ภาค ๔ : สิ ทธิและเสรี ภาพ
๑. ความหมายของสิ ทธิ เสรีภาพ
และศักดิ ศรีความเป็ นมนุษย์
๒. การคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภาพ
๓. การจํากัดสิ ทธิ และเสรีภาพ
๔. หลักความเสมอภาค

ภาค ๔ : สิ ทธิและเสรี ภาพ

อ.อธิคม อินทุภูติ
ผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา
ชุด ที่ 7
1

ความแตกต่างระหว่างสิ ทธิ กบั เสรีภาพ

๑.ความหมายของสิ ทธิ (Right) และเสรีภาพ (Liberty)
o สิ ทธิ หมายถึง ประโยชน์ที
กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้ เช่น สิ ทธิใน
ทรัพย์สิน สิ ทธิ ในชีวติ และ
ร่างกาย สิ ทธิ ในความ
เป็ นอยู่ส่วนตัว ฯลฯ
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สิ ทธิ
สิ ทธิ เป็ นอํานาจทีบุคคลมี
เพือเรียกร้องให้รฐั กระทํา
การหรือละเว้นกระทําการ
อันใดอันหนึ ง

o เสรีภาพ หมายถึงความเป็ น
อิ สระทีจะกระทําการใด
หรือไม่กระทําการใด เช่น
เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เสรีภาพในการ
แสดงความคิ ดเห็น เสรีภาพ
ในการติ ดต่อสือสารถึงกัน
ฯลฯ

เสรีภาพ
เป็ นอํานาจทีบุคคลนันมีอยู่
เหนื อตนเองในการตัดสิ นใจ
ทีจะกระทําการหรือไม่กระทํา
การอย่างใดอย่างหนึ งโดย
ปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบงําจากรัฐ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที อ.๒๓๑/๒๕๕๐

ความหมายของศักดิ ศรีความเป็ นมนุ ษย์
(Human Dignity)
 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษ ย หมายถึงคุณคาที่มีลักษณะเฉพาะที่ผูกพัน
อยูกับความเปนมนุษ ย ซึ่งบุคคลทุก คนในฐานะที่เ ปนมนุษ ยจะ
ไดรับคุณคาดังกลาว โดยไมตองคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา อาจ
กลาวไดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษ ยก็คือคุณคาของความเปนคน
ที่ยอมแตกตางจากความเปนสัตวหรือวัตถุสิ่งของตางๆ และการ
พิจารณาวาการกระทําใดเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษ ย
หรือไม มีหลักงายๆวา การกระทํานั้นเปนสิ่งที่มนุษ ยควรปฏิบัติตอ
กันหรือไม ถาไมใช การกระทํานั้นก็คือการกระทําที่ละเมิดตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษ ย
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คดีนี ผูโ้ ดยสารรถไฟเป็ นโจทก์ฟ้องร.ฟ.ท.ว่า การทีร.ฟ.ท.นําแผ่นป้าย
โฆษณาสินค้าและบริการปิ ดทีกระจกหน้าต่างตูร้ ถโดยสารเพือเพิมรายได้
ให้ร.ฟ.ท. ทําให้บดบังทิวทัศน์ไม่อาจมองกระจกออกไปเพือพักสายตาได้ การ
เดินทางโดยรถไฟยาวนานหลายชัวโมงเป็ นการทรมานกายและใจอย่างยิง ขอ
ให้ร.ฟ.ท.ลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากกระจกหน้าต่างของตูร้ ถโดยสาร
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หน้าต่างรถโดยสารมิได้มีไว้เพียงเพือให้
แสงสว่างจากภายนอกรถเข้าไปภายในรถได้เท่านัน แต่ยงั มีไว้เพือให้ผูโ้ ดยสาร
สามารถมองเห็นสรรพสิงทีอยู่ภายนอกรถเพือให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที
อยู่ในรถ และระแวดระวังภยันตรายทีอาจจะมีจากภายนอกรถอีกด้วย รถโดยสาร
ทีไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถโดยสาร แต่เป็ นรถขนส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ และต้องถือว่าผูใ้ ห้บริการรถโดยสารสาธารณะทีมีหน้าต่างเช่นนีปฏิบตั ิต่อ
ผูโ้ ดยสารเยียงวัตถุ ซึงเป็ นการละเมิดศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ของผูโ้ ดยสาร
พิพากษาให้ร.ฟ.ท.ลอกออกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีศาลมีคําพิพากษา
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาที อม.๒๔๓/๒๕๖๐
 เป็ นกรณีคณะกรรมการป.ป.ช.ยืนคําร้องว่า ผูถ้ ูกกล่าวหาจงใจไม่ยนบั
ื ญชี
แสดงรายการทรัพย์สนิ ฯ กรณีพน้ จากตําแหน่งทีปรึกษาประธานรัฐสภา ขอให้
ห้ามผูถ้ ูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งใดในพรรค
การเมืองเป็ นเวลาห้าปี นับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง กับลงโทษทางอาญา
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
 คดีนี คดีในส่วนอาญามีอายุความ ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๕ (๔)
 ผู้ถกู กล่าวหามีหน้ าทียืนบัญชีฯวันที ๓ ส.ค. ๒๕๕๕ (ถือว่าเป็ นวัน
กระทําความผิ ด) คณะกรรมการป.ป.ช.ยืนคําร้องวันที ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐
แต่วนั ยืนคําร้องไม่ได้นําตัวผู้คดั ค้านมาศาล ผลคืออายุความไม่สะดุด
หยุดลง เพราะอายุความจะหยุดลงต่อเมือฟ้ องและได้ตวั ผู้ถกู กล่าวหามา
ศาล ตามป.อาญา มาตรา ๙๕ เมือถึงวันนัดพิ จารณาและพิ พากษาคดีคือ
วันที ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เกิ นกว่า ๕ ปี นับแต่วนั กระทําความผิ ด

๒.การคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ
๑) มาตรา ๔ ศักดิ ศรีความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รบั ความคุ้มครอง

มาตรา ๓ วรรคสอง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์ กรอิสระ และ
หน่ วยงานของรัฐ ต้ องปฏิบัติหน้ าทีให้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และหลักนิติธรรม เพือประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสุขของประชาชนโดยรวม
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 ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพจิ ารณา
คดีอาญาฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บงั คับ กฎหมายฉบับนีมีมาตรา ๒๕ วรรคหนึง
บทบัญญัติว่า การดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนี
เมือได้ยนฟ้
ื องต่อศาลแล้วให้อายุความสะดุดหยุดลง
 มีปัญหาว่า จะนํากฎหมายใหม่มาใช้บงั คับแก่คดีนีได้หรือไม่ หากนํามาใช้
บังคับได้ยอ้ นหลังได้ ต้องถือว่าคดีนีอายุความสะดุดหยุดลงในวันยืนคําร้อง
(๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐) แม้เมือถึงวันนัดพิจารณาและพิพากษาคดี (๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐)
เกินกว่า ๕ ปี (นับแต่วนั ที ๓ ส.ค. ๒๕๕๕) คดีก็จะไม่ขาดอายุความ แต่หาก
นํามาใช้บงั คับไม่ได้ อายุความก็จะไม่สะดุดหยุดลงในวันยืนคําร้อง จะมาสะดุด
หยุดลงในวันนัดพิจารณาและพิพากษาซึงจําเลยมาศาลเป็ นครังแรก (๒๕ ธ.ค.
๒๕๖๐) คดีย่อมเป็ นอันขาดอายุความ

ประเด็นก็คือ บทบัญญัติเรืองอายุความใช้ บังคับย้ อนหลังได้ หรือไม่
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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ วินิจฉัยวา รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรค
หนึ่ง และรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา บุคคล
ไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาทีก่ ระทํานั้น
บัญญัติเ ปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาทีก่ ระทําความผิดมิได แมบทบัญญัติ
เรื่องอายุความไมใชบทบัญญัติเ กี่ยวกับโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด แตก็เ ปน
บทบัญญัติเ กี่ยวกับระยะเวลาที่บุคคลอาจตองรับโทษอาญา ซึ่งเกี่ยวพันกับกําหนด
โทษ และพ.ร.ป.วาดวยวิธีพ ิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บทบัญญัติวา การดําเนินคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อไดยื่นฟองตอศาลแลวใหอายุความ
สะดุดหยุดลง ยอมทําใหระยะเวลาที่บุคคลอาจตองรับโทษอาญาเพิม่ ขึ้นหรือหนัก
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวตามป.อาญา มาตรา ๙๕ ซึ่งมิไดบัญญัติเ ชนมาตรา ๒๕
วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองใชบทบัญญัติเ รื่องอายุความตาม
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ตามป.อาญา มาตรา ๙๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิด อัน
เปนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในหมวด
๓ วาดวยสิทธิแ ละเสรีภ าพของปวงชนชาวไทย ดังนั้น การใชบทบัญญัติตาม
และพ.ร.ป.วาดวยวิธีพ ิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บังคับแกคดีนี้ จะเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานใน
กระบวนการยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุมครองดังกลาว
หมายเหตุ : คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯวินิจฉัยวา คดีในสวนอาญาขาดอายุ
ความ แตยังคงพิพากษาหามดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงใดในพรรค
การเมืองเปนเวลาหาป
คําพิพ ากษาคดีนี้เดินตามคําพิพากษาฎีกาที่ 10166/2558 และ 9955/2558
ที่วินิจฉัยวา พ.ร.ป.วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 74/1 ที่มิให
นับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความนั้น ไมมีผลยอนหลัง
ไปบังคับกับคดีที่ผูถูกกลาวหากระทําผิดกอนกฎหมายมีผลใชบังคับ
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คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด อ. 188/2559
 คดีนี้เ ปนเรื่องที่วา ในป ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดี ดําเนินการกอสรางขยายถนน
สาธารณะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง ๗ เมตร ตอมาในป
๒๕๔๗ ก็ไดกอสรางขยายถนนอีกรวมมีเ ขตทางกวาง ๒๐ เมตร โดยอางวามี
ความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะดานการจราจร ผูฟ องคดีเ ห็นวา การขยาย
ถนนเปนการรุกล้ําที่ดินของผูฟ องคดีในสวนที่ดินดานติดทางสาธารณะ จึงนํา
คดีมาฟองขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทน
 มีประเด็นวา ผูถูกฟองคดีมีอํานาจขยายถนนกระทบตอสิทธิในทรัพ ยสินของ
ผูฟ องคดีที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวหรือไม
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อนําผลการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน พ.ศ.
2513 และผลการรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชนมาเปรียบเทียบกัน
พบวา ระยะของที่ดินแตละดานมีระยะใกลเ คียงกัน จึงเชื่อไดวาที่ดินพิพ าท
บริเ วณดานทิศเหนือที่ผูฟ องคดีไดคัดคานแนวเขตทางสาธารณประโยชนในการ
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รังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชนตามคําขอของนายอําเภอเปนที่ดินของ
ผูฟ องคดี เมื่อผูถูกฟองคดีดําเนินการกอสรางขยายถนนเขาไปในพื้นที่ดังกลาวจึง
เปนการรุกล้ําที่ดินของผูฟ องคดี อันเปนการใชอํานาจขององคกรของรัฐตามมาตรา
62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ที่มี
ผลกระทบตอสิทธิในทรัพ ยสินซึ่งไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540
(มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป
2560) แมผูถูกฟองคดีอางวาการกอสรางขยายถนนดังกลาวจะเปนไปเพื่อประโยชน
สาธารณะในการจราจร แตเ มื่อผูถูกฟองคดีมิไดทําการเวนคืนที่ดินของผูฟ องคดีโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายตามทีม่ าตรา 49 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป
2540 กําหนดไว และมิไดตกลงซื้อขายที่ดินพิพ าทจากผูฟ องคดี อีกทั้งผูฟ องคดีมิได
ตกลงยินยอมอุทิศหรือยกที่ดินพิพ าทใหเ ปนที่ดินสาธารณประโยชนแ ตอยางใด ผูถูก
ฟองคดีจึงไมอาจดําเนินการกอสรางขยายถนนรุกล้ําที่ดินของผูฟ องคดีไดตาม
อําเภอใจ

การคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ
๒) มาตรา ๒๕ วรรคหนึ ง สิ ทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
นอกจากทีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็ นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว
การใดทีมิ ได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนู ญหรือในกฎหมายอื น
บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพทีจะทําการนันได้ และได้รบั ความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าทีการใช้สิทธิ หรือเสรีภาพ
เช่นว่านันไม่กระทบกระเทือนหรือเป็ นอันตรายต่อความมันคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีข องประชาชน
และไม่ละเมิ ดสิ ทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลอืน
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คําพิพากษาฎีกาที ๑๑๘๕๐/๒๕๕๔
 จําเลยรับบัตรเลือกตังแบบแบ่งเขตและบัตรเลือกตังแบบบัญชีรายชืออย่าง
ละ 1 ใบ จากคณะกรรมการการเลือกตัง จากนันจําเลยชูบตั รเลือกตังสองใบ
พร้อมกับพูดว่า "ผมขอใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา 65" แล้วฉีกบัตร
เลือกตังทังสองใบทันทีในวันดังกล่าว ซึงเป็ นวันเลือกตังทัวไปตาม พ.ร.ฎ.ยุบ
สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ.2549
 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา มาตรา 65 บัญญัติวา "บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติ
วิธีซึ่งการกระทําใดๆ ที่เ ปนไปเพือ่ ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิไดเ ปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี"้ แตบทบัญญัติ
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติในหมวดเดียวกันไดบัญญัติไวดวยวา "บุคคล
ยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิแ ละเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิด
สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเ ปนปฏิปก ษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน" ดังนั้น การใชสิทธิตอตานโดยสันติวิธีดังกลาวตอง
เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายดวย
15

สวนที่บุคคลใด เลือกที่จะมีชีวิตอยูหรือเลือกที่จะไมมีชีวิตนั้น ยอมเห็นไดชัด
วาเปนเสรีภ าพในชีวิตและรางกาย แตการที่บุคคลแสดงเจตนาในการไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขหรือการรักษาจากแพทยทเี่ ปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย ซึ่งมีผลทําใหผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยตองเคารพการตัดสินใจดังกลาวนั้น ยอมเรียกวา “สิทธิ
ของบุคคล” ซึ่งสิทธิดังกลาว มิใชสิทธิที่จะเลือกไมมีชีวิตอยู หากแตเ ปนสิทธิในการ
เลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะไดตายโดยธรรมชาติโดยกฎกระทรวง
ทีพ่ ิพ าทไดกําหนดคํานิยามขอความวา
“บริการสาธารณสุขที่เ ปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต
หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา วิธีการที่ผปู ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมนํามาใชกับผูทําหนังสือแสดงเจตนาเพื่อประสงคจะยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิตออกไป โดยไมทําใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาพนจากความตายหรือยุติ
การทรมานจากการเจ็บปวย ทั้งนี้ ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคงไดรับการดูแ ลรักษา
แบบประคับประคอง
17
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คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด ฟ. 11/2558
เรืองเสรีภาพในการเลือกทีจะอยู่หรือตาย
 คดีนี้เ ปนเรื่องที่นายแพทยและแพทยหญิง ๓ ทาน ยื่นฟองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหมีคําสั่งเพิก
ถอนกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๒
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา โดยธรรมชาติ สิ่งที่ยืนยันความเปนมนุษยคือ
เสรีภ าพอันมิอาจกาวลวงได แตเ สรีภ าพยอมถูกจํากัดเมื่อลวงล้ําเสรีภาพของ
บุคคลอื่นภายใตการรับรองของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย เสรีภ าพจึงเปนการกระทําโดยอิสระของบุคคลที่มิไดอยูภ ายใตบังคับของ
บุคคลอื่น สําหรับสิทธินั้นเปนเครื่องยืนยันถึงเสรีภ าพดังกลาวของบุคคล ทําให
มีสภาพบังคับตอบุคคลภายนอก ฉะนั้น สิทธิแ ละเสรีภ าพจึงเปนสิ่งเดียวกันที่
มิอาจแยกออกจากกันได
16

“วาระสุดทายของชีวิต” หมายความวา ภาวะของผูทําหนังสือแสดง
เจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายไดและผูประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมผูรับผิดชอบการรักษาไดวินิจฉัยจากการพยากรณโรคตาม
มาตรฐานทางการแพทยวา ภาวะนั้นนําไปสูการตายอยางหลีกเลี่ยงไมไดใน
ระยะเวลาอันใกลจะถึง และใหหมายความรวมถึงภาวะที่สูญเสียหนาที่อยางถาวร
ของเปลือกสมองใหญที่ทําใหขาดความสามารถในการรับรูแ ละติดตอสื่อสารอยาง
ถาวร โดยปราศจากพฤติกรรมการตอบสนองใดๆ ที่แ สดงถึงการรับรูได จะมีเ พียง
ปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเ ทานั้น และคําวา
“การทรมานจากการเจ็บปวย” หมายความวา ความทุกขทรมานทางกาย
หรือทางจิตใจของผูทําหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่ไม
อาจรักษาใหหายได
จากบทนิยามพิจารณาไดวา การที่บุคคลทําหนังสือแสดงเจตนาไว
ลวงหนาวาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย เปนการกระทําทีไ่ มขัด
18
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ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากการทําหนังสือ
ดังกลาวเปนการแสดงสิทธิในชีวิตและรางกายตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญฉบับป
2550 โดยเปนการยื่นความประสงคไวลวงหนาเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบความ
ประสงคของตนวาจะใชสิทธิเ ชนใด ประกอบกับกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนด
องคประกอบของการแสดงสิทธิไว กลาวคือ
๑. หากมีผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่
เปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวย หนังสือแสดงเจตนาตองครบถวนบริบูรณ
๒. ผูป ระกอบวิชาชีพ สาธารณสุขหามีอํานาจหนาที่ในการทําใหผูทําหนังสือ
แสดงเจตนาถึงแกความตายโดยวิธีการใดๆไม

๓. ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคงไดรับการดูแ ลแบบประคับประคอง
๔. ผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวจะตองมีภาวะตามที่กฎกระทรวง
พิพ าทกําหนดไว
๕. ผูป ระกอบวิชาชีพ เวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษามีอํานาจหนาที่ในการ
วินิจฉัยพยากรณโรคตามมาตรฐานทางการแพทย และ
๖. หากผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวตองการตายอยางธรรมชาติ
ตามองคประกอบดังกลาว จึงหาใชการปลอยใหผูปวยเสียชีวิตลงโดยงดเวน
ไมใหการรักษา ที่จะทําใหแ พทยผูรักษามีความผิด และมิใชเ ปนการทอดทิ้งผูซึ่ง
พึ่งตนเองมิได เนื่องจากแพทยยังคงมีหนาที่ดูแ ลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง อีก
ทั้งกฎกระทรวงฉบับนี้มิไดมีเ นื้อหาสาระเกินกวาพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ เปนแตเ พียงการอธิบายความเพิ่มเติม กรณีจึงเปนกฎที่ชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดพิพ ากษายกฟอง
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การคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที ๓/๒๕๕๒

๓) มาตรา ๒๕ วรรคสอง “ สิทธิหรือเสรีภ าพใดที่รัฐธรรมนูญใหเ ปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือใหเ ปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม
ยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภ าพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”
หมายเหตุ : คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๔๗ ที่วินิจฉัยวา ตราบใดทีย่ ัง
ไมมีกฎหมายออกมารองรับสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเพือ่
การอนุรักษหรือฟนฟูภ ูมิปญญาทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ มาตรา
๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมจะกลาวอางวา พ.ร.บ.สุราฯในสวน
ที่เ กี่ยวกับแปงขาวหมักไวขัดตอรัฐธรรมนูญไมไดนั้น ใชเ ปนบรรทัดฐานไมไดแ ลว

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พ.ร.บ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง หรือไม พิจารณาแลว
บทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนมาตรการทางกฎหมายประการหนึ่งที่ใช
บังคับกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการดําเนินโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดประกาศใหโครงการหรือกิจการใดตองจัดทํารายงานการ
วิเ คราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว สวนที่ตองดําเนินการใหเ ปนไปตามประกาศ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย และเปนบทบัญญัติที่คุมครองประโยชน
ของรัฐและชุมชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ
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รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แลว ดังนั้น พ.ร.บ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มีเ จตนารมณใหสิทธิแ ละเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว มีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผล
ใชบังคับ โดยไมตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัตการมาใชบังคับกอน
ดังนั้น ในกรณีที่มีการดําเนินโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเ คราะหก็ดี หรือเปนโครงการหรือกิจการที่ไมตองจัดทํารายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวก็ดี
หากปรากฏวาการดําเนินโครงการหรือกิจการอาจกอใหเ กิดผลกระทบอยาง
รุนแรงตอชุมชนทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสุขภาพของ
บุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิฟ องตอศาลปกครองได ตาม
รัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ดําเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดใหมีการศึกษาและ
ประเมิน คุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน การจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือการใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
และสถาบัน อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม หรือทรัพ ยากร
ธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นกอนดําเนินโครงการหรือกิจการไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
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4

คําพิ พากษาฎีกาที ๖๙๐๑/๒๕๕๙
ขณะที่โจทกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดาประจําปภ าษี 2554
ไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 48/2545 วินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 29
มาตรา 30 และมาตรา 80 ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา
57 เบญจ จึงยังมีผลใชบังคับอยูในขณะที่โจทกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเ งินได
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) เพื่อขอคืนภาษีเงินไดที่ถูกหัก ณ ที่จาย ดวยเหตุนี้
การพิจารณาของจําเลยที่ 1 วาจะคืนภาษีใหแ กโจทกตามที่โจทกไดยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดาประจําป 2554 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ
2555 หรือไม จึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวที่ยังมีผลใชบังคับอยูใน
ขณะนั้น แมตอมาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2555 วินิจฉัยวา มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30

๔) มาตรา ๒๕ วรรคสาม บุคคลซึงถูกละเมิ ดสิ ทธิ หรือเสรีภาพทีได้รบั
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพือใช้สิทธิ ทางศาลหรือยกขึนเป็ นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์ กรตุลาการ
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แตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหาไดวินิจฉัยใหบทบัญญัติดังกลาวตกเปนโมฆะ
หรือเสียเปลามาตั้งแตตนไม ซึ่งจะมีผลเปนการลบลาง ป.รัษฎากร มาตรา 57 ตรี
และมาตรา 57 เบญจ ไมใหมีผลใชบังคับตั้งแตมีบทบัญญัตินั้นไม เมือ่ คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2555 เปนกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองที่ไมมีผูถูกรอง
ซึ่งตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพ ิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ.2550 ขอ 55 วรรคสี่ ที่กําหนดวา ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองที่ไมมีผู
ถูกรอง ใหศาลแจงคําวินิจฉัยของศาลแกผูรองและใหถือวาวันที่ศาลลงมติซึ่งเปน
วันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน ดังนั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
ผลใชบังคับตั้งแตเ วลาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยคือวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ไมมีผลใชบังคับในขณะที่โจทกยื่นคํารองขอคืนภาษี
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๓.การจํากัดสิ ทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ : ต้องมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
กฎหมายทีจะจํากัด
สิ ทธิและเสรีภาพได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชกําหนด
กฎหมายอืนทีมีศกั ดิเทียบเท่า เช่น
ประกาศของคณะรัฐประหารต่างๆ

การตรากฎหมายในรูปของ “กฎ” มาจํากัดสิทธิแ ละเสรีภ าพกระทําไมได
(คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๑ – กรณีระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ตัดสิทธิผูไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง)
27

การจํากัดสิ ทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : ต้องมีกฎหมาย
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การจํากัดสิ ทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : ต้องมีกฎหมาย

 หลักเกณฑ์การตรากฎหมายทีมีผลเป็ นการจํากัดสิ ทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล (มาตรา ๒๖ วรรคหนึ ง)
- ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
- หากรัฐธรรมนูญไม่ได้บญ
ั ญัติเงือนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้อง
- ไม่ขดั ต่อหลักนิ ติธรรม
- ไม่เพิ มภาระหรือจํากัดสิ ทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกิ นสมควรแก่เหตุ
- จะละเมิ ดศักดิ ศรีความเป็ นมนุษย์ไม่ได้
- ต้องระบุเหตุผลความจําเป็ นในการจํากัดสิ ทธิ และเสรีภาพไว้ดว้ ย
- ต้องมีผลบังคับเป็ นการทัวไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี
หนึ งโดยเฉพาะ
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 กรณี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
เช่น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ วรรคสอง บัญญัติว่า การจํากัดเสรีภาพตาม
วรรคหนึ ง (เสรีภาพในการประกอบอาชีพ) จะกระทํามิ ได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีตราขึนเพือรักษาความมันคงทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม การป้ องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการ
ผูกขาด การคุ้มครองผู้บริ โภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที
จําเป็ น หรือเพือประโยชน์สาธารณะอืน
การตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงต้องเป็ นการตราเพือ
ประโยชน์ดงั ทีมาตรา ๔๐ วรรคสองเท่านัน
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5

คําวินิจฉัยฯที่ ๒/๒๕๕๒ พ.ร.บ.ทนายความ มาตรา ๓๕ (๖) (กําหนดคุณสมบัติของ
ผูจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความวา ตองไมเ ปนผูซึ่งเคยตองคําพิพากษา
จําคุกโดยคําพิพ ากษาถึงที่สุด ในคดีที่คณะกรรมการสภาทนายความเห็นวาจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แ หงวิชาชีพ ) แมจะเปนบทบัญญัติใหคณะกรรมการสภา
ทนายความมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณาวาคดีเ รื่องใดจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แ หงวิชาชีพ ทนายความ อันเปนการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภ าพของบุคคลในการ
ประกอบอาชีพ ทนายความ แตก็เ พื่อคุมครองประโยชนของประชาชนและความสงบ
เรียบรอยในกระบวนการยุติธรรมอันเปนประโยชนของมหาชน ตองมีความสําคัญกวา
การใหความคุมครองประโยชนของผูประกอบวิชาชีพ ทนายความซึ่งเปนประโยชน
เฉพาะกลุม จึงเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพที่จําเปนและมิได
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิแ ละเสรีภาพ ประกอบกับคณะกรรมการสภา
ทนายความมิอาจใชอํานาจนั้นไดโดยเด็ดขาด หากแตยังอยูภ ายใตการตรวจสอบของ
สภานายกพิเ ศษและองคกรศาลไดอีก มาตรา ๓๕ (๖) นี้จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
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หลักความเสมอภาค

๔.หลักความเสมอภาค
 หลักความเสมอภาคก็คือ จะต้องปฏิ บตั ิ ต่อสิ งทีมี
สาระสําคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทีย มกัน และจะต้องปฏิ บตั ิ
ต่อสิ งทีมีสาระสําคัญต่างกันไปตามลักษณะของเรืองนัน
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คําวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ๒๑/๒๕๔๖ พระราชบัญญัติชือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา

คําวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ๕/๒๕๔๒ การกู้ยืมเงิ นระหว่างบุคคลทัวไปอยู่ภ าย
ใต้หลักเกณฑ์ห้ามเรียกดอกเบียเกิ น กว่าอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่การกู้ยืมเงิ น
ที บุคคลกู้จากสถาบัน การเงิ น มีกฎเกณฑ์ให้คิ ดได้เกิ น กว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ขดั
ต่อหลักความเสมอภาค เพราะข้อเท็จจริ งต่างกัน ย่อมปฏิ บตั ิ ด้วยหลักเกณฑ์ที
แตกต่างกันได้
คําวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ๓๔-๓๕/๒๕๔๓ เงิ นเดือนของลูกจ้างเอกชน
กฎหมายให้บงั คับคดี ได้ตามจํานวนที ศาลเห็น สมควร แต่ถ้าเป็ นเงิ นเดือนของ
ข้าราชการ กฎหมายไม่ให้บงั คับคดีเอาจากเงิ นเดือนของข้าราชการเลย ไม่ขดั
ต่อหลักความเสมอภาค เพราะข้อเท็จจริ งต่างกัน ย่อมปฏิ บตั ิ ด้วยกฎเกณฑ์ที
แตกต่างกันได้
33

คําวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ๑๒/๒๕๔๖ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลา
การศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ ง ทีบัญญัติลกั ษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาว่าต้องไม่เป็ นผูท้ ี (๑) มีกายหรือ
จิ ตใจไม่เหมาะสมทีจะเป็ นข้าราชการตุลาการ หรือเป็ นโรคทีระบุไว้ใน
ระเบียบของ ก.ต.นัน เป็ นการตัดสิ ทธิ คนพิ การตังแต่ต้น โดยไม่เปิ ดโอกาส
ให้คนพิ การสามารถสอบคัดเลือกได้อ ย่างเท่าเทียมกับุคคลทัวไป และไม่มี
โอกาสแสดงความรู้ความสามารถอย่างแท้จริ งทีเกียวข้องกับตําแหน่ งงาน
นันเสียก่อน ทังภารกิ จหลักตามอํานาจหน้ าทีของผู้พิพากษาศาลยุติ ธรรม
คือ การพิ จารณาอรรถคดีให้เป็ นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และต้องนังพิ จารณาโดยครบองค์คณะ ความพิ การจึงมิ ได้เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิ หน้ าทีของผู้ทีจะเป็ นข้าราชการตุลาการ ทีจะมีผล
ต่อการให้ความเป็ นธรรมแก่ค่คู วามหรือผู้เกียวข้อง ดังนัน การที
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓
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12 มีลกั ษณะเป็ นบทบังคับให้ หญิ งมีสามีต้องใช้ชือสกุลของสามีเท่านัน อันเป็ น
การลิ ดรอนสิ ทธิในการใช้ชือสกุลของหญิ งมีสามี ทําให้ชายและหญิ งมีสิทธิไม่เท่า
เทียมกัน เกิ ดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่ง ความแตกต่างใน
เรืองเพศและสถานะของบุคคล เนื องจากสิ ทธิการใช้ชือสกุลนันเป็ นสิ ทธิของ
บุคคลทีจะแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของตน และเป็ นสิ ทธิ ทีทุกคนมีอยู่
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิ ได้มกี ารแบ่งแยกว่าเป็ นสิ ทธิ ของชายหรือของหญิ ง อีก
ทังเป็ นการเลือกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม เนื องจากการบังคับให้หญิงมีสามีใช้ชือ
สกุลของสามีเพียงฝ่ ายเดียวโดยใช้สถานการณ์สมรส จึงวิ นิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติชือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี
๒๕๔๐) เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
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มาตรา ๒๖ วรรคหนึ ง (๑๐) ในส่วนทีบัญญัติให้ผ้สู มัครสอบคัดเลือกเพือ
บรรจุเป็ นข้าราชการตุลาการต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ ามว่า
“มีกายหรือจิ ตใจไม่เหมาะสมทีจะเป็ นข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิ ทธิ
ของคนพิ การในการเข้าทํางานบนพืนฐานทีเท่าเทียมกับบุคคลทัวไปตาม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิ การของสหประชาชาติ และเป็ นการเลือกปฏิ บตั ิ
ต่อบุคคลโดยไม่เป็ นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่ างในเรืองความพิการ
ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี ๒๕๔๐)มาตรา ๓๐ วรรคสาม.
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