สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๑
เรื่อง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ศาลฎีกาสงความเห็นของคูความ ซึ่งโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมคี ํารองลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย กรณีที่ศาลฎีกาขอใหกระทรวงยุติธรรมสงความเห็นของนายโกสุมภ ตาละโสภณ ผูรอง
ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๗๗๓๒/๒๕๓๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๒๘๓/๒๕๔๐ ของศาลอาญา ระหวาง
นายโกสุมภ ตาละโสภณ โจทก นายกฤต โกมลฤทธิ์ ที่ ๑ นายพรชัย ลอมปกรณ ที่ ๒ จําเลย เรื่อง
ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ซึ่งโจทกไดยื่นคํารองโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๒๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และขอใหสงความเห็นของผูรอง เพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา โจทกฟองจําเลยขอหา
ฟองเท็จและเบิกความเท็จ ขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๗
ศาลชั้นตนไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาคดีไมมีมูล พิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณพิจารณาแลว
เห็นวา โจทกเคยฟองจําเลยทั้งสองในขอหาแจงความเปนเท็จ ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษาตองกัน
ใหยกฟองโจทก คดีถึงที่สุดแลว การที่โจทกนํามูลคดีซึ่งมีประเด็นแหงคดีเปนกรณีเดียวกันมาฟองจําเลย
ทั้งสองอีกในขอหาฟองเท็จและเบิกความเท็จ จึงเปนฟองซ้ํา ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๓๙ (๔) อันเปนขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ศาลอุทธรณมีอํานาจยกขึ้น
วินิจฉัยได ที่ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง ศาลอุทธรณเห็นพองดวยในผล พิพากษายืน โจทกฎีกา ศาลอาญา
มีคําสั่งไมรับฎีกา เพราะฎีกาโจทกตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐
โจทกยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาโดยอางเหตุผลวา คําสั่งศาลอาญาที่ไมรับฎีกาเปนคําสั่งที่ไมชอบ
เพราะขอหามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ หามเฉพาะการพิจารณา
พิพากษาในประเด็ นและเหตุ ผลในการวินิจฉัย อยางเดี ยวกัน สวนป ญหาเรื่องการฟองซ้ําตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔ ) หรือไมนั้น เปนเรื่องที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ทั้งศาลชั้นตนก็ไมไดวินิจฉัยไว ศาลอุทธรณเพิ่งหยิบยกขึ้นมาในชั้นอุทธรณ ประกอบกับคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณก็ไมปรากฏขอเท็จจริง ซึ่งพิจารณาไดความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความ
อาญา มาตรา ๑๘๖ (๕) จึงขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓
ขณะคดีอยูระหวางศาลฎีกาพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกาของโจทก โจทกไดยื่นคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา การที่ศาลชั้นตนมีคําสั่งไมรับฎีกาของโจทกโดยเห็น
วาเปนฎีกาตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ เปนการตัดสิทธิโจทกที่จะ

๒
ยื่นฎีกา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน และขัดตอ
รัฐธรรมนูญ ทั้งเปนการละเมิดสิทธิของโจทกที่จะไดรับความเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ โจทกเห็นวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ เปน
บทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ อาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ประกอบดวยมาตรา ๒๖๔
๒.ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
มีประเด็นตองวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ เปน
บทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณา
พิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาลซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” คําวา “กฎหมาย” ในมาตรา ๒๓๓ และคําวา “ตามกฎหมายอื่น” ซึ่ง
บัญญัติยกเวนไวในมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง นั้น หมายความถึง กฎหมายวิธีพิจารณาความดวย และใน
กรณีนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ไดบัญญัติ “หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาล
ชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก” ซึ่งเปนเจตนารมณของกฎหมายที่จะไมใหคดีที่ศาลพิพากษา
ยกฟองถึงสองศาลแลวขึ้นมาพิจารณาในศาลฎีกาอีก และการจํากัดสิทธิในการฎีกานี้ก็มิไดจํากัดไวโดย
เด็ดขาด ยังบัญญัติไวเปนการผอนคลายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ วา
“ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรื อทําความเห็นแย งในศาลชั้น ตนหรื อศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลง
ลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุด จะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป” ซึ่ง
หมายความวา หากคูความฝายที่ตองการจะฎีกาในคดีที่ตองหามฎีกาตามมาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๒๐ ไดดําเนินการตามเงื่อนไขในมาตรา ๒๒๑ กําหนดไว ศาลฎีกาก็จะรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป
ได ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ จึงเปนบทบัญญัติที่ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
สําหรับประเด็นที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ดวยหรือไมนั้น พิเคราะหแลวเห็นวาการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลตองเปนไปตามกฎหมายโดยเฉพาะกรณีของผูรองตองอยูภายใตบังคับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ และมาตรา ๒๒๑ และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ซึ่งจํากัดสิทธิในการฎีกา มิไดกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ อีกทั้งรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติถึงสิทธิในการ

๓
ฎีกาไว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
๓. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๔ ก
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๒

