาตราที่มีหลักการกําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนระบบศาลชั้นเดียว
จึงเขาขอยกเวนแหงมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๘ และมาตรา ๓๑๑ วรรคสาม บัญญัติไวเปนอยางอืน่ ไมเปนไปตาม
หลักทั่วไปวาศาลยุติธรรมจะตองมีสามชั้นเสมอไป สวนขอยกเวนตามกฎหมายอื่นนอกจากที่บัญญัติ
ไวใ นรัฐ ธรรมนูญนั้น ก็ปรากฏหลักการในบทบัญญัติม าตรา ๑ ของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมวา
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“ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น” เชนกัน ซึ่งก็ปรากฏวามีมากมายหลายกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว
เปนอยางอื่น กลาวคือกําหนดใหศาลยุติธรรมมิไดมีสามชั้น เชน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลชํานัญ
พิเศษตาง ๆ อันไดแก ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร หรือศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ เปนตน ศาลชํานัญพิเศษตาง ๆ เหลานี้ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้น ๆ ตางกําหนดใหเปน
ศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แตคูความที่จะใชสิทธิอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนเหลานี้
ตองอุทธรณตอศาลฎีกาเปนระบบศาลสองชั้นหาใชวาตองอุทธรณและฎีกาตอศาลอุทธรณ และศาลฎีกา
ตามลําดับชั้นศาลเปนระบบศาล ๓ ชั้นเหมือนปกติธรรมดาไม11 ยิ่งไปกวานั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๕
ก็มีหลักการใหสิทธิแ กผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานยื่นคํารองตอ ศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยูหรือ
ตอศาลแพงสําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหศาลวินิจฉัยวา จะใหเติมชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามที่ยื่นคํารองหรือไม และคําสั่งของศาลใหเปนที่สุด สวนมาตรา ๓๔
และมาตรา ๓๔/๑ ก็มีหลักการใหผูสมัครและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหผูสมัครเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเพิกถอนการรับสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามได แลวแตกรณี อันเปนขอยกเวนที่แสดงใหเห็นวา
มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น เปน กรณีที่กฎหมายบัญญัติยกเวน
ไวเปนอยางอื่นใหเปน ศาลยุติธรรมที่มีเพียงชั้น เดียวเทานั้น หาใชตองมีครบสามชั้น ตามหลักทั่วไป
ไมยิ่งไปกวานั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๓ ทวิ ก็ยังใหสิทธิแกคูความ
ที่จะอุทธรณเฉพาะในปญหาขอกฎหมายโดยตรงตอศาลฎีกาไดอีกดวย ดังนั้น ทั้งตามบทบัญญัติของ
รัฐ ธรรมนูญแห งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่น ตางก็ไดมีบทบัญญั ติ
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โปรดดู พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ พระราชบั ญ ญั ติ

จั ด ตั้ ง ศาลภาษี อ ากรและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ภ าษี อ ากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๔ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลทรั พ ย สิ น
ทางป ญ ญาและการค าระหว า งประเทศ และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พย สิ น ทางป ญญาและการค า ระหว างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๘
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ยกเว น วา ศาลยุ ติธรรมอาจไม จําเป น ตอ งมีครบสามชั้น คือ ศาลชั้น ตน ศาลอุท ธรณ และศาลฎีก า
ตามหลักการทั่วไปเสมอไป เพราะในบางเรื่องที่มีความจําเปน ตองเรงรัดการพิจารณาพิพากษาใหคดี
ใหเสร็จไปดวยความรวดเร็ว รัฐธรรมนูญก็บัญญัติเปนขอยกเวนไวเอง หรือเปดทางใหฝายนิติบัญญัติ
ตรากฎหมายยกเวนหลักการทั่วไปใหศาลยุติธรรมมี ๒ ชั้น หรือเพียงชั้นเดียวก็ได
สําหรับขอความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ที่วา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” ซึ่งมีผลเทากับวา คดีที่เขาหลักเกณฑ
ตองหามมิใหคูความฎีกาตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี คูความจะฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงไม ไดนั้น กรณี ก็ตองดวยขอยกเวน ที่มีกฎหมายบัญญัติไวเ ปน อยางอื่น ตามรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง และตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา ๑ เชนกัน โดยมาตรา ๒๑๘ วางหลักเกณฑหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงเพราะเปนคดีที่ศาลอุทธรณ
พิพากษายืนหรือแกไขเล็กนอย อันแสดงใหเห็นวาเปนคดีที่ทั้งศาลชั้นตน และศาลอุทธรณตางวินิจฉัย
ขอเท็จจริงสอดคลองตองกันมาทั้งสองศาล กรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะยุติขอโตเถียง ในปญหาขอเท็จจริง
ไดแ ลว ไมควรที่จะใหสิทธิแกคูความนําคดีขึ้นสูศาลฎีกาอีกตอไป สวนมาตรา ๒๑๙ ก็เปน เรื่องที่
ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณตางพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย ไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนเรื่องที่ศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษกักขังจําเลยในกรณีตาง ๆ และศาลอุทธรณ
มิไดพิพากษากลับ ซึ่งเปนเรื่องที่ทั้งศาลชั้นตนและศาลอุทธรณตางมีคําวินิจฉัยสอดคลองตรงกันใหลงโทษ
จําเลยในสถานเบา จึงไมควรใหสิทธิแกคูความที่จะฎีกาในปญหาขอเท็จจริงอีกตอไป อีกทั้งบทบัญญัติ
จํากัดสิทธิฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ ดังที่ไดกลาวมา ก็มิไดจํากัดสิทธิฎีกา
โดยเด็ดขาด เพราะหากมีเหตุผลพิเศษเฉพาะเรื่อง มาตรา ๒๒๑ ก็ยังเปดสิทธิใหมีการรับรองหรืออนุญาต
ใหคูความฎีกาในขอเท็จจริงไดอีกดวย แสดงใหเห็นวา การจํากัดสิทธิฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี นั้น เปนกรณีที่กฎหมาย
เห็นวาเปนเรื่องที่มีเหตุผลและความจําเปนตองยกเวนใหคดียุติเสร็จเด็ดขาดลงโดยเพียงระบบศาลสองชั้น
เทานั้น หาจําตองใหสิทธิแกคูความใชสิทธิอุทธรณฎีกา จนครบศาลสามชั้นไม ดังนั้นบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ดังที่ผูรองอาง
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ปญหาประการตอไปที่ผูรองโตแยงวาคําสั่งของศาลยุติธรรมที่ไมรับฎีกาของผูรองเปนการเลือก
ปฏิบัติขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ นั้น เห็นวา มาตรา ๓๐
บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
เห็นวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
และมาตรา ๒๒๑ เปน บทบัญญัติที่ใ ชบังคับแกคูความในคดีอาญาทุกคดีโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน
หาไดบัญญัติขึ้นเพื่อใชบังคับแกเฉพาะคดีของผูรองเทานั้นไม อีกทั้งการที่ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)
พิจารณาฎีกาของผูรองแลว มีคําสั่งวา ฎีกาของผูรองเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณา
ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหผูรองฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของผูรอง นั้น ก็เปนการพิจารณา
คําสั่งตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา
๒๑๙ ตรี และมาตรา ๒๒๑ หาเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๐ ไม
สวนที่ผูรองยกขอโตแยงวา บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ นั้น เห็น วา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในกลุมมาตรา
ทั้งสี่ดังกลาวขางตน เพียงแตบัญญัติถึงลักษณะรูปแบบของรัฐ และระบอบการปกครองและองคกรที่ใช
อํานาจอธิปไตยวา ประเทศไทยเปน ราชอาณาจักรอัน หนึ่งอัน เดียว จะแบงแยกมิไดมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลเทานั้น สวนมาตรา ๔
ก็บัญญัติรับรองวา ศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิแ ละเสรีภาพ ของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
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แตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๑๙ ตรี เปนเพียงบทบัญญัติจํากัดสิทธิมิใหบุคคลมีสิทธิฎีกาในปญหาขอเท็จจริงในคดีที่เขาหลักเกณฑ
เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติเอาไว ซึ่งเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแตละมาตราดังกลาวบัญญัติไว ซึ่งก็มีเหตุผลและความชอบธรรมที่จะออกกฎหมายมาจํากัด
สิทธิฎีกาในกรณีตามบทมาตราตาง ๆ ไดดังที่ไดวินิจฉัยมาโดยละเอียดแลว ดังนั้น บทบัญญัตแิ หงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมเปนการขัดตอ
รูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง รวมทั้งการใชอํานาจตุลาการของศาลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑
มาตรา ๒ มาตรา ๓ และมิไดขัดตอการใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดวย
จึงมี คํา วินิจ ฉัย วาบทบั ญญัติ ของประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
นายธานิศ เกศวพิทักษ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายนุรักษ มาประณีต ตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย ในคดีอาญาของศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ กรณี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยง
ตอรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) เปนโจทก
ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ฐานความผิด กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับใบอนุญาต ใชอาคาร และไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารโดยฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น โดยโจทกฟองวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ เมื่อระหวาง
ตนป พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปลายป พ.ศ. ๒๕๓๕ วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยซึ่งเปนเจาของผูครอบครอง
และผูดําเนินการกอสรางไดกอ สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน ๒ อาคาร
ตอมานายกเทศมนตรีตําบลปากชองไดมีคําสั่งเปนหนังสือใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางตอเจาพนักงาน
และมีคําสั่งหามมิใหจําเลยใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชอาคารดังกลาว จําเลยฝาฝน เหตุเกิดที่ตําบลปากชอง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑
และปรับจําเลยเปนรายวันตามกฎหมายจนกวาจําเลยจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น
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จําเลยใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษายกฟองโจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับใหยกคําพิพากษาศาลชั้นตนและ
คําพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ ใหศาลชั้นตนวินิจฉัยประเด็นอื่นที่เหลือตอไปแลวพิพากษาใหมตามรูปคดี
ตอมาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ การกระทํา
ของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมไดรับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงวันฟอง
เปนเวลา ๔๒๔ วัน เปนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหระงับการใชอาคาร
จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวนั ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗
จนถึงวันฟอง เปนเวลา ๕๑๓ วัน เปนเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๒,๗๐๐ บาท
โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีก ในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดวันฟองเปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแกเปนวา
ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ ๑๐๐ บาท
นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟองเปนเวลา ๔๙๓ วัน เปนเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท รวมโทษ
ตามคําพิพากษาศาลชั้นตนแลว จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แกใหเปนไปตาม
คําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมดในป ๒๕๓๔-๒๕๓๕
แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลตําบลปากชอง
ซึ่งยั งไมอ ยูใ นบัง คับ ของกฎหมายที่จะตอ งมี การยื่น ขออนุ ญาตเพื่ อการกอสรา งหรือ ตอเติม อาคาร
การที่ฝายผูกลาวหามีคําสั่งใหจําเลยยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคารพิพาทดังกลาว จึงเปน
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อกลั่นแกลงตอบโตจําเลยที่รองเรียนการทุจริตของฝายผูกลาวหา
ตอสํานักงาน ป.ป.ช. จํ าเลยจึงเห็น วาการที่จําเลยไมยื่น คํา ขออนุญาตกอสรางและยังคงใชอาคาร
ตามปกติไมใชเรื่องของการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นเพราะการกระทําที่เปนการฝาฝนคําสั่ง
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ของเจาพนักงานทองถิ่นที่จะเปนความผิดนั้นตองเปนการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ที่สั่งการ
โดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น จําเลยจึงไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริงผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
หมายเรียกจําเลยมาปฏิบัติตามคําพิพากษา แจงนายประกันสงตัวจําเลย
จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ในขณะเดียวกันก็ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารอง
ของจําเลยใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ขัด ขวางการนําคดีขึ้ น ศาลใหครบ ๓ ศาล ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ จึ งเปน บทบั ญญั ติ
แหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ที่บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ
ศาลชั้ น ต น ศาลอุ ท ธรณ และศาลฎี กา เวน แต ที่มี บั ญญั ติไ ว เป น อยา งอื่น ในรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ
ตามกฎหมายอื่น ” และรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ที่บัญ ญัติว า “การพิ จารณาพิ พากษาอรรถคดี
เป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย” ดั งนั้น บทบัญญัติแ ห งประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
๒) คําสั่งของศาลยุติธรรมเปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แมการจํากัดสิทธิ
จะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
วาเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็ตาม แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ซึ่งเปน หลักใหญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศ รีความเปน มนุษยซึ่งไมใ หมีการเลือกปฏิบัติได
จึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖๔ และขัดตอแนวพระราชดําริการใชและการตีความกฎหมาย
อันเปนเจตนารมณของพระมหากษัตริย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ ที่ศาลเปนผูรับมอบอํานาจจาก
พระมหากษัตริยตองพิจารณาพิพากษาคดีตามเจตนารมณของพระมหากษัตริย หรือตามรัฐธรรมนูญ
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เทานั้น ดังนั้น คําสั่งของศาลยุติธรรมที่สั่งไมรับฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ ประกอบมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงเปนคําสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖
๓) รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒ บัญญัติวา ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ พระมหากษัตริยทรงเปนหัวหนาผูปกครองประเทศปกครอง
โดยทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชนของคนหมูใหญ การตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ สวนมาตรา ๓
บัญญัติใหศาลเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย เปนบุคคลที่ถูกระบุใหใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน
ตามเจตนารมณของพระมหากษัตริย และพระมหากษัตริยยังไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหโจทก
ทําการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๗๒
และมาตรา ๒๖๔ ศาลซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา จะใชอํานาจ
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มิได
ดังนั้น บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ จึ ง เปน อั น ใช บั งคั บ มิ ไ ด ขอให ศ าลสง ข อ โต แ ย งดั ง กล า วให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลฎีกามีคําสั่งวา คดีนี้ศ าลชั้น ตนไดหยิบยกบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี มาใชเปนหลักในการวินิจฉัยมีคําสั่ง
ไมรับฎีกาของจําเลย จําเลยยื่น อุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาพรอมกับยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงเรื่องให
ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย โดยโตแ ยงวาบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบังคับมิได ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศ าลจะใชบังคับแกคดีแ ละไมปรากฏวาเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นของจําเลยดังกลาวไปเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง สวนขอโตแยงวาประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้นศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัย
เรื่องดังกลาวไวแลววาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงไมตองสงขอโตแยงตามที่จําเลยรองขอ
ศาลรัฐ ธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คดีอยูใ น
ระหวางการพิจารณา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ และใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ ภายหลังมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
เมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ใหโอนบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙
กัน ยายน ๒๕๔๙ มาอยูใ นอํานาจและความรับ ผิดชอบของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ และคํารอ ง
ดัง กล า วขอให ส งข อ โต แ ยง ว า กฎหมายที่ ศ าลจะใชบั ง คั บ แกค ดี ขั ด หรือ แย ง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ ไปให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ขณะที่ จํ า เลยยื่ น คํ า ร อ งนั้ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังมีผลใชบังคับ หากบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตามขอ โต แ ย งของจํ าเลยขัดหรือ แย งต อรัฐ ธรรมนูญ บทบั ญญั ติดั งกล าวยอ มเปน อั น สิ้ น ผลบั งคั บ
และมีผลไปถึงคดีของจําเลยซึ่งยังไมถึงที่สุด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองได ซึ่งมีประเด็น ที่
ตองวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
หรือไม
พิเคราะหแลว รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒ เปน บทบัญญัติที่กลาวถึงระบอบการปกครองของ
ประเทศไทย มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติรับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลทั่วไป สวนมาตรา ๓๐ บั ญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลชายและหญิ ง
มีสิทธิเทาเทียมกัน บุคคลทุกคนยอมไดรับความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน จะเลือกปฏิบั ติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ขั ด ต อ
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รัฐธรรมนูญไมได สวนการใชสิทธิทางศาลก็ดี หรือการยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขึ้นเปนขอตอสูคดี
ในศาลก็ดี หากมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว บทบัญญัติหรือกฎหมายอื่นจะขัดหรือแยงไมได แตถาสิทธิ
หรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญไมไดรับรองไว ก็จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวของนั้น
ดังที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอื่น ในรัฐ ธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น” สําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไข
เล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป
หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไข
เล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยเกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง” มาตรา ๒๑๙ บัญญัตวิ า “ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้
หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษา
แกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย” มาตรา ๒๑๙ ตรี บัญญัติวา “ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษกักขังแทน
โทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับหรือกักขัง
เกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริง” การตองหามฎีกาในขอเท็จจริงทั้งสามมาตรามิไดเปนบทบัญญัติบังคับโดยเด็ดขาด
แตยังเปดโอกาสใหคูความ ไมวาโจทกหรือจําเลย มีสิทธิเทาเทียมกันที่จะมีสิทธิขอใหผูพิพากษาคนใด
ซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองใหฎีกาได
หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย
ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไปไดเชนกัน ทั้งนี้ เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๑ เห็นวา การดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศยอมตองมีกฎหมายกําหนด
เปนกติกาสําหรับผูเกี่ยวของถือปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดความยุติธรรมแกทุกคน โดยเฉพาะกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ สําหรับคูความและศาลถือปฏิบัติในการดําเนินกระบวนพิจารณาและการใชอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกคนไมวาโจทก จําเลย และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ดังนั้น
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การที่ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง”
จึงมิใชเปนกรณีที่ศาลในฐานะองคกรที่ใชอํานาจตุลาการใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิเสรีภาพของโจทกแตอยางใด จึงไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๔
และมาตรา ๓๐ สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ ถือเปนบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องอํานาจของศาลในฐานะ
องคกรที่ใชอํานาจตุลาการวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปน อํานาจของศาลซึ่งตองดําเนิน การ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งหมายความวาการพิจารณา
พิพากษาคดีความทั้งหลายใหเปน อํานาจของศาล และการใชอํานาจดังกลาวศาลตองดําเนิน การให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยโดยรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไวอยางไร กฎหมายบัญญัติไวอยางไร ศาลในฐานะผูใชอํานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี
ตองดําเนินการใหเปนไปตามนั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจะฎีกาไดหรือไมนั้นนอกจากจะตองพิจารณา
ตามรัฐธรรมนูญแลว ยังจะตองพิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญมิได
บัญญัติเรื่องการฎีกาคําพิพากษาของศาลไวก็ตองเปนไปตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติโดยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องการฎีกาและการหามฎีกาไว การจะฎีกาไดหรือไม
จึงตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี บัญญัติเรื่องการหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงในกรณี
ที่ศาลอุทธรณเพียงแตแ กไขเล็กนอยโดยไมไดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน เชนนี้คูความ
จึงฎีกาไมไดตามกฎหมายดังกลาว ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมมีขอความที่ขัดหรือ แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
สําหรับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใ หศ าลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้น ต น
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ซึ่งผูรองโตแยงวา ผูรองมีสิทธิฎีกาไดนั้น เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
ดังกลาว เปนบทบัญญัติแตเพียงโครงสรางของศาลยุติธรรมเทานั้น สวนคดีประเภทใดจะขึ้นตอศาลใด
และจะอุ ท ธรณ ฎี ก าได ห รื อ ไม จ ะต อ งเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ซึ่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการอุทธรณและการฎีกาไว โดยมาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไดกําหนดขอหามฎีกาไว จึงตองเปนไปตามนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง มิใชบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของคูความในการฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
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แตอยางใด ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง และที่
มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติใ หมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลฎีกา โดยมีม าตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๒๙ และ
มาตรา ๓๓๒ ในบทเฉพาะกาลบัญญัติใหมีวิธีพิจารณาคดีตลอดจนอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษา
ไวเปนพิเศษโดยไมตองดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ตามลําดับชั้นเหมือน
คดีอาญาทั่ว ๆ ไป ก็ไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญเชนกัน ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ แตอยางใด
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายจรัญ หัตถกรรม ตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ศาลฎีกาสงคําโตแ ยงของผูรอง ซึ่งเปน จําเลยในคดีอาญาของศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว
(ปากชอง) เปนโจทก ฟองนายสุช าติ อํานวยมงคลพร เปน จําเลยตอศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)
ฐานความผิดกอสรางอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาต ใชอาคาร และไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
โดยฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตอมาศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) พิพากษาวา จําเลยมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๑ การกระทําของจําเลยเปน ความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรม
เปนกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานกอสรางอาคารโดยเจาของไมได
รับอนุญาต จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๓๗ ถึงวันฟองเปนเวลา ๔๒๔ วัน เปนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท ฐานฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ใหระงับการใชอาคาร จําคุก ๓ เดือน ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวัน วันละ ๑๐๐ บาท นับแต
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟอง เปนเวลา ๕๑๓ วัน เปนเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท รวมจําคุก
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๖ เดือน ปรับ ๑๗๒,๗๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอไวมีกําหนด ๒ ป ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และใหปรับจําเลยอีกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ขอหาอื่นใหยก
จําเลยอุทธรณคําพิพากษาของศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแก
เปนวา ฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไมยื่นคําขออนุญาตกอสรางและหามใชอาคาร ปรับวันละ
๑๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ จนถึงวันฟอง เปนเวลา ๔๙๓ วัน เปนเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท
รวมโทษตามคําพิพากษาศาลชั้น ตน แลว จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๗๑,๗๐๐ บาท นอกจากที่แกใ ห
เปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
จําเลยฎีกาวา เมื่อจําเลยไมไดกอสรางอาคารพิพาททั้งสองขึ้นใหมทั้งหมดในป ๒๕๓๔-๒๕๓๕
แตอาคารพิพาทตามฟองเปนอาคารที่มีมาแตเดิมตั้งแตป ๒๕๒๑ กอนการจัดตั้งเทศบาลตําบลปากชอง
ซึ่งยังไมอยูในบังคับของกฎหมายที่จะตองมีการยื่นขออนุญาตเพื่อการกอสรางหรือตอเติมอาคาร คําสั่ง
ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ที่ ใ ห จํ า เลยยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตก อ สร า งและห า มใช อ าคารพิ พ าทดั ง กล า ว
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จําเลยไมไดกระทําความผิดตามฟองโจทก
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง) มีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ผูพิพากษา
ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไมอนุญาตใหจําเลยฎีกา จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
จําเลยยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ พรอมกับยื่นคํารองลงวันที่
เดียวกัน โตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบังคับมิได ขอใหศาลฎีกาสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา จะตองใชบทกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี เปนกรณีมีขอโตแยง
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงมีคําสั่งใหรอการวินิจฉัยคดีไวชั่วคราว และสงความเห็น
ของจําเลยไปเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ
ใหแจงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลฎีกาทราบ ตอมาคดีอยูในระหวางการพิจารณา คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้น สุดลง เมื่อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ และให
ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐ ธรรมนูญดังกลาว ภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕
บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและใหโอนบรรดาอรรถคดีหรือ
การใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจ
และความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีปญหาตองพิจารณากอนวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยคํารองดังกลาวไดหรือไม เห็นวา จําเลยยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘
พรอมกับยื่นคํารองลงวันที่เดียวกันโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ใชบังคับมิได โดยขอให
ศาลฎีกาสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยขณะนั้นรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังใชบังคับอยู และศาลฎีกาตองใชบทกฎหมายดังกลาวบังคับ
แกคดี ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓ ก็บัญญัติรับรองไววา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดา
ที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับ
การคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารอง
ดังกลาว
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ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยมีวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไวดังนี้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขั ดตอบทบัญญัติแ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
มาตรา ๒๗๒ ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแต
ที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น
ใหมีแ ผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษา
ประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวนเกาคน ซึ่งไดรับ
เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี
อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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สําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไววา
มาตรา ๒๑๘ ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืน ตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และ
ใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศาลอุทธรณพพิ ากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลย
เกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
มาตรา ๒๑๙ ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้หามมิใหคูความ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใ หใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและ
เพิ่มเติมโทษจําเลย
มาตรา ๒๑๙ ตรี ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษ
จําคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับ หรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิได
พิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็น วา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ และมาตรา ๔ บัญญัติไวในบททั่วไป โดยมาตรา ๒ เปนบทบัญญัติใหประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมาตรา ๔ บัญญัติรับรอง
และใหความคุม ครองศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลทั่วไป สวนมาตรา ๓๐
เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้น พื้น ฐานของชนชาวไทย โดยใหบุคคลมีความเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลจะกระทํามิได แตมิไดเปนการหามโดยเด็ดขาด โดยมีบทยกเวนไววา หากการเลือกปฏิบัตินั้น
เปนมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคโดยทําใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ก็กระทําได สําหรับมาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติหลักเกณฑการใช
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โดยการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย สวนมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ที่เกี่ยวกับประเด็น
ตามคํารอง เปนบทบัญญัติใหศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแต
ที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น ซึ่งคําวา “กฎหมาย” ในมาตรา ๒๓๓
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และคําวา “ตามกฎหมายอื่น” ในมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง กฎหมายวิธีสบัญญัติ
ซึ่งรวมกฎหมายวิธีพิจารณาความดวย กรณีนี้คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สําหรับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ที่จําเลย
โตแยงวาขัดหรือแยงตอบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญนั้น เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑการหามฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริงในคดีอาญา ที่ศาลตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว โดยตามมาตรา
๒๑๘ วรรคหนึ่ง เปนกรณีคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลชั้นตนหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและ
ศาลอุทธรณใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกยังคงไมเกินหาป
และมาตรา ๒๑๙ เปนกรณีคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองนี้หามคูความมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตมี
ขอยกเวนใหจําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริงไดหากเปนกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเพิ่มเติม
โทษจําเลยใหหนักขึ้นกวาคําพิพากษาของศาลชั้นตน สวนมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง หามเฉพาะโจทก
มิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงสําหรับกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยในคดี
ที่ใ หลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน หาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่น ดวยหรือไม ซึ่งหากเปน การแกไขมาก
ก็สามารถฎีกาในปญหาขอเท็จจริงไดทั้งโจทกและจําเลย และมาตรา ๒๑๙ ตรี เปนบทบัญญัติหามมิให
คูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ในกรณีที่ศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตนในคดีที่
ศาลชั้นตนลงโทษกักขังจําเลยแทนโทษจําคุกหรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก แตถาศาลอุทธรณ
พิพากษากลับคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริงได และหากศาลอุทธรณเพียงแตแกไขไมไดพิพากษากลับ
ก็ตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ซึ่งเปนเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหปญหาขอเท็จจริงที่สําคัญ
เทานั้นขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกา หากปญหาขอเท็จจริงที่ไมสําคัญขึ้นสูศาลฎีกาไดทุกกรณียอมเปน
อุปสรรคในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาที่จะทําใหการพิจารณาคดีลาชา ทั้งปญหาขอเท็จจริง
ดังกลาวถูกตรวจสอบและทบทวนกันมาแลวถึงสองชั้นศาล คือ ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ และการหามฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริงดังกลาวก็มิไดเปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิโดยเด็ดขาด ยังเปดโอกาสใหคูความอยาง
เทาเทียมกัน ไมวาโจทกหรือจําเลย มีสิทธิที่จะขอใหผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษา
หรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองใหฎกี าได หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด)
ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไปได
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ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ซึ่งหมายความวา หากคูความ
ฝายที่ตองการฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๑๙ ไดดําเนินการตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในมาตรา ๒๒๑ แลว ปญหาขอเท็จจริงนั้นก็ขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาได จึงเห็นไดวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ที่หามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ไมเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒ ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา ๔ และ
ไมเปนการทําใหสิทธิของบุคคลไมเสมอกันตามกฎหมาย ตามมาตรา ๓๐ รวมทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒ ก็มิไดบัญญัติสิทธิในการฎีกาตอศาลสูงสุดไว จึงไมกระทบตอบทบัญญัติดังกลาว
ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๑๙ ตรี ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒
มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายวิชัย ชืน่ ชมพูนุท ตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๔๐/๒๕๔๘
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม
ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
พนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว เปนโจทก ฟองนายสุชาติ อํานวยมงคลพร เปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดสีคิ้ว ฐานความผิดกอสรางอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตใชอาคาร และไมยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารโดยฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และศาลจังหวัดสีคิ้ว พิพากษาวาจําเลยมีความผิด
ตามฟอง จําเลยอุทธรณคําพิพากษาของศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษาแก จําเลยฎีกา
ศาลจังหวัดสีคิ้วมีคําสั่งวา ฎีกาของจําเลยเปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตองหามฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ กับมาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี จึงมีคําสั่งไมรับฎีกาของจําเลย
จําเลยยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาพรอมกับยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
โดยโตแยงวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และ
มาตรา ๒๗๒ จึงใชบังคับมิได ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา จะตองใชบทกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี
เปนกรณีมีขอโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ
ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงใหรอการวินิจฉัยคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็น เชน วานั้น ตามทางการเพื่อศาลรัฐ ธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงแลว ขอโตแยง
ของจําเลยนาจะสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๕ ไดบัญญัติหลักการไววา ศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยอมไดรับ
การคุมครอง และเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควร
วินิจฉัยคดีตามคํารองนี้ซึ่งเปนคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ ตอไป
ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๑๙ ตรี
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒ บัญญัติไวในหมวด ๑ บททั่วไปวาประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันเปนบทบัญญัติที่กลาวถึง
ระบอบการปกครองของประเทศไทย มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติรับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไป สวนมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่รับรองความเสมอภาค
ของบุคคล ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน บุคคลทุกคนยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือทั้งสามมาตรานี้ เปนการกําหนดหลักการกวาง ๆ โดยทั่วไป แมตอมา
จะไดประกาศยกเลิกรัฐ ธรรมนูญ ๒๕๔๐ แลวก็ตาม แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับระบอบการปกครอง มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของบุคคล และมาตรา ๓๐ เปน บทบัญญัติวาดวยความเสมอภาคของ
บุคคล เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ยังคง
ใหความคุมครองศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ที่บรรดาชนชาวไทย
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เคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขไวแ ลว ดังนั้น บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ ๒๕๔๐ ดังกลาวขางตน จึงยอมไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) มาตรา ๓ ดวย
สําหรับกรณีที่ผูรองโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
และมาตรา ๒๑๙ ตรี ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง เปนการที่ศ าลยุติธรรม
เลือกปฏิบัติ ขัดตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และขัดตอ
เจตนารมณของพระมหากษัตริยที่ใชอํานาจตุลาการทางศาลนั้น เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวที่หามฎีกา
ขอเท็จจริงเปนเพียงกําหนดเงื่อนไขไวอยางกวางวากรณีใดที่ฎีกาไมได เชน ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษา
ยืนตามศาลชั้นตนหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือ ฯ ...ตามมาตรา ๒๑๘
วรรคหนึ่ง ซึ่งหามมิใหคูความฎีกาขอเท็จจริง หรือในกรณีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย
ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ ฯ ...ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกวาที่ศาลชั้นตน
กําหนด หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ
แกไขมากและเพิ่ม เติมโทษจําเลย ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง บทบัญญัติเหลานี้เปนบทบัญญัติที่
ใชบังคับเปนการทั่วไปสําหรับคูความที่เขามาเกี่ยวของกับคดีเพื่อความยุติธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑสําหรับคูความและศาลตองถือปฏิบัติในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาและการใชอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูเกี่ยวของทุกคน
ฉะนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ที่บัญญัติวาดวยสิทธิของจําเลยที่จะยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณบางประเภทและมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๐
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องอํานาจของศาลในฐานะองคกรที่ใช
อํานาจตุลาการวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งหมายความวา การพิจารณาพิพากษาคดีความ
ทั้งหลายใหเปนอํานาจของศาล และการใชอํานาจดังกลาวศาลตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติไวอยางไร กฎหมาย
บัญญัติไวอยางไร ศาลในฐานะผูใชอํานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเปน
ไปตามนั้ น แสดงใหเ ห็น วา การจะฎีก าไดห รือ ไม น อกจากจะต องพิจ ารณาตามรั ฐ ธรรมนู ญแล ว
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ยังจะตองพิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยเมื่อรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเรื่องการฎีกาคําพิพากษา
ของศาลไวก็ตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายที่
บัญญัติเรื่องการฎีกาและการหามฎีกาไวสําหรับคดีอาญา การจะฎีกาไดหรือไมจึงตองเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
บัญญัติเรื่องการหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงในกรณีที่ศ าลอุทธรณเพียงแตแกไขเล็กนอยโดยไมได
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน ดวยเหตุนี้คูความจึงฎีกาไมไดตามกฎหมายดังกลาวที่ไมมี
ขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใ หศ าลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลชั้น ตน
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ซึ่งผูรองโตแยงวา ผูรองมีสิทธิฎีกาไดนั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
เปนบทบัญญัติที่กําหนดโครงสรางของศาลยุติธรรมวาเปนเชนไร สวนคดีประเภทใดจะขึ้นตอศาลใด
และจะอุทธรณฎีกาไดหรือไมจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยในคดีอาญาก็ตองเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี
ไดกําหนดขอหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงไวใ นลักษณะที่เปน การบังคับ แกคูความในคดี และเมื่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง มิใชบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของคูความในการฎีกาคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณ จึงเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๑๙ ตรี ไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยมีมาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๒๙
และมาตรา ๓๓๒ ในบทเฉพาะกาลบัญญัติใ หมีวิธีพิจารณาคดีตลอดจนอํานาจศาลในการพิจารณา
พิพากษาไวเปนพิเศษโดยไมตองดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ตามลําดับชั้น
เหมือนคดีอาญาทั่ว ๆ ไป จึงไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังกลาวจึงเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ตรี ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓
และมาตรา ๒๗๒
นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ
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