บทที่ ๒
คดีมีข้อโต้ แย้ งว่ าบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ (ต่ อจากครัง้ ก่ อน)

อ.อธิ คม อิ นทุภตู ิ

ตัวอย่ างคดีท่ศี าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ า บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญตามคาร้ องที่ส่งไปตามมาตรา ๒๑๒

ชุ ดที่ ๓
1

ควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้ องกันไม่ให้นาแป้ งข้าวหมักไปทาสุ ราเถื่อน การ
จากัดเสรี ภาพดังกล่าวเป็ นการทาเพื่อจัดระเบียบอาชีพและเป็ นการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดและขอให้ส่งเรื่ องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.สุ ราฯ พ.ศ. ๒๔๙๓ ม.๒๔ และ
ม.๒๖ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๔๐) ม. ๔๖ (สิ ทธิของชุมชน
ในการอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น) และม.๕๐ (เสรี ภาพในการ
ประกอบอาชีพ) หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายกาหนดสิ ทธิ
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูเกี่ยวกับแป้ งข้าวหมัก
ผูร้ ้องไม่อาจโต้แย้งว่าพ.ร.บ.สุ รา พ.ศ.๒๔๙๓ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ม.๔๖ ( เพราะรัฐธรรมนูญ ม.๔๖ มีคาว่า “ ... ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”)
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คำวินิจฉัยฯที่ ๑๒/๒๕๕๒ คดีนจี้ ำเลยถูกฟ้องว่ำกระทำควำมผิดฐำนขำยอำหำร
และเครื่องดืม่ ในเวลำห้ ำมขำยโดยไม่ ได้รับอนุญำต ตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๑๕ ข้ อ ๓ ฯลฯ
มีประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญต้ องวินิจฉัยตำมคำร้ องของจำเลยที่ขอให้
ศำลชั้นต้ นส่ งมำว่ำ ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม
๒๕๑๕ ข้ อ ๓ ฯลฯ ขัดหรือแย้งต่ อรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๕๐) หลำยมำตรำ
หรือไม่
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ รัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๕๐) รับรองเสรีภำพ
ของบุคคลในกำรประกอบกิจกำรหรือประกอบอำชีพไว้ใน ม.๔๓ วรรคหนึ่ง โดยมี
ข้ อยกเว้นให้ ออกกฎหมำยจำกัดเสรีภำพดังกล่ำวได้ตำม ม.๔๓ วรรคสอง ซึ่ งกำร
จำกัดเสรีภำพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ต้องเป็ นไปตำมหลักคุ้มครองสิ ทธิ
และเสรีภำพที่บัญญัติไว้ในม.๒๙ ด้วย
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คำวินิจฉัยฯที่ ๒๕/๒๕๔๗ เป็ นกรณีหา้ งฯว. ยืน่ ฟ้ องกรมสรรพสามิตต่อศาล
ปกครองกลางว่า การประกอบธุรกิจผลิตและขายแป้ งข้าวหมักถือเป็ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สมควรได้รับการคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ขอให้ยกเลิกสัญญาที่
กาหนดให้ผฟู ้ ้ องคดีตอ้ งขายแป้ งข้าวหมักในสถานที่ที่กรมสรรพสามิตกาหนด
และอนุญาตให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญาต
ให้แก่บุคคลใดๆที่ยนื่ คาขออนุญาตขายแป้ งข้าวหมักโดยเสรี ทวั่ ประเทศ
ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้ อง ด้วยเหตุผลว่า การที่พ.ร.บ.สุ รา พ.ศ.
๒๔๙๓ ม.๒๔ บัญญัติหา้ มมิให้ผใู ้ ดทาหรื อขายเชื้อสุ รา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต และ ม.๒๖ บัญญัติให้ใบอนุญาตตาม ม.๒๔ใช้ได้
ในสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น ก็เพื่อให้ทางเจ้าพนักงานสรรพสามิต
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อย่างไรก็ตาม แป้ งข้าวหมักไม่ใช่เชื้อสุราในตัวเอง แต่เป็ นสิ่ งที่บุคคลในชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทาเป็ นอาหาร ยารักษาโรค
เป็ นต้น การที่พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ ม.๒๔ ห้ามมิให้ทาหรื อขายเชื้อสุรา ซึ่งมี
ความหมายตาม ม.๔ ว่าหมายรวมถึงแป้ งข้าวหมักด้วยนั้น เฉพาะที่หา้ มทาหรื อขาย
เชื้อสุราในความหมายที่หมายถึงแป้ งข้าวหมัก จึงเป็ นการจากัดเสรี ภาพของบุคคล
ในการประกอบอาชีพ และเป็ นบทบัญญัติที่บญั ญัติข้ ึนเกินความจาเป็ นและ
กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งเสรี ภาพ อีกทั้งไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้นในการ
จากัดเสรี ภาพตาม ม.๕๐ วรรคสอง ดังนั้น ม.๒๔ เฉพาะในความหมายดังกล่าวจึง
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม.๕๐ และใช้บงั คับไม่ได้ ส่วน ม.๒๖ ที่ให้ใบอนุญาต
ตามม.๒๔ใช้ได้ในสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเป็ นมาตราต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับม.
๒๔ ในส่วนการบังคับใช้ใบอนุญาตตามม.๒๔ เฉพาะการขออนุญาตให้ทาหรื อ
ขายเชื้อสุราที่เป็ นแป้ งข้าวหมัก จึงขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม.๕๐ และใช้บงั คับ
ไม่ได้ดว้ ยเช่นกัน
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ในยำมที่บ้ำนเมืองปกติสุข กำรใช้ ชีวติ ของปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่ ำงไป
จำกสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรปฏิวตั ิรัฐประหำร ประกอบกับปัจจุบันในยุคของ
โลกำภิวตั น์ สั งคมได้มีกำรเปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมำก ภำวะเศรษฐกิจของประเทศมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ ำ กำรคมนำคมของประเทศมีควำมสะดวกสบำย ประชำชน
สำมำรถเดินทำงสั ญจรไปในสถำนที่ต่ำงๆ ได้ตลอดเวลำ ทำให้ วงจรกำรใช้
ชีวติ ประจำวันของประชำชนเปลีย่ นแปลงไปจำกเดิมจนไม่ สำมำรถกำหนดเวลำ
เป็ นกำรแน่ นอนได้ว่ำช่ วงเวลำใดเป็ นเวลำทำงำน และช่ วงเวลำใดเป็ นเวลำพักผ่อน
กำรเปลีย่ นแปลงเช่ นนีท้ ำให้ รัฐบำลไม่ อำจควบคุมให้ ประชำชนต้ องอยู่แต่ ในบ้ ำน
เฉพำะในเวลำกลำงคืนได้ เนื่องจำกควำมจำเป็ นของบุคคลที่จะต้ องมีกำรเดินทำง
เพื่อกำรทำธุรกิจหรือมีกำรติดต่ อเพื่อจุดประสงค์ อนื่ ที่มีควำมแตกต่ ำงกันไป
รวมถึงผู้ประกอบกิจกำรหรือประกอบอำชีพขำยอำหำรหรือเครื่องดืม่ ในช่ วงเวลำ
ดังกล่ำวด้วย ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๑๕
ข้ อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย... เป็ นกำรจำกัดเสรีภำพในกำรประกอบกิจกำรหรื อ
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กำรประกอบอำชีพและกำรแข่ งขันโดยเสรีอย่ำงเป็ นธรรมของประชำชนตำม
รัฐธรรมนูญ ม.๔๓ วรรคหนึ่ง โดยตรง คงมีปัญหำเพียงว่ำกำรจำกัดเสรีภำพ
ดังกล่ำวจะเข้ ำข้ อยกเว้นให้ กระทำได้โดยอำศัยบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยตำมควำมใน
วรรคสองหรือไม่ กำรจำกัดเสรีภำพในกำรขำยอำหำรหรือเครื่องดืม่ ในช่ วงเวลำ
๐๑.๐๐ นำฬิ กำ ถึง ๐๕.๐๐ นำฬิ กำของแต่ ละวันนั้น นอกจำกจะเป็ นกำรจ ำกัด
โอกำสในกำรประกอบอำชีพค้ ำขำยโดยสุ จริตของประชำชนจำนวนมำกโดยไม่
จำเป็ นแล้ว ยังเป็ นกำรสร้ ำงภำระให้ แก่ประชำชน ผู้ประกอบอำชีพสุ จริตอืน่ ๆ ที่มี
ควำมจำเป็ นจะต้ องบริโภคอำหำรและเครื่องดืม่ ในช่ วงเวลำ ดังกล่ำวของแต่ ละวัน
โดยไม่ มีเหตุผลและควำมจำเป็ นสนับสนุนอีกด้วย ถึงแม้ จะมีกำรผ่อนปรนให้ ขอรับ
ใบอนุญำตจำกอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ ก็ยงั คงเป็ นกำรสร้ ำง
เงื่อนไขและภำระแก่กำรใช้ เสรีภำพดังกล่ำวโดยไม่ จำเป็ นอยู่นั่นเอง เพรำะกำรที่จะ
บังคับให้ ประชำชนที่ประกอบ อำชีพค้ ำขำยอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทั่วทุกพืน้ ที่ของ
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คำวินิจฉัยฯที่ ๑๒/๒๕๕๕ คดีนใี้ นระหว่ ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ จำเลย
ยื่นคำร้ องขอให้ ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจำรณำวินิจฉัยว่ ำ พ.ร.บ.
ขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๕๔ ที่บัญญัติว่ำ “ ในกรณี
ที่ผู้กระทำควำมผิดซึ่งต้ องรับโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็ นนิติบุคคล ให้
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของ
นิติบุคคลนั้น ต้ องรับโทษตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ สำหรับควำมผิดนั้น ๆ
ด้ วย เว้ นแต่ จะพิสูจน์ ได้ ว่ำตนมิได้ มีส่วนในกำรกระทำควำมผิดของนิติ
บุคคลนั้น ” ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๕๐) มำตรำ ๓๙ วรรค
สอง มำตรำ ๔๐ (๕) ประกอบมำตรำ ๓๐ หรือไม่
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ควำมผิดของนิติบุคคลอย่ ำงไร คงพิสูจน์ แต่ เพียงว่ ำนิติบุคคลกระทำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ และจำเลยเป็ นกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลเท่ ำนั้น กรณีจึงเป็ น
กำรสั นนิษฐำนไว้ แต่ แรกแล้ วว่ ำ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรหรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้นได้ กระทำควำมผิดด้ วย เป็ น
กำรผลักภำระกำรพิสูจน์ ควำมบริสุทธิ์ไปยังกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร
และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน
บทบัญญัติดังกล่ ำวจึงเป็ นกำรสั นนิษฐำนควำมผิดของผู้ต้องหำและจำเลยใน
คดีอำญำโดยอำศัยสถำนะของบุคคลเป็ นเงื่อนไข มิใช่ กำรสั นนิษฐำน
ข้ อเท็จจริงที่เป็ นองค์ ประกอบควำมผิดเพียงบำงข้ อหลังจำกที่โจทก์ ได้
พิสูจน์ ให้ เห็นถึงกำรกระทำอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับควำมผิดที่จำเลย
ถูกกล่ ำวหำและยังขัดกับหลักนิติธรรมที่ว่ำ โจทก์ ในคดีอำญำต้ องมี
11

ของประเทศจะต้ องไปขอใบอนุญำตจำกเจ้ ำหน้ ำที่ระดับสู งของรัฐนั้นเป็ นสิ่ งที่ยำก
ต่ อกำรปฏิบัติ ทั้งยังเป็ นทำงให้ ประชำชนผู้ประกอบสั มมำชีพเหล่ำนั้นต้ องตกอยู่ใต้
อำนำจครอบงำของเจ้ ำหน้ ำที่โดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควรอีกด้วย กำรจำกัด
เสรีภำพดังกล่ำวเห็นได้ชัดว่ำมิได้ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อควำมมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ กำรคุ้มครองประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภค กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือประโยชน์ อนื่ ๆ ตำมที่ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ม.๔๓ วรรคสอง ประกอบกับควำมจำเป็ นในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้ อยของบ้ ำนเมืองได้เปลีย่ นแปลงไปจำกเดิม และไม่ เหมำะสมกับวิถีชีวติ ของ
ประชำชนในปัจจุบัน จึงเป็ นกำรจำกัดเสรีภำพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
เกินกว่ำควำมจำเป็ น และกระทบกระเทือนต่ อสำระสำคัญแห่ งเสรีภำพนั้ น อันเป็ น
กำรต้ องห้ ำมตำมรัฐธรรมนูญ ม.๒๙ วรรคหนึ่งด้วย ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๑๕ ข้ อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย... จึงเป็ นอันใช้ บังคับ
มิได้ตำมรัฐธรรมนูญ ม. ๖
8

ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ ำ พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๔ เป็ นข้ อสั นนิษฐำนตำมกฎหมำยที่มีผลเป็ น
กำรสั นนิษฐำนควำมผิดของจำเลย โดยโจทก์ ไม่ จำต้ องพิสูจน์ ให้ เห็นถึงกำร
กระทำหรือเจตนำอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่งของจำเลยก่ อน เป็ นกำรนำกำรกระทำ
ควำมผิดของบุคคลอื่นมำเป็ นเงื่อนไขของกำรสั นนิษฐำนให้ จำเลยมีควำมผิด
และต้ องรับโทษทำงอำญำ เนื่องจำกกำรสั นนิษฐำนว่ ำ ถ้ ำผู้กระทำควำมผิด
เป็ นนิติบุคคล ก็ให้ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้นต้ องร่ วมรับผิดกับนิติบุคคลผู้กระทำ
ควำมผิดด้ วย เว้ นแต่ จะพิสูจน์ ได้ ว่ำตนไม่ ได้ มีส่วนรู้ เห็นเป็ นใจในกำร
กระทำควำมผิดของนิติบุคคลดังกล่ ำว โดยโจทก์ ไม่ ต้องพิสูจน์ ถึงกำรกระทำ
หรือเจตนำของกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้นว่ ำ มีส่วนร่ วมเกี่ยวข้ องกับกับกำรกระทำ
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ภำระกำรพิสูจน์ ถึงกำรกระทำควำมผิดของจำเลยให้ ครบองค์ ประกอบของ
ควำมผิด นอกจำกนีบ้ ทบัญญัติดังกล่ ำวยังเป็ นกำรนำบุคคลเข้ ำสู่ กระบวนกำร
ดำเนินคดีอำญำให้ ต้องตกเป็ นผู้ต้องหำและจำเลย ทำให้ บุคคลดังกล่ ำวอำจถูก
จำกัดสิ ทธิและเสรีภำพ เช่ น กำรถูกจับกุมหรือถูกคุมขัง โดยไม่ มี
พยำนหลักฐำนในเบือ้ งต้ นว่ ำบุคคลนั้นได้ กระทำกำรหรือมีเจตนำประกำรใด
อันเกี่ยวกับควำมผิดตำมที่ถูกกล่ ำวหำ บทบัญญัติ ดังกล่ ำวในส่ วนที่สันนิษฐำน
ควำมผิดอำญำของผู้ต้องหำและจำเลยโดยไม่ ปรำกฏข้ อเท็จจริ งว่ ำผู้ต้องหำ
หรือจำเลยได้ กระทำกำรหรือมีเจตนำประกำรใดเกี่ยวกับควำมผิดนั้น จึงขัดต่ อ
หลักนิติธรรม และขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็ นอัน
ใช้ บังคับไม่ ได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖ กรณีจึงไม่ จำต้ องวินิจฉัยว่ ำ
บทบัญญัติแห่ งกฎหมำยดังกล่ ำวขัดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญมำตรำอื่น ๆ
หรือไม่ อีกต่ อไป (มีคำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๖, ๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยทำนอง
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คำวิ นิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๙ ศำลฎีกำส่งคำร้องของจำเลยไปยังศำล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิ จำรณำวิ นิจฉัยว่ำ พ.ร.บ. ว่ำด้วยควำมผิ ดเกี่ยวกับ
กำรเสนอรำคำต่อหน่ วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๙ ที่บญ
ั ญัติ
ว่ำ “ในกรณี ที่ควำมผิ ดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของนิ ติบคุ คลใด ให้ถือว่ำ หุ้นส่วนผู้จดั กำร ผู้จดั กำร กรรมกำร
ผู้จดั กำร ผู้บริ หำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรในกิ จกำรของนิ ติ
บุคคลนัน้ หรือผู้ซึ่งรับผิ ดชอบในกำรดำเนิ นงำนของนิ ติบคุ คลใน
เรื่องนัน้ เป็ นตัวกำรร่วมในกำรกระทำควำมผิ ดด้วย เว้นแต่จะพิ สูจน์
ได้ว่ำตนมิ ได้มีส่วนรู้เห็นในกำรกระทำควำมผิ ดนัน้ ” ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชัวครำว)
่
พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๔ และมำตรำ ๕
หรือไม่
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ผู้จดั กำร ผู้บริ หำรหรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนิ นงำนในกิ จกำรของนิ ติ
บุคคลนัน้ หรือผู้ซึ่งรับผิ ดชอบในกำรดำเนิ นงำนของนิ ติบคุ คลใน
เรื่องนัน้ เป็ นตัวกำรร่วมในกำรกระทำควำมผิ ดด้วย เว้นแต่จะพิ สูจน์
ได้ว่ำตนมิ ได้มีส่วนรู้เห็นในกำรกระทำควำมผิ ดนัน้ กล่ำวคือโจทก์ไม่
ต้องพิ สูจน์ถึงกำรกระทำหรือเจตนำของหุ้นส่วนผู้จดั กำร ฯลฯ เลยว่ำ
มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิ ดนัน้ ประกำรใด คง
พิ สูจน์เพียงว่ำ มีผ้กู ระทำควำมผิ ดตำมพ.ร.บ.นี้ และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของนิ ติบคุ คลใด และจำเลยเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั กำรฯลฯ ของ
นิ ติบคุ คลเท่ำนัน้ กรณี จึงมิ ใช่เพียงแต่กำรสันนิ ษฐำนให้ห้นุ ส่วน
ผู้จดั กำร ฯลฯ เป็ นตัวกำรรวมกระทำผิ ดกับนิ ติบคุ คลเท่ำนัน้ แต่ได้
สันนิ ษฐำนว่ำให้เป็ นตัวกำรร่วมกับ “บุคคลใดก็ตำม” ที่กระทำผิ ด
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ในทำงอำญำก็ต่อเมื่อมีกำรกระทำ ซึ่งรวมถึงกำรงดเว้น ละเว้น
เพิ กเฉย หรือกำรไม่กระทำตำมที่พึงกระทำในลักษณะอื่นๆ ด้วย
เพรำะฉะนัน้ กำรที่ห้นุ ส่วนผู้จดั กำรฯลฯ จะต้องเป็ นตัวกำรร่วม
ในกำรกระทำควำมผิ ดของผู้กระทำควำมผิ ดด้วยก็ต่อเมื่อบุคคล
เหล่ำนัน้ มีกำรกระทำหรืองดเว้นกำรกระทำที่ตนมีหน้ ำที่ต้องป้ องกัน
ผลหรือควรต้องกระทำด้วย แต่พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิ ดเกี่ยวกับกำร
เสนอรำคำต่อหน่ วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ม.๙ หุ้นส่วนผู้จดั กำร
ฯลฯ ต้องเป็ นตัวกำรร่วมในกระทำควำมผิ ดตำมพ.ร.บ.นี้ โดยโจทก์ไม่
ต้องพิ สูจน์ให้เห็นว่ำบุคคลเหล่ำนัน้ ซึ่งเป็ นจำเลยได้มีกำรกระทำหรือ
งดเว้นหรือไม่กระทำกำรอันเป็ นควำมผิ ดตำมกฎหมำยแต่อย่ำงใด
ก่อน บทบัญญัติมำตรำดังกล่ำวจึงเป็ นกำรสันนิ ษฐำนควำมผิ ดของ
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ศำลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยว่ำ กำรดำเนิ นคดีอำญำต้อง
สันนิ ษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ต้องหำหรือจำเลยไม่มีควำมผิ ด เป็ นกำร
หลักกำรมุ่งคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ต้องหำหรือจำเลยในคดีอำญำที่รฐั
รับรองแก่บคุ คลที่จะไม่ถกู ลงโทษทำงอำญำจนกว่ำจะมี
พยำนหลักฐำนมำพิ สูจน์ได้ว่ำเป็ นผู้กระทำควำมผิ ดและเป็ น
หลักกำรสำคัญประกำรหนึ่ งของหลักนิ ติธรรม ซึ่งได้รบั กำรรับรอง
ไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัวครำว
่
) พ.ศ.๒๕๕๗ ม.๔
พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิ ดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่ วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ม.๙ วำงข้อสันนิ ษฐำนว่ำ ถ้ำกำรกระทำ
ควำมผิ ดเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของนิ ติบคุ คล ก็ให้ห้นุ ส่วนผู้จดั กำร
กรรมกำร

ในทำงที่เป็ นประโยชน์แก่นิติบุคคลด้วย ซึ่งเป็ นกำรสันนิ ษฐำน
ควำมผิ ดทำงอำญำที่กว้ำงยิ่ งกว่ำกำรสันนิ ษฐำนให้ต้องร่วมรับผิ ดกับ
นิ ติบคุ คลเสียอีก ทัง้ ยังเป็ นกำรสันนิ ษฐำนควำมผิ ดของบุคคล
ดังกล่ำวโดยไม่มีควำมเกี่ยวพันกันอย่ำงมีเหตุผลอันชอบธรรม
ระหว่ำงข้อเท็จจริ งที่เป็ นเงื่อนไขแห่งข้อสันนิ ษฐำนกับข้อเท็จจริ งที่
ถูกสันนิ ษฐำน อันเป็ นหลักกำรพื้นฐำนของกำรกำหนดข้อสันนิ ษฐำน
อีกประกำรหนึ่ งด้วย ซึ่งมีผลเป็ นกำรผลักภำระกำรพิ สูจน์ไปยัง
หุ้นส่วนผู้จดั กำร ฯลฯ
หลักกำรพื้นฐำนว่ำด้วยควำมรับผิ ดทำงอำญำนัน้ ป.อำญำ
ม.๕๙ บัญญัติว่ำ “บุคคลจะต้องรับผิ ดในทำงอำญำก็ต่อเมื่อได้กระทำ
...” ดังนัน้ บุคคลไม่ว่ำบุคคลธรรมดำหรือนิ ติบคุ คลจะมีควำมรับผิ ด
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ผู้ต้องหำและจำเลยในคดีอำญำโดยอำศัยสถำนะของบุคคลเป็ น
เงื่อนไข มิ ใช่กำรสันนิ ษฐำนข้อเท็จจริ งที่เป็ นองค์ประกอบควำมผิ ด
เพียงบำงข้อหลังจำกที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็น
ดังนัน้ พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิ ดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อ
หน่ วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ม.๙ ที่สนั นิ ษฐำนควำมผิ ดอำญำของ
ผู้ต้องหำหรือจำเลย โดยไม่ปรำกฏว่ำผู้ต้องหำหรือจำเลยได้กระทำ
กำรหรือมีเจตนำประกำรใดอันเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิ ดนัน้ จึง
ขัดหลักนิ ติธรรม และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัวครำว
่
)
พ.ศ.๒๕๕๗ ม.๔ และไม่จำเป็ นต้องวิ นิจฉัยว่ำบทบัญญัติดงั กล่ำวขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัวครำว
่
) พ.ศ.๒๕๕๗ ม.๕ หรือไม่
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ข้ อสังเกต : ก.ม.ว่ ำด้ วยควำมรับผิดของผู้แทนนิตบิ ุคคลที่ไม่ ขัดรธน.
คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๖ คดีนใี้ นระหว่ ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้ น จำเลยยื่น
คำร้ องขอให้ ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยว่ ำ พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๕๘ ที่บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่ผู้กระทำ
ควำมผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้ ำกำรกระทำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำร
สั่ งกำร หรือกำรกระทำของบุคคลใด หรือไม่ สั่งกำร หรือไม่ กระทำกำร อัน
เป็ นหน้ ำที่ที่ต้องกระทำของกรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลใด ซึ่ งรับผิดชอบใน
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ผู้น้นั ต้ องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ สำหรับ
ควำมผิดนั้นๆ ด้ วย” ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙
วรรคสอง หรือไม่
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ ำ พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำน พ.ศ.
๒๕๔๑ มำตรำ ๑๕๘ เป็ นบทบัญญัติ แห่ งกฎหมำยที่ถือเอำพฤติกรรมหรื อ
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ควำมผิดโจทก์ จะต้ องพิสูจน์ ให้ ศำลเห็นโดยปรำศจำกเหตุอันควรสงสั ยว่ ำ
กำรกระทำควำมผิดนั้นเกิดขึน้ จำกกำรสั่ งกำร หรือกำรไม่ สั่งกำร หรือกำร
กระทำกำร หรือกำรไม่ กระทำกำรของกรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรของนิติบุคคลนั้น และยังต้ องมีภำระกำรพิสูจน์
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพจิ ำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒๒๗ โดยศำล จะ
พิพำกษำลงโทษจำเลยได้ ก็ต่อเมื่อแน่ ใจว่ ำมีกำรกระทำควำมผิดจริ งตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ และในระหว่ ำงกำรพิจำรณำของศำล หรือหน่ วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมอื่นนั้น กรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคล ซึ่งมีหน้ ำที่ใน
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ยังถือว่ ำเป็ นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่ ำศำลมีคำ
พิพำกษำอันถึงที่สุดว่ ำ จำเลยได้ กระทำกำรอันเป็ นควำมผิด ดังนั้น พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ ๑๕๘ จึงไม่ ขัดหรือแย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง
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ค.๔/๒๕๕๖ คดีนใี้ นระหว่ ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้ น จำเลยยื่นคำร้ อง
ขอให้ ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจำรณำวินิจฉัยว่ ำ พ.ร.บ.ควำม
ร่ วมมือระหว่ ำงประเทศในทำงอำญำ พ.ศ.๒๕๓๕ มำตรำ ๔๑ ขัดหรือแย้ ง
ต่ อรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มำตรำ ๓ วรรคสอง มำตรำ ๒๙ และมำตรำ
๔๐ (๒)(๓)(๔)(๗) หรือไม่
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ ำ พ.ร.บ.ควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ
ในเรื่องทำงอำญำ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๔๑ เป็ นบทบัญญัติที่มิได้ กำหนด
รำยละเอียด ขั้นตอน และกระบวนกำรเพือ่ ให้ ได้ มำซึ่งพยำนหลักฐำน แต่
เป็ นบทบัญญัติที่บังคับให้ จำเลยต้ องถูกผูกมัดตำมพยำนหลักฐำนและ
เอกสำรที่ได้ มำจำกกำรสื บพยำนของโจทก์ ในศำลต่ ำงประเทศที่จำเลยไม่ มี
โอกำสตรวจหรือรับทรำบพยำนหลักฐำนหรือต่ อสู้ คดีได้ อย่ ำงเพียงพอ
แม้ ว่ำกำรรับฟังพยำนหลักฐำนของศำลต้ องเป็ นไปตำม ป.วิ.อ. มำตรำ
๒๒๗ และมำตรำ ๒๒๗/๑ ที่บัญญัติให้ ศำลใช้ ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนำ้ หนัก23

กำรกระทำของผู้ที่มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบซึ่งก่ อให้ เกิดกำรกระทำ
ควำมผิดของนิติบุคคลว่ ำต้ องรับผิดในผลของกำรกระทำของตนเอง จึงมิใช่
เป็ นบทสั นนิษฐำนควำมผิดของกรรมกำรผู้จัดกำรหรือบุคคลซึ่งมีหน้ ำที่ใน
กำรดำเนินงำนของนิติบุคคลเป็ นผู้กระทำควำมผิดไว้ ก่อน ตั้งแต่ แรกเริ่มคดี
หำกแต่ โจทก์ ยังคงต้ องมีหน้ ำที่พสิ ู จน์ ถึงกำรกระทำ หรืองดเว้ นกระทำตำม
หน้ ำที่ของบุคคลดังกล่ ำวก่ อนว่ ำเป็ นผู้สั่งกำร หรือไม่ สั่งกำร หรือกระทำกำร
หรือไม่ กระทำกำรอันเป็ นหน้ ำที่ที่ต้องกระทำ และมีควำมผิดตำมที่
พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ ทั่วไปของควำมรับผิดทำงอำญำที่ผู้กระทำควำมผิดจะต้ องรับผล
แห่ งกำรกระทำกำร หรืองดเว้ นกระทำกำรนั้นเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติไว้
ว่ ำเป็ นควำมผิด และกำรกระทำหรืองดเว้ นกระทำกำรนั้นต้ องครบ
องค์ ประกอบควำมผิด นอกจำกนีเ้ มื่อนิติบุคคลถูกกล่ ำวหำว่ ำกระทำ
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ข้ อสั งเกต : ปัจจุบันมีพระรำชบัญญัติแก้ ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๐ ให้ ยกเลิกควำมในมำตรำแห่ งประมวลกฎหมำย พระรำชบัญญัติและ
พระรำชกำหนดจำนวนเจ็ดสิ บหกฉบับเกี่ยวกับควำมรับผิดในทำงอำญำของ
ผู้แทนนิติบุคคล เป็ นในทำนองว่ ำ ถ้ ำกำรกระทำควำมผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจำกกำรสั่ งกำรหรือกำรกระทำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคล
ดังกล่ ำวมีหน้ ำที่ต้องสั่ งกำรหรือกระทำกำรและละเว้ นไม่ สั่งกำรหรือไม่
กระทำกำรจนเป็ นเหตุให้ นิติบุคคลนั้นกระทำควำมผิด ผู้น้ันต้ องรับโทษ
ตำมที่บัญญัติไว้ สำหรับควำมผิดนั้นๆด้ วย
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พยำนหลักฐำนที่จำเลยไม่ มีโอกำสถำมค้ ำนด้ วยควำมระมัดระวัง และไม่
ควรเชื่อพยำนหลักฐำนดังกล่ ำวโดยลำพังเพือ่ ลงโทษจำเลยก็ตำม แต่
หลักเกณฑ์ ดังกล่ ำวก็มิได้ เป็ นข้ อห้ ำมเด็ดขำด โดยยังเปิ ดโอกำสให้ ศำลนำ
พยำนหลักฐำนเช่ นนีไ้ ปใช้ ประกอบกับพยำนหลักฐำนอื่นได้ จึงไม่ เป็ น
ธรรมแก่ จำเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๐ (๒)(๓)(๔)(๗) ได้ รับรองและ
คุ้มครองสิ ทธิ ในกระบวนกำรยุติธรรมไว้ ไม่ ว่ำจะเป็ นสิ ทธิที่จะได้ รับกำร
พิจำรณำโดยเปิ ดเผย กำรได้ รับทรำบข้ อเท็จจริงและตรวจเอกสำรอย่ ำ ง
เพียงพอ กำรเสนอข้ อเท็จจริง ข้ อโต้ แย้ ง และพยำนหลักฐำนของตน กำรมี
สิ ทธิที่จะให้ คดีของตนได้ รับกำรพิจำรณำคดีที่ถูกต้ อง รวดเร็ว และเป็ น
ธรรม กำรได้ รับกำรปฏิบัติที่เหมำะสมในกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ยุติธรรม กำรมีโอกำสในกำรต่ อสู้ คดีอย่ ำงเพียงพอและกำรได้ รับควำม
ช่ วยเหลือในทำงคดีจำกทนำยควำม อีกทั้งยังไม่ สอดคล้ องกับกติกำ
24

4

ระหว่ ำงประเทศว่ ำด้ วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทำงกำรเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ข้ อ ๑๔.๓ อัน
เกี่ยวกับสิ ทธิที่จะได้ รับกำรพิจำรณำต่ อหน้ ำ สิ ทธิที่จะต่ อสู้ คดีด้วยตนเอง
หรือโดยผ่ ำนผู้ช่วยเหลือทำงกฎหมำย สิ ทธิที่จะซักถำมพยำนซึ่งเป็ น
ปรปักษ์ ต่อตน และสิ ทธิขอให้ เรียกพยำนฝ่ ำยตนมำซักถำมภำยใต้ เงื่อนไข
เดียวกับพยำนซึ่งเป็ นปรปักษ์ ต่อตน พ.ร.บ.ควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศ
ในเรื่องทำงอำญำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ม.๔๑ จึงเป็ นบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยที่
จำกัดสิ ทธิและเสรีภำพของบุคคล และกระทบกระเทือนสำระสำคัญแห่ ง
สิ ทธิในกระบวนกำรยุติธรรมตำม รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๔๐
(๒) (๓) (๔) (๗) ทั้งไม่ สอดคล้ องกับหลักนิติธรรมตำมรัฐธรรมนูญ ม.๓
วรรคสอง

ค.๑๓/๒๕๕๖ คดีนใี้ นระหว่ ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง จำเลย
ยื่นคำร้ องขอให้ ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจำรณำวินิจฉัยว่ ำ
พ.ร.บ.กำรประปำส่ วนภูมิภำค พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๓๐ ขัดหรือแย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๑ หรือไม่
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ ำ พ.ร.บ.กำรประปำส่ วนภูมิภำค พ.ศ.
๒๕๒๒ มำตรำ ๓๐ ในส่ วนที่ไม่ ได้ กำหนดให้ กำรประปำส่ วนภูมิภำคชดใช้
ค่ ำสิ นไหมทดแทนในกำรใช้ ที่ดินให้ แก่ เจ้ ำของหรื อผู้ครอบครองที่ดินใน
กรณีที่มีกำรวำงท่ อนำ้ ที่มีขนำดเส้ นผ่ ำศู นย์ กลำงไม่ ถึงแปดสิ บเซนติเมตร
ไว้ เป็ นกำรจำกัดหรือริดรอนสิ ทธิในทรัพย์ สินของเจ้ ำของหรื อผู้
ครอบครองที่ดิน ตำมรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๑ ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๙ วรรคหนึ่ง
เนื่องจำกเป็ นกำรจำกัดสิ ทธิในทรัพย์ สินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
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โดยเกินควำมจำเป็ น และกระทบกระเทือนสำระสำคัญแห่ งสิ ทธิ นั้น ทั้งยัง
มีลักษณะเป็ นกำรสร้ ำงภำระให้ แก่ ประชำชนเกินสมควรแก่ กรณี ไม่
สอดคล้ องกับหลักกำรพืน้ ฐำนของกำรปกครองระบอบเสรีประชำธิปไตยที่
รัฐจะต้ องคุ้มครองและรับรองสิ ทธิในทรัพย์ สินของประชำชนเป็ นสำคัญ
และหำกมีกรณีใดที่เป็ นข้ อยกเว้ นให้ รัฐก้ ำวล่ วงเข้ ำไปลิดรอนสิ ทธิใน
ทรัพย์ สินของประชำชน รัฐจะต้ องรับผิดชอบในกำรชดใช้ ค่ำทดแทน
เยียวยำที่เป็ นธรรมตำมควรแก่ กรณี และขัดหรือแย้ งต่ อหลักนิติธรรมตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓ วรรคสอง อีกด้ วย พ.ร.บ.กำรประปำส่ วนภูมิภำค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๓๐ ในส่ วนดังกล่ ำวจึงขัดหรือแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญ
มำตรำ ๔๑ ประกอบมำตรำ ๓ วรรคสอง และมำตรำ ๒๙ เป็ นอันใช้ บังคับ
มิได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖
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บทที่ ๓
คดีท่ เี กี่ยวกับพระราชกาหนด
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ประเภทของพระรำชกำหนด : รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐”

พระรำชกำหนด :ควำมหมำย

มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ ในอันที่จะรั กษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรื อป้องปั ดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกาหนดให้
ใช้ บังคับดังเช่ นพระราชบัญญัติกไ็ ด้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ กระทาได้ เฉพาะเมื่อ
คณะรั ฐมนตรี เห็นว่ าเป็ นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็ นรี บด่ วนอั นมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้

พระราชกาหนด คือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึน้
ให้ ใช้ บงั คับเช่ นเดียวกับพระราชบัญญัติ โดยคาแนะนาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กาหนด และเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ ว มีผลใช้
บังคับได้

มาตรา ๑๗๔ ในกรณีท่ มี ีความจาเป็ นต้ องมีกฎหมายเกี่ยวด้ วยภาษีอากรหรื อ
เงินตรา ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาโดยด่ วนและลับเพื่อรั กษาประโยชน์ ของ
แผ่ นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกาหนดให้ ใช้ บังคับดังเช่ น
พระราชบัญญัติกไ็ ด้

เจตนารมณ์ : ให้ ฝ่ายบริหารสามารถใช้ อานาจนิติบัญญัติได้
ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ ให้ เกิดความเสียหายแก่ ประเทศชาติ
หรื อประชาชนโดยรวม
29

30
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๑. พระรำชกำหนดทัวไป
่ : ม.๑๗๒ วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
• เป็ นการตราเพื่อประโยชน์ ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ได้ แก่
o เพื่อประโยชน์ ในอันที่จะรั กษาความปลอดภัยของประเทศ
o ความปลอดภัยสาธารณะ
o ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
o ป้องปั ดภัยพิบัตสิ าธารณะ
• เป็ นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็ นรี บด่ วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยง
ได้ ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง

๒.พระรำชกำหนดที่เกี่ยวด้วยภำษี อำกรและเงิ นตรำ :
ม.๑๗๔ วรรคหนึ่ ง
• มีความจาเป็ นต้ องมีกฎหมายเกี่ยวด้ วยภาษีอากรหรื อ
เงินตรา
• จะต้ องได้ รับการพิจารณาโดยด่ วนและลับเพื่อรั กษา
ประโยชน์ ของแผ่ นดิน

ปั ญหา: ฝ่ ายบริหารจะตราพระราชกาหนดเพื่อแก้ เพิ่มเติมหรื อ ยกเลิก
พระราชบัญญัติได้ หรื อไม่

31
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กำรตรวจสอบโดยรัฐสภำ : ม.๑๗๒

การตรวจสอบพระราชกาหนด

ม.๑๗๒ วรรคสาม ในการประชุมรัฐสภาคราวต่ อไป ให้
คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกาหนดนัน้ ต่ อรั ฐสภาเพื่อพิจารณาโดย ไม่
ชักช้ า ถ้ าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิ ดสมัยประชุมสามัญจะ
เป็ นการชักช้ า คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการให้ มีการเรียกประชุมรั ฐสภา
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่ อนุมัติพระราชกาหนดโดยเร็ ว
ถ้ าสภาผู้แทนราษฎรไม่ อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ แต่ วุฒิสภา
ไม่ อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
มากกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่ าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร ให้ พระราชกาหนดนัน้ ตกไป แต่ ทงั ้ นี ้ ไม่ กระทบต่ อกิจการที่ได้
เป็ นไปในระหว่ างที่ใช้ พระราชกาหนดนั น้

• การตรวจสอบโดยรัฐสภา
(ม.๑๗๒ ว.๓, ม.๑๗๔ ว.๒ )

• การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
(ม.๑๗๓)

33
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ม.๑๗๒ วรรคสี่ หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็ น
การแก้ ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใด และพระ
ราชกาหนดนัน้ ต้ องตกไปตามวรรคสาม ให้ บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ที่มีอยู่ก่อนการแก้ ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้ บงั คับต่ อไปนับแต่
วันที่การไม่ อนุมัติพระราชกาหนดนัน้ มีผล
ม.๑๗๒ วรรคห้ า ถ้ าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติ
พระราชกาหนดนัน้ หรือถ้ าวุฒิสภาไม่ อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่ าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ พระราชกาหนด
นัน้ มีผลใช้ บงั คับเป็ นพระราชบัญญัติต่อไป
35
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ม.๑๗๒ วรรคหก การอนุมัติหรือไม่ อนุมัติพระราชกาหนด
ให้ นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่ อนุมัติ
ให้ มีผลตัง้ แต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ม.๑๗๒ วรรคเจ็ด การพิจารณาพระราชกาหนดของสภา
ผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระราช
กาหนด จะต้ องกระทาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานัน้ ๆ

36
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หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบพระรำชกำหนดโดยรัฐสภำ

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ม.๑๗๔
ม.๑๗๔ วรรคสอง ให้ นาความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคห้ า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้ บงั คับแก่ พระราช
กาหนดที่ได้ ตราขึน้ ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ ถ้าเป็ นการตราขึน้ ใน
ระหว่ างสมัยประชุม จะต้ องนาเสนอต่ อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวัน
นับแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระรำชกำหนดทัวไป
่

พระรำชกำหนดที่เกี่ยวด้วย
ภำษี อำกรและเงิ นตรำ
• นำ ม.๑๗๒ ว.๓ มำใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
• แต่ถ้ำเป็ นกำรตรำขึน้ ใน
ระหว่ำงสมัยประชุม จะต้อง
นำเสนอต่อสภำผู้แทนฯภำยใน
สำมวัน นับแต่วนั ถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิ จจำนุเบกษำ
(ม.๑๗๔ ว.๒)

• ครม.ต้องเสนอพระรำชกำหนด
ต่อรัฐสภำในกำรประชุมรัฐสภำ
ครำวต่อไป (เสนอสภำผู้แทนฯ
ก่อน แล้วจึงเสนอวุฒิสภำ) หำก
อยู่นอกสมัยประชุมและกำรรอ
กำรเปิ ดสมัยประชุมสำมัญจะเป็ น
กำรล่ำช้ำ ครม.ต้องดำเนิ นกำรให้
มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำสมัย
วิ สำมัญเพื่อพิ จำรณำอนุมตั ิ
หรือไม่อนุมตั ิ พระรำชกำหนด
โดยเร็ว ม.๑๗๒ ว.๓
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หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบพระรำชกำหนดโดยรัฐสภำ
พระรำชกำหนดทัวไป
่
• ต้องได้รบั อนุมตั ิ จำกทัง้ สอง
สภำ หรือสภำผู้แทนฯอนุมตั ิ
แต่วฒ
ุ ิ สภำไม่อนุมตั ิ แล้วสภำ
ผู้แทนฯ ยืนยันกำรอนุมตั ิ ด้วย
คะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ ง
(ม.๑๗๒ ว.๓)

พระรำชกำหนดที่เกี่ยวด้วย
ภำษี อำกรและเงิ นตรำ

38

คณะรัฐมนตรี
สภำผู้แทนฯ

อนุมัติ

ไม่ อนุมัติ

ตกไป

• นำ ม.๑๗๒ ว.๓ มำใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

อนุมัติ

วุฒิสภำ

มีผลบังคับ
เป็ นพ.ร.บ.

ไม่ อนุมัติ

สภำผู้แทนฯ

ยืนยันกำรอนุมัติ
มำกกว่ ำกึง่ หนึ่ง

ยืนยันกำรอนุมัติ
ไม่ มำกกว่ ำกึง่ หนึ่ง

ตกไป

ม.๑๗๒ ว.๕

แผนผังการอนุมัติพ.ร.ก.
40
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ปั ญหา : กรณีไม่ กระทบกระเทือนกิจการที่ได้ เป็ นไป
ในระหว่ างที่ใช้ พระราชกาหนดนัน้

ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรตกไปของพระรำชกำหนด
กรณี รฐั สภำไม่อนุมตั ิ

๑ มิ.ย.๒๕๖๒ พระราชกาหนดภาษีมรดก (ออกเป็ นพระราชกาหนด

• ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่
ใช้พระราชกาหนดนั้น = สมบูรณ์ (ม.๑๗๒ วรรคสาม)
• ในกรณีที่เป็นพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย
และพระราชกาหนดนั้นต้องตกไป ให้บทบัญญัติที่มีอยู่ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไป นับแต่วันที่การไม่
อนุมัติพระราชกาหนดนั้นมีผล (ม.๑๗๒ วรรคสี่)
o การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ม.๑๗๒ วรรคหก)
•

ทั่วไป) ประกาศราชกิจจาฯ (จ่ ายร้ อยละ ๐.๑ ของมูลค่ าที่ได้ รับ)
๒ มิ.ย.๒๕๖๒ นายดาได้ รับมรดกที่ดิน น.ส.ฟ้าได้ รับมรดกเงิน ๑ ล้ าน
๓ มิ.ย.๒๕๖๒ น.ส.ฟ้าจ่ ายภาษี นายดายังไม่ ไปจ่ าย
๔ มิ.ย.๒๕๖๒ รัฐสภาไม่ อนุมัติพระราชกาหนด
๕ มิ.ย.๒๕๖๒ ประกาศการไม่ อนุมัติในราชกิจจาฯ

คาถาม ๑. น.ส.ฟ้ า เรียกเงินภาษี ที่จ่ายแล้วคืนได้หรือไม่
๒. กรมสรรพากรฟ้องเรียกเงินภาษี มรดกที่นายดายังไม่จ่ายได้
หรือไม่
41
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คำวิ นิจฉัยคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๓๕
ข้ อเท็จจริง
 ๑๗ ถึง ๒๑พ.ค.๓๕ มีการชุมนุมทางการเมือง มีคนถูกจับ ๓,๕๒๗
คน
 ๒๓ พ.ค.๓๕ คณะรัฐมนตรีออก “ พระราชกาหนดนิรโทษกรรมแก่
ผู้กระทาความผิดเนื่องในการชุมนุมฯ พ.ศ.๒๕๓๕”
 ต่ อมารัฐสภาไม่ อนุมัติพระราชกาหนด
 ขณะนัน้ ใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๓๔ มีม.๑๗๒ ว.๓ บัญญัติว่า
“การตกไปของพระราชกาหนดไม่ กระทบกระเทือนกิจการที่ได้
เป็ นไปในระหว่ างที่ใช้ พระราชกาหนดนัน้ ”

• พระราชกาหนดฉบับนีม้ ีความในมาตรา ๓ ว่ า “ บรรดาการกระทา
ทัง้ หลายทัง้ สิน้ ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมกันระหว่ างวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้ กระทา
ในระหว่ างวันดังกล่ าว ไม่ ว่าได้ กระทาในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน
ผู้ใช้ ให้ กระทาหรือผู้ถูกใช้ หากการกระทานัน้ ผิดต่ อกฎหมาย ก็ให้
ผู้กระทาพ้ นจากความผิดและความรั บผิดโดยสิน้ เชิง”
• ปั ญหาคือ การตกไปของพระราชกาหนด มีผลต่ อผู้ถูกจับที่อยู่
ระหว่ างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งคดีของพนักงาน
อัยการ และคดีท่ไี ปถึงศาลแล้ ว อย่ างไรหรือไม่
• คณะรัฐมนตรีชุดนายชวน หลีกภัย ส่ งปั ญหาดังกล่ าวไปให้ ตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็ นคาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๓๕
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คณะตุลาการรัฐธรรมนญวินิจฉัยว่ า คาว่ า การตกไปของพระ
ราชกาหนดไม่ กระทบกิจการที่ได้ เป็ นไปในระหว่ างที่ใช้ พระราชกาหนด
นัน้ หมายถึง กิจการใดๆไม่ ว่าจะเป็ นผลอันเกิดขึน้ จากบทบัญญัติของ
พระราชกาหนด หรือการกระทา ผลของการกระทา ประโยชน์ หรือสิ่ง
อื่นใดที่ได้ เกิดขึน้ ได้ มีขนึ ้ หรือได้ รับแล้ ว อันเนื่อ งจากการปฏิบตั ิการ
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชกาหนดนัน้ นับแต่ วันที่พระราชกาหนดมีผล
ใช้ บงั คับจนถึงวันที่การไม่ อนุมัติพระราชกาหนดมีผล กรณีนีก้ ิจการที่ได้
เป็ นไปฯ ที่ไม่ ถูกกระทบเพราะการตกไปของพระราชกาหนดคือการพ้ น
จากความผิดและความรับผิดโดยสิน้ เชิง

44

กรณี ศึกษำ : มำตรำ ๑๗๒ วรรคสี่

นาย ก. ออกเช็คชาระหนี้ นาย ข. ถึงกาหนดชาระ ๒ มิ.ย.๒๕๖๒
๑ มิ.ย.๒๕๖๒ พระราชกาหนดยกเลิกพ.ร.บ.เช็คฯ มีผลใช้บงั คับ
๒ มิ.ย.๒๕๖๒ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
๑๕ มิ.ย.๒๕๖๒ รัฐสภาไม่อนุ มตั พิ ระราชกาหนด
๑๖ มิ.ย.๒๕๖๒ ประกาศการไม่อนุ มตั ใิ นราชกิจจาฯ
๑ ก.ค.๒๕๖๒ นาย ก.ฟ้ องนาย ข. ว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.เช็ค
คาถาม : ศาลลงโทษนาย ข. ตามพ.ร.บ.เช็ค ได้หรือไม่
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กำรตรวจสอบโดยศำลรัฐธรรมนูญ : ม.๑๗๓
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รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ม.๑๗๓

มาตรา ๑๗๓ ก่ อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้ อนุ มัติ
พระราชกาหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจานวน
ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในห้ าของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่ าที่มีอยู่ของแต่ ละสภา
มีสิทธิเข้ าชื่อเสนอความเห็นต่ อประธานแห่ งสภาที่ตนเป็ นสมาชิกว่ าพระ
ราชกาหนดนัน้ ไม่ เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ ประธาน
แห่ งสภานัน้ ส่ งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่ วันที่
ได้ รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้ รอการพิจารณาพระราชกาหนดนัน้
ไว้ ก่อนจนกว่ าจะได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่ได้ รับ
เรื่อง และให้ ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ งคาวินิจฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่ งสภาที่
ส่ งความเห็นนัน้ มา
47

วรรคสาม ในกรณีท่ศี าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ าพระราช
กาหนดใดไม่ เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ให้ พระราชกาหนด
นัน้ ไม่ มีผลใช้ บงั คับมาแต่ ต้น
วรรคสี่ คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ าพระราชกาหนดใด
ไม่ เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้ องมีคะแนนเสียงไม่ น้อย
กว่ าสองในสามของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมดเท่ าที่มี
อยู่
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กำรตรวจสอบพระรำชกำหนดโดยศำลรัฐธรรมนูญ (ม.๑๗๓)

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ม.๑๗๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง ให้ นาความในมาตรา ๑๗๒ วรรค
สาม วรรคสี่ วรรคห้ า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้ บงั คับแก่
พระราชกาหนดที่ได้ ตราขึน้ ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ ถ้าเป็ นการ
ตราขึน้ ในระหว่ างสมัยประชุม จะต้ องนาเสนอต่ อสภาผู้แทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้มีสิทธิ เสนอ

ส.ส.หรื อ ส.ว.จานวนไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในห้ า
ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่ าที่มีอยู่ของ
แต่ ละสภาเข้ าชื่อเสนอความเห็นต่ อประธาน
แห่ งสภาที่ตนเป็ นสมาชิก (ม.๑๗๓ วรรค
หนึ่ง)

กรอบเวลำเสนอ

ก่ อนสภาผู้แทนฯหรื อวุฒิสภาจะได้ อนุมัติพระ
ราชกาหนด (ม.๑๗๓ วรรคหนึ่ง)

ประเด็น

พระราชกาหนดเป็ นไปตามม.๑๗๒
วรรคหนึ่ง หรื อไม่ (ม.๑๗๓ วรรคหนึ่ง)
50
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ข้อสังเกต: กำรตรวจสอบโดยศำลรัฐธรรมนูญ

กำรตรวจสอบพระรำชกำหนดโดยศำลรัฐธรรมนูญ (ม.๑๗๓)

กรอบเวลำ
ของกำรวิ นิจฉัย

ผลคำวิ นิจฉัย

ศาลรธน.ต้ องวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่ วันได้ รับเรื่ อง(ม.๑๗๓
วรรคสอง)
หากศาลรั ฐธรรมนูญมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวน
ตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญทัง้ หมดเท่ าที่มี
อยู่ว่าพระราชกาหนดไม่ เป็ นไปตาม ม.
๑๗๒ วรรคหนึ่ง พระราชกาหนดนัน้ ไม่ มี
ผลบังคับมาแต่ ต้น ม.๑๗๓ วรรคสาม)
51

• หำกศำลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยว่ำ พระรำชกำหนดไม่เป็ นไปตำม
ม.๑๗๒ วรรคหนึ่ ง ผลคือพระรำชกำหนดนัน้ ไม่มีผลบังคับมำแต่
ต้น (ม.๑๗๓ วรรคสำม) เท่ำกับต้องคืนฐำนลำภมิ ควรได้ ต่ำงจำก
กรณี รฐั สภำไม่อนุมตั ิ พระรำชกำหนด ผลคือไม่กระทบกิ จกำรที่ได้
เป็ นไปในระหว่ำงที่ใช้พระรำชกำหนดนัน้ (ม.๑๗๒ วรรคสำม)
• ศำลรัฐธรรมนูญต้องวิ นิจฉัยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสอง
ในสำมของจำนวนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทัง้ หมดเท่ำที่มอี ยู่
(ม.๑๗๓ วรรคสี่)
• กรณีพระราชกาหนดมีข้อความขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญจะส่ ง
ตามม.๑๗๓ ไม่ ได้ ต้ องรอให้ เป็ นกฎหมายก่ อน แล้ วส่ งตาม
ช่ องทาง ม.๒๓๑ (๑) หรือม.๒๑๒
53

ม.๑๗๔ วรรคสอง ไม่ได้ให้นำม.๑๗๓ มำใช้กบั พระรำชกำหนดเกี่ยว
ด้วยภำษี ฯดังนัน้ พระรำชกำหนดเกี่ยวด้วยภำษี ฯที่ออกตำมม.๑๗๔
จึงไม่อำจถูกตรวจสอบโดยศำลรัฐธรรมนูญ
ม.๑๗๓ ให้ส่งไปศำลรัฐธรรมนูญเฉพำะประเด็นว่ำพระรำชกำหนด
ไม่เป็ นไปตำมม.๑๗๒ วรรคหนึ่ ง (คือเพื่อประโยชน์ ๔ ประกำร)
เท่ำนัน้ หำกส่งไปให้วินิจฉัยว่ำ ไม่เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีควำมจำเป็ น
รีบด่วนอันมิ อำจจะหลีกเลี่ยงได้ ศำลรัฐธรรมนูญจะไม่รบั วิ นิจฉัย
(เทียบ คำวิ นิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑,๑๔/๒๕๔๖)
หลังจำกสภำอนุมตั ิ พระรำชกำหนดแล้ว ส.ส.หรือส.ว. จะส่งไปให้
ศำลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยว่ำ กำรตรำพระรำชกำหนดไม่เป็ นไปตำมม.
๑๗๒ วรรคหนึ่ ง ไม่ได้ เพรำะ ม.๑๗๓ ให้ส่งก่อนสภำผู้แทนฯหรือ
วุฒิสภำจะได้อนุมตั ิ พระรำชกำหนด
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กรณีศึกษา : การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
๑ มิ.ย.๒๕๖๒ พระราชกาหนดภาษีมรดก (ออกเป็ นพระราชกาหนด
ทั่วไป) ประกาศราชกิจจาฯ (จ่ ายร้ อยละ ๑ ของมูลค่ าที่ได้ รับ)
๒ มิ.ย.๒๕๖๒ น.ส.ฟ้าได้ รับมรดกเงิน ๑ ล้ าน
๓ มิ.ย.๒๕๖๒ น.ส.ฟ้าจ่ ายภาษี
๔ ส.ค.๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ าพระราชกาหนดไม่ เป็ นไป
ตาม ม.๑๗๒ วรรคหนึ่ง
๕ ส.ค.๒๕๖๒ ประกาศการไม่ อนุมัติในราชกิจจาฯ

คาถาม :น.ส.ฟ้ า เรียกเงินภาษี ที่จา่ ยแล้วคืนได้หรือไม่
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