สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๔๒
เรื่อง

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒

ศาลแขวงนครสวรรคสงความเห็นของคูความซึ่งโตแยงวาพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ศาลแขวงนครสวรรคสงขอโตแยงของนายสมเกียรติ คงทิม ผูคัดคานในคดีแพง หมายเลขดําที่
๑๓/๒๕๔๒ ระหวางนางบังอร สกลวิทยานนท ผูรอง นายสมเกียรติ คงทิม ผูคัดคาน เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๑๐ (๔) ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๘
ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา นางบังอร สกลวิทยานนท ไดยื่นคํารองตอศาลแขวง
นครสวรรค เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหนายสมเกียรติ คงทิม (ผูรอง) พนจากตําแหนงกรรมการสุขาภิบาลชองแค
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เนื่องจากนายสมเกียรติ ฯ ไดอุปสมบทเปนภิกษุ จึงเปนเหตุใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการสุขาภิบาลชองแค ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๑๐ (๔) แต
นายสมเกียรติ ฯ ยังคงปฏิบัติหนาที่โดยไมมีอํานาจ นางบังอร ฯ จึงยื่นคํารองตอศาลแขวงนครสวรรคเพื่อใหมี
คําสั่งใหนายสมเกียรติ ฯ พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๐ วรรคสองของพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ฯ บัญญัติไว
ศาลแขวงนครสวรรครับคํารองและนัดไตสวนคํารอง ตอมา ในวันนัดไตสวนนายสมเกียรติ ฯ ไดยื่นคําคัดคาน
ตอศาลแขวงนครสวรรควา มาตรา ๑๐ (๔) ของพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ฯ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๘ จึงขอใหศาลสงความเห็นมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ จึงรับไว
พิจารณา
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๑๐ (๔) ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๘ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสุขาภิบาล ฯ มาตรา ๑๐ (๔) บัญญัติให
กรรมการสุขาภิบาลตามความในมาตรา ๗ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

๒
สํ า หรั บ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาล ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๒๑ (๘) บัญญัติลักษณะของ
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ บุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๘
(๑) (๒) (๓) หรือ (๕) บุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๘ (๓) คือ เปนภิกษุ
สามเณร นั ก พรต หรื อ นั ก บวช บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะนี้ มี บั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น เช น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๘ (๕) บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ (๓) คือเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยเปนบุคคลผูมี
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๑๐๖ (๒) คือเปนภิกษุ สามเณร
นักพรต หรือนักบวช ทั้งรัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัติในเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาไวเปน
ลักษณะเดียวกัน โดยบัญญัติอยูในมาตรา ๑๓๓ (๕) ประกอบมาตรา ๑๒๖ (๔) มาตรา ๑๐๙ (๓) และมาตรา
๑๐๖ (๒) ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
เปนตน ดังนั้นลักษณะตองหามซึ่งเปนเหตุใหกรรมการสุขาภิบาลตองพนจากตําแหนงเพราะเปนภิกษุ สามเณร
นักพรต หรือนักบวชนี้ก็เปนอยางเดียวกันกับลักษณะตองหามที่เปนเหตุใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตองสิ้นสุดสมาชิกภาพที่บัญญัติไวในตัวบทของรัฐธรรมนูญเอง
สําหรับประเด็นในสวนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ นั้น เปนการวางหลักคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล การจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดเปนเพียงขอยกเวน จึงเปนการวางขอบเขตการใชอํานาจ
รัฐยิ่งกวาการใหอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หากรัฐประสงคจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติใหตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓๕ (๑) ไดบัญญัติยกเวนมิใหนําบทบัญญัติของมาตรา ๒๙ วรรคสองและ
วรรคสามมาใชบังคับกับกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยที่พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มีผลใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะมี
ขอความเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือไมก็ตาม แตโดยนัยของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓๕ (๑)
จึงไมสามารถนําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาเปนขออางวา พระราชบัญญัติสุขาภิบาล ฯ มาตรา ๑๐
(๔) เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวได ดังนั้น พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล ฯ มาตรา ๑๐ (๔) จึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
สวนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘ เปนบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคลในการ
นับถือศาสนา การปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไมเปนปฏิปกษตอ

๓
หนาที่ของพลเมือง เปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยทุกคนโดยทัดเทียมกัน การที่มาตรา ๑๐
(๔) ของพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ฯ ระบุใหผูเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ตองพนจากตําแหนง
กรรมการสุขาภิบาล ก็มิไดเปนเหตุใหบุคคลนั้นขาดเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เชื่อถือของตนไมไดแตอยางใด เพราะเสรีภาพดังกลาวยังคงมีอยู แตเมื่อบุคคลนั้นดํารงตําแหนงกรรมการสุขาภิบาล
ก็ยอมอยูในขอจํากัดตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับสมรรถภาพ เพราะผูที่เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสุขาภิบาลได เชนเดียวกับขอจํากัดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๘ (๕) และมาตรา ๑๓๓ (๕) และขอจํากัดของผูที่เปนทหาร ตํารวจ
ขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๔ ดังนั้น พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๑๐ (๔) จึงไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘
๔. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๑๐ (๔) ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๘

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๑ ก
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๒

