เจตนารมณ์ : คุ้มครองความเป็ นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ

บทที่ ๒
คดีมีข้อโต้ แย้ งว่ าบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๒

 รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
 รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
 รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒

อ.อธิ คม อิ นทุภตู ิ
ชุดที่ 21
1

2

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ม.๒๑๒

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒

วรรคสอง “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความ
ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะ
ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
วรรคสาม “คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง
แต่ไม่กระทบต่อคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญา
ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทาความผิดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคย
กระทาความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ”

มาตรา ๒๑๒ “ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่
คดี ใ ด ถ้ า ศาลเห็ น เอง หรื อ คู่ ค วามโต้ แ ย้ ง พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายนั้ น ต้ อ งด้ ว ยมาตรา ๕ และยั ง ไม่ มี
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น
ให้ ศ าลส่ ง ความเห็ น เช่ น ว่ า นั้ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
ในระหว่ า งนั้ น ให้ ศ าลด าเนิ น การพิ จ ารณาต่อ ไปได้ แต่ ใ ห้ ร อการ
พิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ”
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4

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๕
พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๕ “ รั ฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรื อข้ อบังคับ หรื อการ
กระทาใด ขัดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรื อ
การกระทานัน้ เป็ นอันใช้ บังคับมิได้
เมื่อไม่ มีบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญนี บ้ ังคับแก่ กรณี
ใด ให้ กระทาการนัน้ หรื อวินิจฉัยกรณีนัน้ ไปตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข”

มาตรา ๗ ให้ศาลมีหน้าที่และอานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้
(๑) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ
ร่างกฎหมาย ...
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1

มาตรา ๔๑ ผู้ที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ จะต้องเป็น
บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น
การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ ให้กระทาเป็นคาร้อง
ตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนดของศาล เว้นแต่การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
คดีในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จัดทาเป็นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ...
(๒) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาลพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ...
วรรคท้าย การดาเนินการตาม (๒) ให้ส่งความเห็นหรือคาโต้แย้งของ
คู่ความพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานศาลปกครอง
หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาล พิจารณาวินิจฉัย

มาตรา ๔๒ คาร้องต้องทาเป็นหนังสือใช้ถ้อยคาสุภาพ มีรายการครบถ้วนตาม
แบบที่กาหนดในข้อกาหนดของศาล ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) เรื่องหรือการกระทาทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีคา
วินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคาร้อง
(๔) คาขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดาเนินการอย่างใดพร้อมทั้ง
เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง...
มาตรา ๔๓ หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
ให้ทาเป็นหนังสือราชการโดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง ความประสงค์ที่จะให้ศาลดาเนินการ และมาตราของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๑๒

หลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๑๒

๑.เป็นกรณีที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นบังคับแก่
คดี
๒.มีข้อโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้
๓.ยังไม่มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น

๔. ศาลมีอานาจพิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ต้องรอการพิพากษา
คดีไว้ก่อน
๕. หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า คาโต้แย้งของคู่ความไม่เป็น
สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจไม่รบั
เรื่องไว้พิจารณา
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หลักเกณฑ์ขอ้ ๑ : เป็ นกรณี ที่ศาลจะใช้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายบังคับแก่คดี

10

ปั ญหาข้ อที่หนึ่ง

บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามมาตรา ๒๑๒
หมายถึงกฎหมายประเภทใดบ้าง

(๑) กฎหมายที่ตราขึ้นโดย
องค์กรนิติบัญญัติตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ได้แก่
พระราชบัญญัติ และ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ปั ญหา
(๑) คาว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามความหมายของมาตรา
๒๑๒ หมายถึงกฎหมายประเภทใดบ้าง
(๒) บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีมีลักษณะ
อย่างไร
(๓) คดีถึงที่สุดแล้วส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่
11

(๒) กฎหมายอื่นที่ฝ่ายบริหารตรา
ขึ้นตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ
บัญญัติให้กฎหมายนั้นมีศักดิ์และ
ฐานะเทียบเท่ากฎหมายที่ตราขึ้น
โดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชกาหนด

(เทียบ:คาวินิจฉัยศาลรั ฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๔๔)
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กฎหมายที่ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในความหมาย
ของมาตรา ๒๑๒ ที่จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้






ตัวอย่างของกฎหมายที่ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ในความหมายของมาตรา ๒๑๒


พระราชกฤษฎีกา
 ซึ่งเป็ นนิยามของคาว่ า
กฎกระทรวง
กฎ ตามพ.ร.บ.จัดตัง้
ศาลปกครองฯ พ.ศ.
ประกาศกระทรวง
๒๕๔๒ ม.๓
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป



ประกาศธนาคารพาณิชย์ ประกาศบริษัทเงินทุนฯ ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องเกี่ยวกับการเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา (คาวินิจฉัยฯที่ ๔/๒๕๔๒, ๑๐/๒๕๔๒)
ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ เช่น ระเบียบ
ประกาศและข้อก้าหนดเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน้้าตาลที่ออกโดย
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (คาวินิจฉัยฯที่ ๒๗/๒๕๔๔)
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นต่อ
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ (คาวินิจฉัยฯที่ ๓/
๒๕๕๔)
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คาวินิจฉัยฯที่ ๑๐/๒๕๔๒ ศาลจังหวัดสงขลาส่งข้อโต้แย้งของ
จาเลยที่ว่า ประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของธนาคารพาณิชย์
(โจทก์คดีนี้) ภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดจากจาเลย ซึ่งศาลจะนามาใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังกล่าว มิได้ออกโดยองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ จึงไม่เป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัย
ข้อสังเกต : หากเป็นประกาศของธนาคารพาณิชย์ ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับ
วินิจฉัยโดยให้เหตุผลในทานองว่า ประกาศดังกล่าวมิใช่ประกาศของทางราชการ และ
ไม่ใช่บทบัญญัติที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติ (คาวินิจฉัยฯที่ ๕/๒๕๔๒, ๙/๒๕๔๒,
๔๒-๔๓ /๒๕๔๒)
15

- กฎ ข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(คาสั่งฯที่ ๓/๒๕๕๔)
- กฎกระทรวง เช่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ที่ก้าหนดให้ผู้พักในโรงแรม
เสียค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ ๓ ของค่า
เช่าห้องพัก (คาวินิจฉัยฯที่ ๔/๒๕๔๘)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความพ.ร.บ.
วิทยุกระจายเสียงฯ พ.ศ.๒๔๙๘ (คาวินิจฉัยฯที่ ๕๖/๒๕๔๘)
- พระราชกฤษฎีกา เช่น
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่
๓๐๙ (ฎ.๙๕๗๐/๒๕๔๔, ๑๐๘๘๙/๒๕๔๖)
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 ข้อบังคับหรือคาสั่งของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหาร
- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการด้าเนินคดีอาญา

พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๒.๕ (คาวินิจฉัยฯที่ ๑/๒๕๔๓)
- คาสั่งนายกรัฐมนตรีและคาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด้าฯ (คาวินิจฉัยฯ
ที่ ๑๔-๑๕/๒๕๔๓)
- คาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เพิกถอนสัญชาติบุคคล
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ (คาวินิจฉัยฯที่ ๑๕/๒๕๕๑)
- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.
๒๕๕๒ และข้อกาหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลง
วันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๕๒ (คาวินิจฉัยฯที่ ๑๐-๑๑/๒๕๕๓)
16

- ข้อกาหนดของศาลชานัญพิเศษ เช่น ข้อกาหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.
๒๕๓๙ ออกตามความในพ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีฯ พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา
๒๐ (คาวินิจฉัยฯที่ ๕๐/๒๕๔๔)
- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองและศาลยุติธรรม
เทียบ: คาสั่งฯที่ ๓๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลา
การศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ
๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) ไม่ใช่กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า จึงมิใช่กรณีที่ผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง (ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัย
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3

ปัญหา :

ปั ญหาข้ อสอง

กรณีมีข้อโต้แย้งว่า กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ องค์กรที่มีอานาจวินิจฉัยคือศาลปกครอง ตามพ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครอง พ.ศ.๒๕๔๓ ม.๙ (๑) และหากศาลปกครองวินิจฉัยว่าขัด
รัฐธรรมนูญ จะมีผลเป็นการเพิกถอนกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ตาม ม.๗๒
แต่ในกรณีมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมว่า กฎ
ระเบียบ หรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
จะต้องทาอย่างไร เพราะไม่มีกฎหมายให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ศาล
ปกครองวินิจฉัย ?

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้
บังคับแก่คดีมีลกั ษณะอย่างไร

มีลักษณะดังนี้
• เป็นบทบัญญัติที่เป็นประเด็นข้อพิพาทหรือข้อแพ้ชนะในคดี
(ค.๔๑/๒๕๔๗, ค.๒๗/๒๕๔๖, ค.ส.๔/๒๕๕๔, ค.ส.๑๓/๒๕๕๔
ค.๑๑/๒๕๔๔, ค.๓/๒๕๔๔, ค.๒๘/๒๕๔๖, ค.๓๔ /๒๕๔๘
• เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาในคดีนั้น
(ค.๑๖/๒๕๔๖, ค.๑๐/๒๕๔๙, ค.๓๔-๓๕/๒๕๕๓,ค.๓๔/
๒๕๔๘, ค.๑๓/๒๕๕๔, ค.๕/๒๕๕๔, ค.๕/๒๕๕๑)

ความเห็นที่หนึ่ง ศาลยุติธรรมมีอานาจวินิจฉัยเอง แต่คาวินิจฉัยมีผลผูกพัน
เฉพาะคู่ความในคดี ไม่มีผลเป็นการเพิกถอนกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับนั้น
ความเห็นที่สอง ศาลยุติธรรมควรวินิจฉัยว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นอานาจ
ของศาลปกครองที่จะวินิจฉัย โจทก์หรือจาเลยจะโต้แย้งเข้ามาเป็นประเด็นในคดีนี้
ไม่ได้
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แนวคาวินิจฉัยกรณีเป็ นบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ศาลจะใช้ บังคับแก่ คดี

คาวินิจฉัยที่ ๔๑/๒๕๔๗ เป็นกรณีกระทรวงการคลังเป็นโจทก์ฟ้อง
ขับไล่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ผู้เช่าให้การต่อสู้คดีว่า หนังสือมอบอานาจที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบอานาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์ฟ้องคดี
แทน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ โจทก์ไม่มีอานาจ
ฟ้อง และจาเลยไม่ได้ผิดสัญญาเช่า ศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกระทรวงในรัฐบาล อากรสาหรับการมอบ
อานาจซึ่งโจทก์เป็นฝ่ายต้องเสีย จึงเป็นอันไม่ต้องเสียตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๒๑หนังสือมอบอานาจโจทก์ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ และ
จาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่า พิพากษาให้จาเลยขนย้ายทรัพย์สินและ
บริวารออกไป และส่งมอบที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ ให้จาเลยชาระค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจาเลยและบริวารจะออกจากที่ดินที่เช่า
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จาเลยฎีกาว่า หนังสือมอบอานาจโจทก์ไม่ติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ จะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ และใน
ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จาเลยยื่นคาร้องขอให้ศาลฎีกาส่งเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา
๑๒๑ ให้สิทธิและยกเว้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องปิดอากร
แสตมป์ในหนังสือมอบอานาจ แต่ในขณะเดียวกันจาเลยต้องปิดอากร
แสตมป์ หากไม่ปิดไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เป็นบทบัญญัติที่
เป็นการแบ่งชั้นวรรณะ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในกฎหมาย จึงขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๔๐) มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๒๓๓ ศาลฎีกาจึงส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ เป็น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี และวินิจฉัยในเนื้อหาว่า
มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ข้อสังเกต
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาล
ฎีกาจะต้องใช้บังคับแก่คดี เนื่องจากจาเลยฎีกาเป็นประเด็นขึ้นมาว่า โจทก์
ไม่มีอานาจฟ้อง เพราะหนังสือมอบอานาจของโจทก์ไม่ติดอากรแสตมป์ไม่
ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ อันเป็นประเด็นที่ศาลจะต้อง
วินิจฉัยในคาพิพากษาคดีนี้ และประเด็นดังกล่าวเป็นข้อแพ้ชนะในคดีนี้
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แนวคาวินิจฉัยกรณีไม่ เป็ นบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ศาลจะใช้ บังคับแก่ คดี

คาวินิจฉัยที่ ๒๗/๒๕๔๖ เป็นกรณีพนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อ
ศาลอาญาขอให้ริบทรัพย์สินคือเงินฝากในบัญชีเงินฝากของจาเลยที่ ๒
ในคดีมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจาหน่ายและจาหน่าย เงินฝาก
ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้อาศัยอานาจตามพ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา ๒๒ อายัดไว้แล้ว เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยขอให้ทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพ.ร.บ. มาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑
24
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จาเลยที่ ๒ ยื่นคาร้องคัดค้าน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ริบ
เงินฝากดังกล่าว จาเลยที่ ๒ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จาเลยที่ ๒
ฎีกาว่า พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ ศาล
ฎีกาเห็นว่า เป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลฎีกาจะ
ใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงส่งข้อโต้แย้งดังกล่าวไปเพื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กรณีเกี่ยวกับพ.ร.บ.มาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๖ ที่
บัญญัติว่า “ การยึดและการอายัดทรัพย์สินตามาตรา ๒๒ ซึ่งกระทาโดย

(ต่อ) ชอบด้วยกฎหมาย หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้กระทาไม่
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนตัว”นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็น
บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนตัว หากในการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒ คณะกรรมการผู้สั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด มิได้เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า
ทรัพย์สินของจาเลยที่ ๒ ผู้ร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันควรริบหรือไม่ พ.ร.บ. มาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๖
ดังกล่าว จึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะต้องใช้บังคับแก่คดี กรณี
ไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญไม่จาต้อง
วินิจฉัยบทบัญญัติมาตราดังกล่าว คงรับวินิจฉัยประเด็นที่ว่า
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แนวคาวินิจฉัยกรณีเป็ นกฎหมายวิธีพจิ ารณาความที่เกี่ยวข้ องกับคดีนัน้

พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ หรือไม่เท่านั้น
ข้อสังเกต
เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๖ มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ศาลจะใช้บังคับคดีแก่คดี เนื่องจากคดีนี้มีประเด็นที่ศาลอาญาจะต้องวินจิ ฉัย เพียงว่า
ทรัพย์สินที่ขอให้ริบนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๙ หรือไม่เท่านั้น ไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ความรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ เลย บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ใช่บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลอาญาจะใช้บังคับแก่คดี
27

ในประเด็นที่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคาร้องไว้พิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ(ฉบับปี ๒๕๔๐) มาตรา ๒๖๔ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๗๕ จะมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลที่พิจารณาคดีจะ
ใช้บังคับแก่คดีโดยตรงตามฐานความผิดที่โจทก์ฟ้อง แต่ศาลที่พิจารณาคดี
จาเป็นต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ ใน
การสั่งเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานก่อนที่ศาลจะพิจารณาพิพากษา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕ จึงเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
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ค.๑๖/๒๕๔๖ จาเลยถูกฟ้องในคดีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนในครอบครอง พาอาวุธปืนติดตัวไปโดไม่ได้รับอนุญาต และ
พยายามฆ่าผู้อื่น ระหว่างพิจารณาจาเลยยื่นคาร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคาสั่ง
เรียกเอกสารในสานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการโจทก์ พนักงาน
อัยการแจ้งว่า จะส่งเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๕
จาเลยจึงยื่นร้องขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๕ ที่ว่า “เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควร ศาล
มีอานาจเรียกสานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยได้” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๖ หรือไม่
28

คาวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๙ คดีนี้จาเลยฎีกาคาสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยืน
ตามคาปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งไม่รับฎีกา
อ้างเหตุว่าคดีเป็นที่สุดแล้วตามป.วิ.พ.มาตรา ๒๓๖ จาเลยอุทธรณ์คาสั่ง
ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา และยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาให้ส่งเรื่องไปให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ป.วิ.พ. มาตรา ๒๓๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(ฉบับปี ๒๕๔๐) มาตรา ๓, ๔, ๒๙, ๓๐, ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ป.วิ.พ.มาตรา ๒๓๖ เป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลฎีกาจะใช้บังคับแก่คดี (เพราะต้องใช้วินิจฉัยว่าคาสั่งไม่
รับฎีกาชอบหรือไม่) และยังไม่มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้จึงรับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว และวินิจฉัยในเนื้อหาว่า
บทบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
30
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แนวคาวินิจฉัยกรณีไม่ เป็ นกฎหมายวิธีพจิ ารณาความที่เกี่ยวข้ องกับคดีนัน้

 การโต้แย้งว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ต้องโต้แย้งในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอน
นั้นด้วย หากคดียังไม่ถึงขั้นตอนนั้น ยังโต้แย้งไม่ได้
คาวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๔ เป็นกรณีพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็น
โจทก์ฟ้องว่า จาเลยทั้งสองกระทาความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ระหว่างพิจารณา จาเลยทั้งสองยื่นคาร้องว่า พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ที่ให้คาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะการกระทาซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดให้เป็นที่สุด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้รับฎีกาไว้วินิจฉัย ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
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คาวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๔ เป็นกรณีโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง ศาล
ชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง
ต่อมาจาเลยยื่นคาร้องขอให้ศาลที่พิจารณาคดีส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑)
(๓) และมาตรา ๘๑ (๑) ถึง (๔)
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลชั้นต้นมี
คาพิพากษาคดีนี้ไปแล้ว และแม้ศาลชั้นต้นจะยังมิได้สั่งรับอุทธรณ์ก็ตาม
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ร้องโต้แย้งก็ไม่เกี่ยวกับการพิจารณารับ
หรือไม่รับอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงไม่มีกรณีที่ศาลชั้นต้นจะนาบทบัญญัติ
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คาสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๖๑ เป็นกรณีศาลอาญาส่งข้อ
โต้แย้งของคู่ความว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ศาลที่มีอานาจส่งข้อโต้แย้งของคู่ความ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ต้องเป็นศาลที่จะให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่คู่ความโต้แย้งบังคับแก่คดี เมื่อปรากฏว่าคดีของจาเลยทั้งสี่นี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ศาลอาญาจึงมิใช่ศาลที่จะใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่จาเลยทั้งสี่โต้แย้งบังคับแก่คดี กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาวินิจฉัยได้
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับในกรณีที่มี
การอุทธรณ์และฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งต่อไปหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคา
พิพากษาแล้ว จึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็น
ศาลชั้นต้นจะนามาใช้บังคับแก่คดี ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๕๐) มาตรา ๒๒๑ วรรคหนึ่ง กรณีไม่เป็น
ประโยชน์ที่จะพิจารณาวินิจฉัยต่อไป สมควรจาหน่ายคาร้องตามข้อกาหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาและมีคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๒๓ วรรคหนึ่ง จึงมีคาสั่งให้จาหน่ายคาร้อง
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(ต่อ) แห่งป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับแก่คดีนี้อีก
กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๕๐) มาตรา
๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการทาคาวินิจฉัยพ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีคาสั่งไม่รับคาร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจในประเด็นนี้ยังมีเช่น
คาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๔, ๑๑/๒๕๔๔ ๒๘/๒๕๔๖, ๔๑/๒๕๔๗,
๕/๒๕๕๑, ๑๑/๒๕๕๑, ๒/๒๕๕๒, ๖-๗/๒๕๕๒, ๑๐/๒๕๕๒ เป็นต้น
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ปัญหา : หากศาลยังไม่ได้มีคาสั่งประทับรับฟ้อง จะขอให้ส่งข้อโต้แย้ง
ว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
หรือไม่
คาวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๑ เป็นกรณีจาเลยในคดีหวยบนดินยื่นคาร้อง
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยว่า ประกาศ ค.ป.ค. ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทาที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ค.ป.ค. ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทา
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ หรือไม่
36
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศ ค.ป.ค. ฉบับที่ ๓๐ ฯ และ
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ค.ป.ค. ฉบับที่ ๓๐ ฯ มีสถานะเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เมื่อกรณีตามคาร้องมีปัญหาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้ง
สองฉบับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ทั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะต้องใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
บังคับแก่คดีในขั้นตอนที่จะมีคาสั่งประทับฟ้อง อันจะทาให้ผู้ถูกฟ้องตกเป็น
จาเลยในคดีอาญาและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องอีกด้วย
มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง (ฉบับปี
๒๕๕๐) จึงมีคาสั่งให้รับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๑
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ปั ญหาข้ อสาม

ข้อสังเกต
กรณีบุคคลอ้างว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลส่งความเห็นของตนไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ก็เพื่อ
ไม่ให้นากฎหมายนั้นมาบังคับแก่คดีของตน กรณีจึงเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นต้อง
เป็นคู่ความในคดี
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ผู้ถูกฟ้องมีฐานะเป็นจาเลย
ตั้งแต่เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องแล้ว (ต่างจากในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์
ฟ้องเอง) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ และศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นตรงกันว่า
แม้ศาลยังมิได้ประทับฟ้อง จาเลยก็มีสิทธิขอให้ศาลส่งข้อโต้แย้งของตนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๑๑ ได้
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คาสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เป็นกรณีศาลจังหวัดลาปางส่งคาร้องของ
นักโทษเด็ดขาด ช. ไปยังให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ม.๔ และรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ หลาย
มาตรา หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คดีนี้ที่สุดแล้ว อีกทั้งไม่มีข้อเท็จจริงว่า
นักโทษเด็ดขาด ช. ยื่นคาร้องอื่นใดอีก จึงเป็นกรณีที่ไม่มีคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลจังหวัดลาปางในอันที่จะนาพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ มาใช้บังคับแก่คดนี้อีกต่อไป จึงไม่ต้อง
ด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับ
วินิจฉัยได้ ทั้งนี้ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายตามคาร้องนี้ รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้สิทธิในการยื่นคา
ร้องโดยการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตาม มาตรา ๒๓๑ (๑) ไว้อีก
ช่องทางหนึ่งแล้ว จึงมีคาสั่งไม่รับคาร้องไว้วินิจฉัย

คดีถึงที่สดุ แล้วส่งไปให้ศาล
รัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยได้หรือไม่

หลัก : คดีท่สี ่ งไปให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
มาตรา ๒๑๒ ต้ องอยู่ระหว่ างพิจารณาของศาล
คือยังไม่ ถึงที่สุด
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ข้อยกเว้น : กรณีมีข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
คาวินิจฉัยที่ ๓๔ ถึง ๕๓/๒๕๔๓ เป็นกรณีศาลชั้นต้นสั่งอายัดเงิน
ค่าจ้างของลูกจ้างในคดีกู้ยืมเงิน เพื่อนามาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคา
พิพากษาจาเลยยื่นคาร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า ป.วิ.พ.มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๔๐) มาตรา ๑๐
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ตามป.วิ.พ.มาตรา ๑๔๘(๑) และ
มาตรา ๓๐๒ แสดงว่า ในชั้นบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งยังมี
การวินิจฉัยชี้ขาดได้ ป.วิ.พ.มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๓) จึงเป็น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๔๐มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง และคดีนี้ไม่ว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัยอย่างไร คาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
แล้วก็มิได้ถูกกระทบกระเทือน เพราะจาเลยยังต้องชาระหนี้ตามคา
พิพากษา คาร้องดังกล่าวจึงต้องด้วยมาตรา ๒๖๔
41
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คาวินิจฉัยฯที่ ๓๔/๒๕๔๘ เป็นกรณีบริษัทเงินทุนฟ้องเรียกเงินคืนจาก
ลูกหนี้ขณะที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จาเลยยื่นคาร้อง
ขอให้ศาลชั้นต้นส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ป.วิ.พ.มาตรา
๒๗๑ ถึง ๒๙๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐
หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ป.วิ.พ.มาตรา ๒๗๑ ถึง ๒๙๐ เป็น
บทบัญญัติที่อยู่ในหมวดว่าด้วยการบังคับคดี จะใช้บังคับหลังจากศาล
ได้มีคาพิพากษาแล้ว และจะบังคับตามคาพิพากษาต่อเมื่อผู้ร้องตกเป็น
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือเป็นผู้แพ้คดีและไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา
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(ต่อ) กรณีตามคาร้อง คดีของโจทก์และผู้ร้องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นยังไม่ได้มีคาพิพากษาให้โจทก์หรือผู้ร้องเป็นฝ่าย
ชนะคดี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
เกิดขึ้น ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ ถึง ๒๙๐ จึงไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะ
ใช้บังคับแก่คดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง อีกทั้งคาร้องของผู้
ร้องไม่แสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งว่าบทบัญญัติของป.วิ.พ.บทมาตราดังกล่าว
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ อย่างไร ศาล
รัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัย
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ตัวอย่างข้อโต้แย้งที่มิใช่ข้อโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา ๒๑๒
ดังเช่น ข้อโต้แย้งว่า
 การกระทาของบุคคล ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยฯที่ ๙/๒๕๔๓ - การคิดดอกเบี้ ยของธนาคารขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
ฎ.๓๕๐๒/๒๕๔๒ – การกระทาของพนักงานสอบสวนขัด
รัฐธรรมนูญ,
ค.ร.ที่ ๒๕๗๔/๒๕๔๔ - การที่จาเลยไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของจาเลยเองเป็ นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
ค.ร.๔๘๒๒/๒๕๔๕ – แผนฟื้ นฟูกิจการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
45

 คาสั ่งหรือคาพิพากษาของศาล ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยฯที่ ๘/๒๕๔๑ - คาสั ่งของผูพ้ ิพากษาศาลจังหวัดสตูลที่สั ่ง
ให้สง่ สาเนาคาร้องให้แก่โจทก์เป็ นคาสั ่งที่ขดั ต่อรัฐธรรมนู ญ
ค.๑๑/๒๕๔๑ - คาพิพากษาศาลฎีกา ๒ ฉบับ ผูพ้ ิพากษาลงชื่อไม่ครบ
องค์คณะเป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนู ญ
ค.ร.ที่ ๑๗๙๖/๒๕๔๒ - คาสั ่งศาลให้รบิ ของกลางตามพ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ขัดรัฐธรรมนูญ
ค.ร.ที่ ๑๔๔๒/๒๕๔๓ , คาสั ่งฯที่ ๓๐/๒๕๕๓ - คาวินิจฉัยหรือคาสั ่ง
ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ขดั รัฐธรรมนู ญ
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หลักเกณฑ์ขอ้ ๒ : เป็ นข้อโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ

หากไม่ ใช่ ข้อโต้ แย้ งว่ ากฎหมายขัดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญ
ไม่ ต้องด้ วยองค์ ประกอบของมาตรา ๒๑๒
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คาสั ่งฯที่ ๕๒/๒๕๕๖ – การปฏิบตั หิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมที่ดนิ และ
กรมที่ดนิ เกี่ยวกับการขอออกน.ส.๓ก. ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลในการสืบ
มรดกตามรัฐธรรมนูญ
คาสั ่งฯที่ ๓๙/๒๕๕๖ – การยืน่ ฟ้องคดีของพนักงานอัยการต่อศาล
จังหวัดเทิง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ค.ร.ที่ ๙๐๙/๒๕๔๑ - การฟ้องคดีของโจทก์เป็ นการทาร้ายศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ของจาเลย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญแปลกฎหมายหรือวินิจฉัยคดี
คาวินิจฉัยฯที่ ๘/๒๕๔๓ ขอให้ พิจารณาวินิจฉัยว่ า ผู้ร้องเป็ นผู้บริโภค
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ หรือไม่
ค.ร.๕๑๑/๒๕๔๑ ขอให้ วินิจฉัยว่ า พนักงานสอบสวนจะสอบสวนได้
หรือไม่ โจทก์ มีอานาจฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกามีอานาจรับวินิจฉัย
หรือไม่
ค.ร.๑๑๑๑/๒๕๔๒ ขอให้ มีคาสั่งให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ รับคาร้ องขอ
รือ้ ฟื ้ นคดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ ของจาเลย
ฎ.๔๔๑๔/๒๕๔๓ ขอให้ วินิจฉัยปั ญหาข้ อกฎหมายที่ศาลฎีกาไม่ ได้
วินิจฉัย
48
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 ขอให้วินิจฉัยว่า กฎหมายตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยฯที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔ เป็นกรณีคู่ความในศาลล้มละลายกลางขอให้
ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) ที่
เพิ่มเติมหมวด๓/๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๓๓๕ (๑) เพราะเหตุมีบทบัญญัติจากัดสิทธิเสรีภาพ แต่
มิได้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายดังกล่าว
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การตรากฎหมายเป็นกระบวนการทางนิติ
บัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๒ (๑) บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาฯที่เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติ

ฎ. ๖๙๓๑/๒๕๔๓ ขอให้วินิจฉัยว่า ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาคดี
ปกครองหรือไม่
ฎ.๕๑๓๔/๒๕๔๕ ขอให้วินิจฉัยว่า ศาลภาษีอากรกลางมีอานาจ
พิจารณาคดีหรือไม่
คาสั่งฯที่ ๓๒-๓๔/๒๕๔๗ ขอให้วินิจฉัยว่า คดีอยู่ในอานาจศาล
ปกครองหรือศาลยุติธรรม
คาสั่งฯที่ ๑/๒๕๕๖ ขอให้วินิจฉัยว่า การกระทาของเจ้าพนักงาน
และหน่วยงานของรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
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แห่งรัฐธรรมนูญ เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพื่อส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้สิทธิผู้ร้องที่จะโต้แย้งได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่
จาต้องวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเพิ่ม
ความหมวด ๓/๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๓๓๕ (๑) หรือไม่
คาวินิจฉัยฯที่ ๒๖-๓๔/๒๕๔๕ เป็นกรณีคู่ความในคดีขอให้ศาลแพ่ง
และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระ
ราชกาหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาจัดสิทธิใน
ทรัพย์สินของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ แต่การตรากฎหมายดังกล่าว
ไม่ได้อ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายอันเป็นการ
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 ขอให้วินิจฉัยว่า กฎหรือคาสั่งขัดต่อกฎหมายแม่บท เช่น ขอให้วินิจฉัยว่า
กฎและคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะก.ก.อ้อยและน้าตาลทราย เป็นการ
ออกเกินขอบเขตที่พ.ร.บ.อ้อยและน้าตาลทรายฯให้อานาจไว้ (คาวินิจฉัยฯ
ที่ ๒๗/๒๕๔๔)
 ขอให้วินิจฉัยว่า กฎหมายขัดต่อกฎหมายระดับเดียวกัน เช่น ขอให้วินิจฉัย
ว่า พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ ม.๓๘ ตรี และพ.ร.ก. บริษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ม.๙ ขัดหรือแย้งต่อป.พ.พ.ม.๓๐๖ หรือไม่
(คาวินิจฉัยฯที่ ๓๘-๓๙/๒๕๔๗)
 ขอให้วินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกมาตราหนึ่ง
เช่น ขอให้วินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๑(๓) ขัดหรือ
แย้งต่อมาตรา ๑๒๒ หรือไม่ (คาสั่งฯที่ ๔๘/๒๕๕๖)
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จากัดสิทธิของบุคคล จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๘ เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา ๖
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คาร้องนี้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ซึ่งมาตรา ๒๖๔ บัญญัติให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่คู่ความหรือศาลอ้างว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ร้องโต้แย้งเกี่ยวกับ
กระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้โต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในประเด็นนี้ผู้ร้องจึง
ไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔
นอกจากนี้ยังมีคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘ ถึง ๑๑/๒๕๔๖ ๒๘/
๒๕๔๗, ๔๐/๒๕๔๗, ๙/๒๕๕๒, ๖-๗ /๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๒ รวมทั้งคาสั่งศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๕๓, ๑๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยทานองเดียวกัน
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ข้อสังเกต
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๖ และ ฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๖
ใช้ถ้อยคาเหมือนกันว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” ทาให้เกิดแนวคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญว่า หากโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนๆ ถือว่าไม่เข้าองค์ประกอบที่จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
ดังเช่น คาสั่งฯที่ ๗๘/๒๕๕๗ ศาลฎีกาส่งข้อโต้แย้งของจาเลยเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.การค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๖๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรค
สอง หรือไม่
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคาร้องนี้ไว้
วินิจฉัย ได้มีประกาศ ค.ส.ช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒ และ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีอานาจวินิจฉัยว่า กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้
ซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ หรือไม่ เท่านั้น มิได้มี
บทบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ จึงมีคาสั่งไม่รับคาร้องไว้
วินิจฉัย

 แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๕ ใช้ถ้อยคาว่า
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทาใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๖ ไม่มีคาว่า “นี”้ ดังเช่น
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และฉบับปี ๒๕๕๐ ทาให้มีข้อน่าคิดว่า
แนวคาวินิจฉัยที่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจวินิจฉัยเฉพาะ
ปัญหาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่กาลังมีผลบังคับอยู่ในขณะยื่นคาร้องเท่านั้น ยังเป็นบรรทัดฐาน
ได้หรือไม่ ซึ่งคงต้องรอฟังคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
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 แต่หากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่อ้างว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไปขัด มี
เนื้อหาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะยัง
มีอานาจวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๖๐
คาวินิจฉัยที่ ๒๑ - ๒๓/๒๕๕๑ คู่ความในคดียื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณา
คดีขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า ป.วิ.พ.
มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี
๒๕๔๐ หลายมาตรา
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยคาร้องทั้งสามคาร้อง ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว การตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ จะต้องพิจารณาว่า
บทบัญญัติ

แห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับในขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย แต่เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา
๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ผู้ร้อง
โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไปขัดหรือแย้งนั้น มีหลักการอย่าง
เดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา
๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี
๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคาร้องนี้ตามบทบัญญัติมาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙ ของ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐
หมายเหตุ : มี คาวินิจฉัยฯที่ ๑/๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๒, ๓/๒๕๕๒, ๑/
๒๕๕๓ วินิจฉัยทานองเดียวกัน
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หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ : ยังไม่ มีคาวินิจฉัยของศาล
รั ฐธรรมนูญในส่ วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินัน้

หลักเกณฑ์ข้อ ๔ : ศาลมีอานาจพิจารณาคดีต่อไปได้
แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้ก่อน

 ดู www.constitutionalcourt.or.th
- กรณีศาลรัฐธรรมนูญในอดีตเคยมีคาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผล : เนื่องจากหากพิจารณาคดีต่อไป แล้วต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าบทบัญญัตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องมีการเพิกถอน
กระบวนพิจารณา เป็นการเสียเวลาแก่ทุกฝ่าย และในอดีตบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้อยมาก ผู้ร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี ๒๕๕๐
เป็นต้นมา จึงให้ศาลพิจารณาคดีต่อไป เพียงแต่ให้รอการพิพากษาไว้ เมื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ศาลที่พิจารณาคดีจะได้มีคาพิพากษาได้
ทันที ไม่ต้องเสียเวลากลับมาสืบพยานกันอีก

นั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญฉบับเดิม เช่นฉบับปี ๒๕๕๐ หากคู่ความมาโต้แย้งอีก
ว่าขัดรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ที่มีข้อความตรงกันทุกตัวอักษร ต้องส่งหรือไม่
คาตอบ : ไม่ต้องส่ง (เทียบ คาวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๒)
- ตัวอย่างคาวินิจฉัย กรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยเพราะเคยวินิจฉัย
แล้ว เช่น คาวินิจฉัยที่ ๒๖-๒๗/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๓, ๕/๒๕๕๓
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ข้อสังเกต :
 ศาลต้องรอการพิพากษาคดีไว้เฉพาะในกรณีที่มีการส่งข้อโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
 หากมีการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๓ ว่า การกระทานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แม้เป็นการกระทาของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร บทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ ไม่ได้บังคับให้ศาล
ต้องรอการพิพากษาคดีไว้ดังเช่นมาตรา ๒๑๒ และการส่งเรื่องตามมาตรา
๒๑๓ มีพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๗ (๔) บัญญัติว่า เรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องมิใช่
เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่นหรือเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว

หลักเกณฑ์ประการที่ ๕ : ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจ
ไม่รับคาร้องที่ส่งไป
กรณีท่ ศี าลรั ฐธรรมนูญเคยไม่ รับวินิจฉั ยเช่ น
•คาร้องไม่ตรงกับความเป็นจริงในคดี (คาวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๑)
•กรณีผู้ร้องถึงแก่ความตายแล้ว (คาวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๔๔)
•ผู้ร้องขอถอนคาร้องและศาลที่พิจารณาคดีมีคาสั่งอนุญาต
แล้ว (คาวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๔๔,๑๖/๒๕๔๔, ) หรือมีการถอนฟ้องคดีหลักแล้ว
(คาวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๔)
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• คาร้องไม่ได้ระบุว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญมาตราใด และเพราะเหตุใด (คาวินิจฉัยฯที่ ๔๐-๔๙/๒๕๔๔,
๘-๑๑/๒๕๔๖, ๑๕/๒๕๕๑, ๑๐/๒๕๕๒ คาสั่งฯที่ ๒๖/๒๕๕๓, ๑๑/
๒๕๕๔, ๑๔/๒๕๕๔, ๔๐/๒๕๕๖, ๔๘/๒๕๕๖, )
• กรณีโต้แย้งเชิงหลักการว่า กฎหมายขัดต่อหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ให้เหตุผลโดยชัดแจ้ง ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับวินิจฉัย
เช่นกัน (คาสั่งฯที่ ๓๑/๒๕๕๕, ๓๒/๒๕๕๕)
• กฎหมายที่อ้างว่าขัดถูกยกเลิกไปแล้ว โดยไม่ได้คงหลักการเดิมตาม
ประเด็นข้อโต้แย้งในกฎหมายใหม่ (คาวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐, ๙/๒๕๕๓)
• กฎหมายที่อ้างว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตราที่อ้างว่าขัด(คาวินิจฉัยที่ ๔๖/๒๕๔๕, ๑๖/๒๕๔๖,
๓๘-๓๙/๒๕๔๗, ๔-๒๑/๒๕๕๔, คาสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๒, ๑๕/๒๕๕๔)
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ข้ อสังเกต

หากคาร้ องไม่ เข้ าหลักเกณฑ์ ศาลที่พจิ ารณาคดี
มีอานาจไม่ ส่งเรื่ องไปยังศาลรั ฐธรรมนูญ

คาสั่งฯที่ ๑๕/๒๕๖๑ เป็นกรณีผู้ร้องยื่นคาร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๓ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไม่ส่งข้อโต้แย้งของผู้ร้องที่ว่าพ.ร.ป.
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย (โดยสั่งว่ารอไว้วินิจฉัยในคาพิพากษา) เป็นการ
กระทาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๕
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ข้ อสังเกต

หากคาร้ องไม่ เข้ าหลักเกณฑ์ ศาลที่พจิ ารณาคดี
มีอานาจไม่ ส่งเรื่ องไปยังศาลรั ฐธรรมนูญ

ฎ.๕๒๔๐/๒๕๔๘ อานาจในการสั่งรับหรือไม่รับคาโต้แย้งขอคู่ความ
ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๔๐) ม.๒๖๔ ว.๑ ไว้พิจารณา เป็น
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.๒๖๔ ว.๒ แต่อานาจในการวินิจฉัย
ว่า คาโต้แย้งของคู่ความเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งไปให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ เป็นอานาจของศาลยุติธรรมตาม ม.๒๖๔
ว.๑ มิใช่ว่าหากคู่ความมีคาโต้แย้งในเรื่องนี้อย่างไรแล้ว ศาลยุติธรรม
จะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทุกกรณีไป (มี ฎ.๖๐๒๘๒๕๕๓ วินิจฉัยทานองเดียวกัน)
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ศาลย่อมมีอานาจในการวินิจฉัยว่าคาโต้แย้ง
ของคู่ความว่าเป็นกรณีที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นบังคับ
แก่คดี และยังไม่เคยมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ในอันที่จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญทุกกรณี อีกทั้ง
ศาลยังมิได้มีคาสั่งไม่ส่งคาโต้แย้งของผู้ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคาร้องดังกล่าวต่อศาล
รัฐธรรมนูญโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ได้
หมายเหตุ ยังมีคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๑ และ ๔๓/
๒๕๖๑ วินิจฉัยทานองเดียวกัน
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ผลของคาสังว่
่ าบทบัญญัติแห่งก.ม.ที่ใช้บงั คับแก่คดี
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ม.๒๑๒ วรรคท้าย)

ผลของคาสังยกค
่
าร้อง
 คาสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคาร้องของคู่ความที่ขอให้ส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๒๑๒ เป็นคาสั่ง
ระหว่างพิจารณา อุทธรณ์ทันทีไม่ได้ ( ค.ร. ๒๔๗๘/๔๔,
๒๔๔๖/๔๗, ๒๒๗๓/๔๘ )
 หากมีเหตุใหม่ ยื่นใหม่ได้

หลักการ
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ ใช้ ได้ ในคดีทงั ้ ปวง
แต่ ไม่ กระทบต่ อคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ ว
(ม.๒๑๒ วรรคท้ าย)
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ข้ อยกเว้ น
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ข้อสังเกตเพิ่ มเติ ม
๑.ข้อโต้แย้งว่า การพิ จารณาพิ พากษาคดีของศาลขัดหรือแย้งต่ อ
รัฐธรรมนูญ คู่ความจะขอให้ส่งไปตามช่องทางของ ม .๒๑๓ ไม่ได้
คาสังฯ
่ ที่ ๙/๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ผู้ร้องอ้างว่า การ
พิ จารณาพิ พากษาคดีของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิ จารณาวินิจฉัยว่า การพิ จารณาพิ พากษาคดี ของ
ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ขดั หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นนอกเหนื อไปจากการพิ จารณา
พิ พากษาอรรถคดีตามหน้ าที่และอานาจของศาลที่รฐั ธรรมนูญบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๘๘ โดยผู้พิพากษาย่อมมีอิสระในการพิ จารณาพิ พากษาอรรถคดี
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็ นไปโดยเร็ว เป็ นธรรม และปราศจากอคติ
ทัง้ ปวง แต่เป็ นกรณี ที่ผ้พู ิ พากษาในศาลยุติธรรมพิ จารณาพิ พากษาอรรถคดี

 ในคดีอาญา ให้ ถือว่ าผู้ซ่ งึ เคยถูกศาลพิพากษาว่ า
กระทาความผิดตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ศาล
รั ฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ าไม่ ชอบด้ วยมาตรา ๕ นัน้ เป็ น
ผู้ไม่ เคยกระทาความผิดดังกล่ าว หรื อถ้ าผู้นัน้ ยังรั บ
โทษอยู่กใ็ ห้ ปล่ อยตัวไป
 แต่ ทงั ้ นีไ้ ม่ ก่อให้ เกิดสิทธิท่ จี ะเรี ยกร้ องค่ าชดเชยหรื อ
ค่ าเสียหายใดๆ
(ม.๒๑๒ วรรคท้ าย)
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ตามหน้ าที่และอานาจของศาลตามที่รฐั ธรรมนูญบัญญัติ ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่น
คาร้องโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ ม.๒๑๓ ได้ จึงไม่รบั คาร้องไว้
วินิจฉัย (มีคาสังฯที
่ ่ ๑๕/๒๕๖๐,๑๖/๒๕๖๐ และ ๑๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยทานอง
เดียวกัน) หมายเหตุ: วินิจฉัยก่อนพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บงั คับ
๒. ข้อโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่ อรัฐธรรมนูญ
คู่ความจะขอให้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยตามช่องทางม.๒๑๓ ก็ไม่ได้
เช่นกัน
คาสังฯที
่ ่ ๑๒/๒๕๖๐ เป็ นกรณี จาเลยในคดียาเสพติ ดที่ถึงที่สดุ แล้ว
ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ยาเสพติ ดให้ โทษ (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๘ ซึ่งไม่ให้ใช้บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่บงั คับแก่คดีที่ถึงที่สดุ
แล้ว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๖๐) ม.๒๗๙ วรรคสอง ประกอบ
ม.๔ ม.๕ ม.๒๕ ม.๒๖ ม.๒๗ ม.๒๙ ม.๒๑๒ และ ม.๒๑๓
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ตามคาร้องเป็ นกรณี ผ้รู ้องอ้างว่าตนถูก
ละเมิดสิ ทธิ หรือเสรีภาพอันเนื่ องมาจากพ.ร.บ.ยาเสพติ ดให้โทษ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๘ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๖๐) ม.๒๗๙ วรรคสอง
ประกอบม.๔ ม.๕ ม.๒๕ ม.๒๖ ม.๒๗ ม.๒๙ ม.๒๑๒ และ ม.๒๑๓ หรือไม่
อันเป็ นกรณี การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ บัญญัติให้สิทธิ ในการยื่นคาร้อง
เกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว โดยการใช้สิทธิ ทางศาลตาม ม.๒๑๒ และ
การใช้สิทธิ ทางผู้ตรวจการแผ่นดิ นตาม ม.๒๓๑(๑) ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคาร้อง
ดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางของม.๒๑๓ ได้ (มีคาสังฯที
่ ่ ๑๓/๒๕๖๐ วินิจฉัย
ทานองเดียวกัน)
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