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คําวินิจฉัยฯที่ ๑๓/๒๕๖๓ เปนกรณีผูฟองคดีย่นื ฟองนายอําเภอเกษตรสมบูรณ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูวา ราชการจังหวัดชัยภูมิ ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตอศาลปกครองนครราชสีมาวา ผูฟอง
คดีไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงผูใ หญบาน ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคํา สั่งใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงผูใหญบาน เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงตามคําพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลจังหวัดชัยภูมิ
วาผูฟองคดีไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัตจิ ึงมีความผิด
ตามพ.ร.บ.การเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนเหตุใหผู
ฟองคดีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามดํารงตําแหนงผูใหญบาน ตามพ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) ผูฟองคดีอทุ ธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ตอมา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคาํ สั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการแตงตั้งผูฟองคดีเปน
ผูใหญบาน และใหพนจากตําแหนงผูใหญบานยอนหลังไปถึงวันที่เขารับตําแหนง ผูฟองคดี
เห็นวาเมื่อผูฟองคดีตองคําพิพากษาถึงที่สุดนับถึงวันสมัครรับเลือกเปนผูใ หญบานเปน
ระยะเวลาเกินหาปแลว ผูฟองคดียอมเชื่อโดยสุจริตวาตนมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใ หญบา น
ได การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองผูถูกฟองคดีท้งั สองตอ
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ศาลปกครองนครราชสีมาขอใหเพิกถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยดังกลาว พรอมทั้งโตแยงวา
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) เฉพาะความผิดวาดวยกฎหมาย
เลือกตั้ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เนื่องจากความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งในกรณีพิพาทนี้เปนความผิดเล็กนอย มิใชการประพฤติชั่วรายแรงและไมไดกอ ใหเกิด
ความเสียหายตอรัฐหรือกระทบกระเทือนตอประโยชนสาธารณะ และเปนบทบัญญัติลกั ษณะ
ตองหามโดยไมมีกําหนดระยะเวลาจํากัดสิทธิไว เปนการตัดสิทธิการมีสว นรวมในการปกครอง
ทองที่ตลอดชีพอันกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของผูฟองคดีอยางรุนแรง ผูฟองคดีขอใหศาล
ปกครองนครราชสีมาสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๒ วาพ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
ศาลปกครองนครราชสีมาเห็นวา ผูฟองคดีโตแยงวาพ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่
พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) ในสวนที่กาํ หนดใหผซู ึ่งเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทํา
ผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งเปนผูม ีลักษณะตองหามที่จะรับเลือกเปนผูใ หญบาน
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลปกครอง
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นครราชสีมาจะใชบงั คับแกคดีและยังไมมีค วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
จึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
วรรคหนึ่ง
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา ๑๒
(๑๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใ หญบานวาตองไม
เปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ เพื่อใหความสําคัญ
แกกระบวนการขั้นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อปองกันมิให
บุคคลที่เคยกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวเขาสูต ําแหนงผูใหญบานที่เปนตัวแทนของ
ประชาชนและเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย ใชอํานาจในทางมิชอบอันอาจสงผลกระทบ
อยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะอันเปนประโยชนของสวนรวม อยางไรก็ดี การที่พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) กําหนดคุณสมบัติและไมมีลกั ษณะ
ตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใ หญบานในสวนที่วา “ตองไมเปนผูเคยตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง” โดยมิไดระบุไวชัดเจนวาเปนการ
กระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งในฐานใด ยอมหมายความวากระทําผิด
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ในทุกฐานความผิด รวมทั้งไมไดกาํ หนดกรอบระยะเวลาในกรณีที่ผนู ั้นถูกตองหามรับเลือก
เปนผูใหญบานไวดวย ยอมทําใหผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งในทุกกรณีถูก
ตองหามรับเลือกเปนผูใหญบานตลอดชีวิต และการกําหนดใหการกระทําผิดกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งเปนคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะไดรบั เลือกเปนผูใ หญบาน โดยไม
จําแนกประเภทการกระทําและความหนักเบาแหงสภาพบังคับตามลักษณะและพฤติการณ
แหงการกระทํานั้น เปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ
ซึ่งไมไดสัดสวนกัน บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๑๑) ที่บัญญัติคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ของผูที่จะไดรบั เลือกเปนผูใ หญบานตองไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิด
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
อนึ่ง แมศาลพิจารณากรณีพ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒
(๑๑) ในสวนที่บญ
ั ญัติคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูที่จะไดรบั เลือกเปนผูใ หญบานตอง
ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งก็ตาม
แตมาตรา ๑๒ (๑๑) บัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับอันมีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกันกับการกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งที่ศาลวินิจฉัยแลว
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สมควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๑๑) ทั้ง
อนุมาตราใหมีความเหมาะสมกับการกระทําและความหนักเบาแหงสภาพบังคับ ตลอดจน
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
จึงวินิจฉัยวา พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) ที่
บัญญัติคุณสมบัติและไมมลี กั ษณะตองหามของผูที่จะไดรบั เลือกเปนผูใ หญบานตองไมเปน
ผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ทีคู่ความในคดีส่งไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ทีน่าสนใจ (เพิมเติม)
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คําวินิจฉัยฯที่ ๑๐ ถึง ๑๓/๒๕๖๔ เปนกรณีจาํ เลยสี่คนขอใหศาลที่พิจารณาคดีของตนรวม
สี่ศาลสงขอโตแยงของตนไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา การชุมนุมสาธารณะ มาตรา ๑๐ มาตรา
๑๔ และมาตรา ๒๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔
หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มาตรา ๔ บทนิยามคําวา การชุมนุมสาธารณะ ที่บัญญัติ
วา “การชุมนุมสาธารณะ หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกรอง
สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งโดยแสดงออกตอประชาชน
ทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถรวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนยายดวยหรือไม” นั้น เปนการกําหนดหลักเกณฑเพื่อใหทราบวาการชุมนุมของบุคคล
ในลักษณะใดเปนการชุมนุมสาธารณะที่อยูภายใตบังคับของพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๕๘ ใหสอดคลองเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น มิใชหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการชุมนุมที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ ในสวนบทนิยามคําวา การชุมนุมสาธารณะ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔
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สวนมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ที่บญ
ั ญัติวา “ผูใดประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ใหแจงการชุมนุมตอผูรบั แจงกอนเริม่ การชุมนุมไมนอ ยกวายี่สบิ สี่ชั่วโมง
วรรคสอง ใหถือวาผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอื่นมารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานทีท่ ่ี
กําหนดไมวาจะดวยวิธกี ารใด ๆ รวมทั้งผูขออนุญาตใชสถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให
ทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเปนผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะตาม
วรรคหนึ่ง
วรรคสาม การแจงการชุมนุมสาธารณะตองระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา
และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองเปนวิธีที่สะดวกแก
ผูแจง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย” นั้น
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจง
การชุมนุมสาธารณะ มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชน
ที่อาจไดรับผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และการรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง รวมทั้งเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกและ
คุมครองผูชุมนุมดวย เพราะเมื่อหัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะซึ่งเปน
10
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เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ไดรับแจงแลว มีหนาที่ตอง
ดําเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ (๑) ถึง (๕) สวนมาตรา ๑๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่มี
ความมุงหมายในการกําหนดลักษณะหรือความหมายของ “ผูประสงคจะจัดการชุมนุม” ให
ชัดเจน เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูเชิญชวนใหผูอื่นมารวมชุมนุม จึงตองมีหนาที่แจงตอ
ผูรับแจงกอนเริ่มการชุมนุม และถาไมมีผูใดแสดงตัวเปนผูป ระสงคจะจัดการชุมนุม เจาหนาที่
ของรัฐยอมไมอาจทราบไดวาจะตองติดตอหรือประสานงานกับผูใ ด และมาตรา ๑๐ วรรค
สาม เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแจงการชุมนุมสาธารณะโดยเพียงแตใหระบุวตั ถุประสงค
วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่ง
ตองเปนวิธีที่สะดวกและตองแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได แมบทบัญญัติมาตรา ๑๐
จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ของบุคคลอยูบาง แตเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระ
หรือจํากัดเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้ง
เปนกฎหมายที่ใชบังคับทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๔๔
11

สําหรับขอโตแยงวา มาตรา ๑๔ ที่บญ
ั ญัติวา “การชุมนุมสาธารณะที่ไมเปนไปตาม
มาตรา ๖ (การชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ) หรือไมแจงการ
ชุมนุมตามมาตรา ๑๐ หรือที่ผูแจงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับแจงหรือที่ผรู บั แจงมีคําสัง่ หาม
การชุมนุมตามมาตรา ๑๑ หรือที่จัดขึ้นหลังจากที่ผูยื่นคําขอไดรับหนังสือแจงวาไมมีเหตุผล
อันสมควรที่จะผอนผันกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๒ ใหถอื วาเปนการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔ หรือไม
นั้น
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา การที่มาตรา ๑๔ กําหนดลักษณะการชุมนุมสาธารณะที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการชุมนุมสาธารณะที่ไมแจงการชุมนุมตามมาตรา ๑๐ มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๑
โดยการประกาศใหผูชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยมาตรา ๑๔ เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ใหเจาพนักงานดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มเี ขตอํานาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุม
12
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สาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ ดังกลาวมี
ความมุงหมายกําหนดลักษณะของการชุมนุมสาธารณะเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการตาม
กฎหมายในการดูแลความสะดวกและความปลอดภัยของการชุมนุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การที่ผูจัดการชุมนุมไมแจงการชุมนุม ทําใหเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถจะเริ่ม
ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจที่กฎหมายกําหนดไวในการคุมครองความสะดวกของ
ประชาชน ไมสามารถประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจาก
การชุมนุม รวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองมีระยะเวลาเพียงพอที่จะดําเนินการวางแผนหรือ
เตรียมความพรอมเพื่อไมใหประชาชนไดรบั ความเดือดรอนเสียหายจนยากแกการเยียวยาใน
ภายหลัง แมบทบัญญัติมาตรา ๑๔ ในสวนที่เกี่ยวกับการแจงการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา
๑๐ จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธของบุคคลอยูบา ง แตเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่ม
ภาระหรือจํากัดเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ทั้งเปนกฎหมายที่ใชบังคับทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔
และมาตรา ๔๔
13

สวนขอโตแยงวา มาตรา ๒๘ ที่บัญญัติวา “ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔ หรือไมนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา การที่มาตรา ๒๘ กําหนดบทลงโทษทางอาญา ซึ่งรวมถึง
กรณีการจัดการชุมนุมโดยไมแจงตามมาตรา ๑๐ ใหตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มีวตั ถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรการลงโทษผูก ระทําความผิดทางอาญาโดยโทษปรับสําหรับ
ผูกระทําความผิดเปนมาตรการเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น รวมถึงผูชุมนุมดวย การกําหนดโทษปรับดังกลาวเปนมาตรการลงโทษที่พอเหมาะ
พอควรแกกรณีสําหรับการกระทําความผิดที่ไมรา ยแรง สวนการที่ไมกําหนดโทษขั้นต่ําไว ทํา
ใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการกําหนดโทษใหเหมาะสมแกพฤติการณแหงคดี แมบทบัญญัติ
มาตรา ๒๘ ในสวนที่เกี่ยวกับการแจงการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๐ จํากัดเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของบุคคลอยู
บาง แตเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด
14
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เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งเปน
กฎหมายที่ใชบังคับทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๔๔
จึงวินิจฉัยวา พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ บทนิยามคํา
วา การชุมนุมสาธารณะ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๘ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔
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บทที ๓
คดีทเกี
ี ยวกับพระราชกําหนด
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พระราชกําหนด :ความหมาย
พระราชกําหนด คือกฎหมายทีพระมหากษัตริยท์ รงตราขึน
ให้ใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ โดยคําแนะนําของ
คณะรัฐมนตรี กระบวนการตราพระราชกําหนดต้องเป็ นไป
ตามเงือนไขทีรัฐธรรมนูญกําหนด และเมือประกาศราช
กิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับได้
เจตนารมณ์ : ให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้อาํ นาจนิติบญ
ั ญัติได้
ชัวคราวเพือป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ
หรือประชาชนโดยรวม
17

ประเภทของพระราชกําหนด : รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๖๐”
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพือประโยชน์ในอันทีจะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือป้ องปั ดภัยพิบัตสิ าธารณะ พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชกําหนดให้
ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตกิ ็ได้
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึง ให้กระทําได้เฉพาะเมือ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็ นกรณีฉุกเฉินทีมีความจําเป็ นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลียงได้
มาตรา ๑๗๔ ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องมีกฎหมายเกียวด้วยภาษีอากรหรือ
เงินตรา ซึงจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพือรักษาประโยชน์ของ
แผ่นดิน พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้
18
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๑. พระราชกําหนดทั่วไป : มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
•
o
o
o
o
•

เปนการตราเพื่อประโยชนตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ไดแก
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ตามมาตรา
๑๗๒ วรรคสอง
ปั ญหา: ฝ่ ายบริหารจะตราพระราชกําหนดเพือแก้เพิมเติมหรือยกเลิก
พระราชบัญญัติได้หรือไม่

19

๒.พระราชกําหนดที่เกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา :
มาตรา ๑๗๔ วรรคหนึ่ง
• มีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา
• จะตองไดรบั การพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของ
แผนดิน
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การตรวจสอบพระราชกําหนด
• การตรวจสอบโดยรัฐสภา

(มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม, มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง)

• การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๑๗๓)

21
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การตรวจสอบโดยรัฐสภา : มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ให
คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา
ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎร
ไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ แตวุฒสิ ภาไมอนุมัติและสภา
ผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป
แตทั้งนี้ ไมกระทบตอกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
22
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ม.๑๗๒ วรรคสี่ หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการ
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนด
นั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการ
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบงั คับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัตพิ ระ
ราชกําหนดนั้นมีผล
ม.๑๗๒ วรรคหา ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช
กําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ
ตอไป
23

ม.๑๗๒ วรรคหก การอนุมัตหิ รือไม่อนุมัตพ
ิ ระราชกําหนด
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ
ให้มีผลตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ม.๑๗๒ วรรคเจ็ด การพิจารณาพระราชกําหนดของสภา
ผู้แทนราษฎรและของวุฒสิ ภา และการยืนยันการอนุมัตพ
ิ ระราช
กําหนด จะต้องกระทําในโอกาสแรกทีมีการประชุมสภานัน ๆ

24
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รัฐธรรมนูญ : มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง ใหนําความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับแก พระราช
กําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตถาเปนการตราขึ้นใน
ระหวางสมัยประชุม จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวัน
นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

25

หลักเกณฑ : การตรวจสอบพระราชกําหนดโดยรัฐสภา
พระราชกําหนดทั่วไป

พระราชกําหนดที่เกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตรา
• คณะรัฐมนตรีตองเสนอพระราช
• นํามาตรา ๑๗๒ วรรคสาม มาใช
กําหนดตอรัฐสภาในการประชุม
บังคับโดยอนุโลม
รัฐสภาคราวตอไป (เสนอสภาผูแทนฯ
กอน แลวจึงเสนอวุฒิสภา) หากอยู
• แตถาเปนการตราขึ้นในระหวางสมัย
นอกสมัยประชุมและการรอการเปด
ประชุม จะตองนําเสนอตอสภา
สมัยประชุมสามัญจะเปนการลาชา
ผูแทนฯภายในสามวัน นับแตวันถัด
ครม.ตองดําเนินการใหมีการเรียก
จากวันประกาศในราชกิจจา
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อ
นุเบกษา (มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง)
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราช
กําหนดโดยเร็ว มาตรา ๑๗๒ วรรค
สาม
26
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หลักเกณฑ : การตรวจสอบพระราชกําหนดโดยรัฐสภา
พระราชกําหนดทั่วไป

พระราชกําหนดที่เกี่ยวดวยภาษี
อากรและเงินตรา

• ตองไดรบั อนุมัตจิ ากทั้งสองสภา
หรือสภาผูแทนฯอนุมัติ แต
วุฒิสภาไมอนุมัติ แลวสภาผูแทนฯ
ยืนยันการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่ง (มาตรา ๑๗๒
สาม)

• นํามาตรา ๑๗๒ สาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

27

คณะรั ฐมนตรี
สภาผู้แทนฯ อนุมัติ
ไม่อนุ มัติ

ตกไป

ไม่อนุ มัติ

มีผล
บังคับเป็ น
พ.ร.บ.

สภาผู้แทนฯ

ยืนยันการอนุมัติ
มากกว่ากึงหนึง

ยืนยันการอนุมัติ
ไม่มากกว่ากึงหนึง

ตกไป

อนุ มัติ

วุฒิสภา

ม.๑๗๒ ว.๕

แผนผังการอนุมัติพ.ร.ก.
28

14

ข้อสังเกตเกียวกับการตกไปของพระราชกําหนด
กรณี รฐั สภาไม่อนุมตั ิ
• ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่
ใชพระราชกําหนดนั้น = สมบูรณ (ม.๑๗๒ วรรคสาม)
• ในกรณีที่เปนพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย
และพระราชกําหนดนั้นตองตกไป ใหบทบัญญัติที่มีอยูกอนการ
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไป นับแตวันที่การไม
อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล (ม.๑๗๒ วรรคสี่)
o การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัตใิ หมีผลตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ม.๑๗๒ วรรคหก)
•

29

ปญหา : กรณีไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไป
ในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
๑ มิ.ย.๒๕๖๔ พระราชกําหนดภาษีมรดก (ออกเปนพระราชกําหนดทั่วไป)

ประกาศราชกิจจาฯ (จายรอยละ ๐.๑ ของมูลคาที่ไดรับ)
๒ มิ.ย.๒๕๖๔ นายดําไดรบั มรดกที่ดิน น.ส.ฟาไดรับมรดกเงิน ๑ ลาน
๓ มิ.ย.๒๕๖๔ น.ส.ฟาจายภาษี นายดํายังไมไปจาย
๔ มิ.ย.๒๕๖๔ รัฐสภาไมอนุมัติพระราชกําหนด
๕ มิ.ย.๒๕๖๔ ประกาศการไมอนุมัติในราชกิจจาฯ
คําถาม ๑. น.ส.ฟา เรียกเงินภาษีท่จี ายแลวคืนไดหรือไม
๒. กรมสรรพากรฟองเรียกเงินภาษีมรดกที่นายดํายังไมจายไดหรือไม

30
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คําวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที ๓/๒๕๓๕
ข้อเท็จจริง
 ๑๗ ถึง ๒๑พ.ค.๓๕ มีการชุมนุมทางการเมือง มีคนถูกจับ ๓,๕๒๗
คน
 ๒๓ พ.ค.๓๕ คณะรัฐมนตรีออก “ พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่
ผู้กระทําความผิดเนืองในการชุมนุมฯ พ.ศ.๒๕๓๕”
 ต่อมารัฐสภาไม่อนุมัตพ
ิ ระราชกําหนด
 ขณะนันใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๓๔ มีม.๑๗๒ ว.๓ บัญญัตวิ ่า
“การตกไปของพระราชกําหนดไม่กระทบกระเทือนกิจการทีได้
เป็ นไปในระหว่างทีใช้พระราชกําหนดนัน”
31

• พระราชกําหนดฉบับนีมีความในมาตรา ๓ ว่า “ บรรดาการกระทํา
ทังหลายทังสินของบุคคลทีเกียวเนืองกับการชุมนุมกันระหว่างวันที
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ถึงวันที ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้กระทํา
ในระหว่างวันดังกล่าว ไม่ว่าได้กระทําในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน
ผู้ใช้ให้กระทําหรือผู้ถูกใช้ หากการกระทํานันผิดต่อกฎหมาย ก็ให้
ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสินเชิง”
• ปั ญหาคือ การตกไปของพระราชกําหนด มีผลต่อผู้ถูกจับทีอยู่
ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสังคดีของพนักงาน
อัยการ และคดีทไปถึ
ี งศาลแล้ว อย่างไรหรือไม่
• คณะรัฐมนตรีชุดนายชวน หลีกภัย ส่งปั ญหาดังกล่าวไปให้ตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็ นคําวินิจฉัยที ๓/๒๕๓๕
32
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คณะตุลาการรัฐธรรมนญวินิจฉัยว่า คําว่า การตกไปของพระ
ราชกําหนดไม่กระทบกิจการทีได้เป็ นไปในระหว่างทีใช้พระราชกําหนด
นัน หมายถึง กิจการใดๆไม่ว่าจะเป็ นผลอันเกิดขึนจากบทบัญญัตขิ อง
พระราชกําหนด หรือการกระทํา ผลของการกระทํา ประโยชน์ หรือสิง
อืนใดทีได้เกิดขึน ได้มีขึน หรือได้รับแล้ว อันเนืองจากการปฏิบัตกิ าร
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชกําหนดนัน นับแต่วันทีพระราชกําหนดมีผล
ใช้บังคับจนถึงวันทีการไม่อนุมัติพระราชกําหนดมีผล กรณีนีกิจการทีได้
เป็ นไปฯ ทีไม่ถูกกระทบเพราะการตกไปของพระราชกําหนดคือการพ้น
จากความผิดและความรับผิดโดยสินเชิง

33

กรณี ศึกษา : มาตรา ๑๗๒ วรรคสี

นาย ก. ออกเช็คชําระหนี้นาย ข. ถึงกําหนดชําระ ๒ มิ.ย.๒๕๖๔
๑ มิ.ย.๒๕๖๔ พระราชกําหนดยกเลิกพ.ร.บ.เช็คฯ มีผลใชบังคับ
๒ มิ.ย.๒๕๖๔ ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
๑๕ มิ.ย.๒๕๖๔ รัฐสภาไมอนุมัติพระราชกําหนด
๑๖ มิ.ย.๒๕๖๔ ประกาศการไมอนุมัติในราชกิจจาฯ
๑ ก.ค.๒๕๖๔ นาย ก.ฟองนาย ข. วามีความผิดตามพ.ร.บ.เช็ค
คําถาม : ศาลลงโทษนาย ข. ตามพ.ร.บ.เช็ค ไดหรือไม
34
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การตรวจสอบพระราชกําหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓
มาตรา ๑๗๓ ก่อนทีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาจะได้อนุมัติ
พระราชกําหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมดเท่าทีมีอยู่ของแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีตนเป็ นสมาชิกว่า
พระราชกําหนดนันไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง และให้
ประธานแห่งสภานันส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับ
แต่วันทีได้รับความเห็นเพือวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราช
กําหนดนันไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันทีได้รับ
เรือง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนันไปยังประธานแห่งสภาที
ส่งความเห็นนันมา
35

รัฐธรรมนูญ : มาตรา ๑๗๓ วรรคสาม และวรรคสี่
วรรคสาม ในกรณีทศาลรั
ี
ฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราช
กําหนดใดไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง ให้พระราชกําหนด
นันไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
วรรคสี คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใด
ไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทังหมดเท่าทีมี
อยู่

36
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รัฐธรรมนูญ : มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง ให้นาํ ความในมาตรา ๑๗๒ วรรค
สาม วรรคสี วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
พระราชกําหนดทีได้ตราขึนตามวรรคหนึงโดยอนุโลม แต่ถา้ เป็ นการ
ตราขึนในระหว่างสมัยประชุม จะต้องนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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การตรวจสอบพระราชกําหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญ : มาตรา ๑๗๓
ผูม้ ีสิทธิเสนอ

ส.ส.หรือ ส.ว.จํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้า
ของจํานวนสมาชิกทังหมดเท่าทีมีอยูข่ อง
แต่ละสภาเข้าชือเสนอความเห็นต่อประธาน
แห่งสภาทีตนเป็ นสมาชิก (ม.๑๗๓ วรรค
หนึง)

กรอบเวลาเสนอ

ก่อนสภาผู้แทนฯหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติ
พระราชกําหนด (ม.๑๗๓ วรรคหนึง)

ประเด็น

พระราชกําหนดเป็ นไปตาม ม.๑๗๒
วรรคหนึง หรือไม่ (ม.๑๗๓ วรรคหนึง)
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การตรวจสอบพระราชกําหนดโดยศาลรัฐธรรมนูญ : มาตรา ๑๗๓
กรอบเวลา
ของการวินิจฉัย
ผลคําวินิจฉัย

ศาลรธน.ต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันได้รับเรือง(ม.๑๗๓
วรรคสอง)
หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทังหมดเท่าทีมี
อยูว่ ่าพระราชกําหนดไม่เป็ นไปตาม ม.
๑๗๒ วรรคหนึง พระราชกําหนดนันไม่มี
ผลบังคับมาแต่ต้น ม.๑๗๓ วรรคสาม)
39

ขอสังเกต: การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ

• มาตรา ๑๗๔ วรรคสอง ไมไดใหนํามาตรา ๑๗๓ มาใชกับพระราชกําหนด
เกี่ยวดวยภาษีฯ ดังนั้นพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีฯที่ออกตามมาตรา
๑๗๔ จึงไมอาจถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
• มาตรา ๑๗๓ ใหสงไปศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะประเด็นวาพระราชกําหนด
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง (คือเพื่อประโยชน ๔ ประการ)
เทานั้น หากสงไปใหวนิ ิจฉัยวา ไมเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับวินิจฉัย (เทียบ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑, ๑๔/๒๕๔๖)
• หลังจากสภาอนุมัติพระราชกําหนดแลว ส.ส.หรือส.ว. จะสงไปใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การตราพระราชกําหนดไมเปนไปตามมาตรา
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ไมได เพราะมาตรา ๑๗๓ ใหสงกอนสภาผูแทนฯหรือ
วุฒสิ ภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด
40
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• หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา พระราชกําหนดไมเปนไปตาม มาตรา
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ผลคือพระราชกําหนดนั้นไมมผี ลบังคับมาแตตน
(มาตรา ๑๗๓ วรรคสาม) เทากับตองคืนฐานลาภมิควรได ตางจากกรณี
รัฐสภาไมอนุมัติพระราชกําหนด ผลคือไมกระทบกิจการที่ไดเปนไปใน
ระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น (มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม)
• ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสอง
ในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยู
(มาตรา ๑๗๓ วรรคสี่)
• กรณีพระราชกําหนดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจะสงตาม
มาตรา ๑๗๓ ไมได ตองรอใหเปนกฎหมายกอน แลวสงตามชองทาง
มาตรา ๒๓๑ (๑) หรือมาตรา ๒๑๒
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กรณีศึกษา : การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
๑ มิ.ย.๒๕๖๒ พระราชกําหนดภาษีมรดก (ออกเปนพระราชกําหนดทั่วไป)
ประกาศราชกิจจาฯ (จายรอยละ ๑ ของมูลคาที่ไดรับ)
๒
มิ.ย.๒๕๖๒ น.ส.ฟาไดรับมรดกเงิน ๑ ลาน
๓ มิ.ย.๒๕๖๒ น.ส.ฟาจายภาษี
๔ ส.ค.๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดไมเปนไป
ตาม มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
๕ ส.ค.๒๕๖๒ ประกาศการไมอนุมัติในราชกิจจาฯ
คําถาม : น.ส.ฟา เรียกเงินภาษีที่จายแลวคืนไดหรือไม
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