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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๙

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
หรือไม
ศาลฎีกาสงคํารองของนางสาวหรือนางสายสมร โชคภิรมยวงศา จําเลยในคดีแพงหมายเลขแดงที่
๒๒๑๔/๒๕๔๖ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม
ขอ เท็ จ จริ งตามคํ า ร อ งและเอกสารประกอบ สรุ ป ได ว า ธนาคารนครหลวงไทย จํ า กั ด
(มหาชน) โดยบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทย ผูเขาสวมสิทธิเปนคูความแทน เปนโจทกฟองนางสาว
หรือนางสายสมร โชคภิรมยวงศา ผูรอง เปนจําเลย ในขอหาผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและบังคับจํานอง
โดยจําเลยไดขอเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและทําสัญญาเบิกเงินเกินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ดังกลาวหลายครั้ง รวมเปนวงเงินเบิกเกินบัญชีทั้งสิ้น จํานวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยอัตรารอยละ
๑๙ ตอป ไมมีกําหนดระยะเวลา โดยจําเลยนําสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารโจทกหลายบัญชีและโฉนดที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง มาประกันการชําระหนี้ ตอมาจําเลยปลอยใหหนี้คางชําระเปนจํานวนมาก โจทกไดทํา
การหักบัญชีเงินฝากประจําเพื่อชําระหนี้แ ละไมประสงคใหจําเลยเดินสะพัดทางบัญชีอีก โจทกไดมี
หนังสือทวงถามใหจําเลยชําระหนี้พรอมบอกเลิกสัญญาและบอกกลาวบังคับจํานอง ปรากฏวาจําเลยเพิกเฉย
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โจทกไดคิดหักทอนบัญชีครั้งสุดทายแลวจําเลยยังคงมีหนี้คางชําระ จึงขอใหบังคับจําเลยชําระหนี้แกโจทก
หากจําเลยไมชําระหนี้ ใหยึดทรัพยที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางออกขายทอดตลาด หากไมพอชําระหนี้
ใหยึดทรัพยสินอื่นของจําเลยออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ใหแกโจทกจนครบถวน
จําเลยใหการปฏิเสธวา ไมเคยคางชําระหนี้แกโจทก ปฏิเสธฟองโจทกทั้งสิ้น โดยคัดคานวา
โจทกไมมีอํานาจฟอง เพราะหนี้จําเลยเปนหนี้ที่ไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๑๙ ทําใหโจทกถูกบังคับใหอยูในขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ เปน พฤติการณ
อัน ไม ใ ช ค วามผิ ด ของจํ าเลยเป น เหตุ ใ ห จํ า เลยไม ต กเป น ผู ผิ ด นั ด ไม มี หน า ที่ ช ดใช ด อกเบี้ ย ผิ ด นั ด
พฤติการณพิเศษดังกลาว เปนเหตุสุดวิสัยอันไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทําใหเกิดการพนวิสัยในการชําระหนี้
จําเลยยอมหลุดพนจากการชําระหนี้ เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชกําหนดการปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
ชวยฝายเจาหนี้ ทําใหพฤติการณพิเศษดังกลาวเปนพฤติการณพิเศษที่ถาวร จําเลยจึงหลุดพนจากการ
ชําระหนี้เปนการถาวรจนกวารัฐบาลจะยกเลิกพระราชกําหนดการปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐
และ พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้งจําเลยไดรับความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
ดัง นั้ น คํ า สั่ ง รั บ ฟ อ งและดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาของศาล จึ งเป น คํ า สั่ ง ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย
ขัดรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มี ผ ลใหคําสั่งหรือกฎหมายนั้น ๆ ไมอาจใชบังคับไดตามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๖ นอกจากนั้น บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕
และมาตรา ๒๑๙ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวดวย
ความสงบเรี ยบรอ ยและศี ลธรรมอั น ดี ของประชาชน เปน กฎหมายคุม ครองประชาชนและสั งคม
ปวงชนชาวไทยทั้งปวงผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่ใชผานตัวแทนของปวงชนทางศาล อํานาจฟองของโจทก
จึงสวนทางกับอํานาจแหงกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๒๐๕ และ
มาตรา ๒๑๙ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๔๘ ซึ่งคุมครองคนไทยทุกคน
รวมทั้งจําเลยใหหลุดพนจากการชําระหนี้โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง การคิดดอกเบี้ยของโจทกตกเปนโมฆะ
ตอมาจําเลยไดยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตเปนหนังสือ ขอใหสงความเห็นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
ไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕
มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๙๐ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๒๐๔
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ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรือไม ศาลแพงกรุงเทพใตไดมีคําสั่งวา
รูปคดียังไมมีปญหาที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี สวนการที่จําเลยเห็นวาคําฟอง
และคําขอบังคับใหศาลพิพากษาตามฟองการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีของโจทก ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญเปนกรณีที่จําเลยกลาวอางถึงการกระทําของโจทก การดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษา
ในชั้นศาลและการบังคับคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิใชการโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงไมมีกรณีที่ศาลจะตองสงเรื่องดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ใหยกคํารองของจําเลย ตอมาศาลแพงกรุงเทพใตไดมีคําพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๑๔/๒๕๔๖ ลงวัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๔๖ พิพากษาให จําเลยชําระเงิ น
พรอมดอกเบี้ยแกโจทก หากจําเลยไมชําระหนี้ใหยึดทรัพยจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางออกขายทอดตลาด
นําเงินมาชําระหนี้โจทก หากไดเงินไมพอชําระหนี้ใหยึดทรัพยสินอื่นของจําเลยออกขายทอดตลาดนําเงิน
มาชําระหนี้ใหโจทกจนครบถวน
จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลแพงกรุงเทพใตที่สั่งไมรับคําคูความสงศาลรัฐ ธรรมนูญวาคําสั่งของ
ศาลชั้ น ต น เป น คํ าสั่ ง ที่ไ มใ หรั บ คํา รอ งขอขัด ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ ไม ช อบดว ยเจตนารมณ ของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง และขอใหศาลชั้นตนสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณา
ตามกฎหมายตอไป ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
จําเลยอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณของศาลแพงกรุงเทพใต ศาลอุทธรณมีคําสั่งวาคําสั่งของ
ศาลชั้น ตน เปน กรณีสั่งยกคํารองเพราะไมมีกรณีที่ศ าลจะตองสงเรื่องไปใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ จึงมิใชกรณีสั่งไมรับคําใหการอันจะถือวาเปนคําสั่ง
ไมรับคําคูความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๘ จึงเปนคําสั่งระหวางพิจารณา
กอนที่ศ าลชั้น ตนจะมีคําพิพากษาชี้ขาดตัดสิน คดี ตองหามอุทธรณคําสั่งดังกลาวในระหวางพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๖ (๑) เมื่อจําเลยไมโตแ ยงคําสั่งนั้นไวใ น
ระหวางพิจารณาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๒๖ (๒) จําเลยจึงไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งศาลชั้นตนชอบแลว
ใหยกคํารอง
จําเลยฎีกาคําสั่งศาลอุทธรณวา จําเลยสามารถยื่นคําอุทธรณอันไมใ ชคําสั่งระหวางพิจารณา
และสามารถอุทธรณได คําสั่งของศาลอุทธรณจึงเปนคําสั่งที่วินิจฉัยผิดกฎหมาย และไดฎีกาอีกวา
คําสั่งของศาลอุทธรณ ขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖
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มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอใหศ าลฎีกา มีคําสั่งกลับคําสั่งศาลอุทธรณใ หรับคําอุทธรณและ
มีคําสั่งใหสงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
และมีคําสั่งยอนกลับสํานวนใหศาลชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาใหมตอไป แตศาลชั้นตน (ศาลแพง
กรุงเทพใต) มีคําสั่งใหยกคํารองของจําเลยที่อุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณของศาลชั้นตน โดยเห็นวา
อุทธรณของจําเลย เปนอุทธรณที่ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๖
คําสั่งศาลอุทธรณมีผลเปนการไมรับอุทธรณยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตน เปนที่สุด ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ จึงไมรับฎีกาของจําเลย
จํ า เลยอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ศาลชั้ น ต น ที่ ไ ม รั บ ฎี ก า โดยโต แ ย ง ว า ศาลยุ ติ ธ รรมมี ส ามชั้ น คื อ
ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึง่
ในส ว นที่ ว า “คํ า สั่ ง ตามคํ า ปฏิ เ สธของศาลชั้ น ต น หรื อ คํ า สั่ ง ไม รั บ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง นี้ เ ป น ที่ สุ ด ”
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ตกเปนโมฆะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเปนประเด็นที่ศาลยกขึ้นตัดสิทธิในการฎีกา จําเลยจึงได
ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
กลาวคือ คําสั่งของศาลยุติธรรมเปนการเลือกปฏิบัติขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แมการจํากัดสิทธิ
จะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วาเปนกฎหมายตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ก็ตาม แตก็ไมสามารถขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ สิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ไมใ หมีการเลือกปฏิบัติไ ด คําสั่งของศาลยุติธรรมที่ยืน ตามคําปฏิเสธของศาลชั้น ตน ใหเปน ที่สุ ด
ฎีกาไมได ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ นั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา ศาลจะตอ งใชบทกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดีนี้จึงเปนกรณี
มีขอโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ดังนั้น จึงมีคําสั่งใหรอการวินิจฉัยคดีนี้
ไวชั่วคราว และใหสงปญหาที่จําเลยโตแยงผานสํานักงานศาลยุติธรรมตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๓๓ หรือไม
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน คือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใ ด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแ ยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปน
สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได” พิจารณาแลวเห็นวา
จําเลยในฐานะผูรองไดโตแ ยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ หรือไม โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลฎีกาจะใชบังคับแกคดีประกอบกับยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ย วกับบทบั ญญัตินี้ ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงรั บคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง”
มาตรา ๒๙ บั ญญั ติ ว า “การจํ า กัด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนูญ รั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
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บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอ บุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่องถิ่น กําเนิ ด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๒๓๓ บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”
มาตรา ๒๗๒ บัญญัติวา “ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา
เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น
ใหมีแ ผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษา
ประกอบดวย ผูพิพ ากษาในศาลฎีกาซึ่ง ดํารงตําแหนงไมต่ํา กวาผูพิพากษาศาลฎี กา จํานวนเกาคน
ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี
อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติว า “เมื่ อ คูค วามยื่ น คํ าร อ งอุท ธรณคํ า สั่ งศาลที่ป ฏิ เ สธ
ไมยอมรับอุทธรณ ใหศาลสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลอุทธรณโดยไมชักชาพรอมดวยคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นตนและฟองอุทธรณ ถาศาลอุทธรณเห็นเปนการจําเปนที่จะตองตรวจสํานวน
ใหมีคําสั่งใหศ าลชั้น ตน สงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ ในกรณีเชน นี้ใ หศ าลอุทธรณพิจารณาคํารอง
แลวมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตนหรือมีคําสั่งใหรับอุทธรณ คําสั่งนี้ใหเปนที่สุด แลวสงไปให
ศาลชั้นตนอาน”
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เปนบทบัญญัติที่วาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ซึ่งประกอบดวย
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ วาด วยสิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญั ติ
วางหลักประกัน ความมั่นคงแหงสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะถูกจํากัดมิได
เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวกระทําไดเทาที่จําเปน
และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ เปนการวางหลักคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลไววา ถารัฐสภาจะตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจะกระทําไดภายใตหลักเกณฑ
ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น ทั้งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนการเจาะจงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่ให
ความคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทยใหมีความเสมอภาคกันในกฎหมาย และไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ฯลฯ
จะกระทํามิได
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ เปนบทบัญญัติใหสิทธิแกคูความยืน่ คํารอง
อุทธรณคําสั่งของศาลชั้นตนที่ปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณตอศาลอุทธรณ หากเห็นวาคําสั่งของศาลชั้นตน
ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลที่มีลําดับสูงกวาหากศาลอุทธรณพิจารณา
คํารองอุทธรณคําสั่งศาลชั้นตนแลวเห็นวา การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นตนไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลอุทธรณก็จะมีคําสั่งใหรับคํารองอุทธรณนั้นไวพิจารณา แตหากศาลอุทธรณเห็นวาคําสั่งของศาลชั้นตน
ชอบดวยกฎหมายแลว ศาลอุทธรณจะมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตนและคําสั่งนี้ใหเปนที่สุด
บทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ใชบังคับเปนการทั่วไปกับคูความในคดีอยางเทาเทียมกัน มิไดกระทบตอ
อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล และยังให
ความคุมครองสิทธิของคูความอยางเสมอภาคตามกฎหมาย ดังนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง จึ ง ไม ขั ดหรือ แยง ตอ รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๘ ว า ด ว ย
ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ ซึ่งเปนบททั่วไปที่กลาวถึงอํานาจของศาล
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซึ่งตองดําเนินการตามรัฐ ธรรมนูญและกฎหมาย และกระทําใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย คําวากฎหมายในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ นั้น หมายความรวมถึง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงดวย สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติ
ในสวนที่ ๓ วาดวยศาลยุติธรรมซึ่งเปนการจัดระเบียบและวางโครงสรางการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลยุติธรรมวาเปนไปตามลําดับชั้นศาล คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น หมายความวา โดยปกติการใชอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลยุติธรรมตองดําเนินการไปตามลําดับชั้น ยกเวนในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไดบัญญัติไว
เปน อยางอื่น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ มิใ ชบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกคูความที่จะตองดําเนินคดีใ น
ศาลยุติ ธรรมให ครบทั้ง สามชั้ น เพราะกฎหมายอาจบั ญญั ติใ หศ าลแตล ะศาลมีอํ านาจพิ จารณาคดี
เปนกรณีพิเศษและหรือใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนที่ยุติในศาลนั้น สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒
วรรคสองและวรรคสาม เปนบทบัญญัติวาดวยการใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลยุติธรรม โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มิไดเปนเรื่องเกี่ยวของกับประเด็นตามคํารองนี้ ดังนั้น การที่คูความจะใช
สิทธิอุทธรณหรือฎีกาไดหรือไมในคดีใด จึงตองเปนไปตามที่กฎหมายนั้น ๆ บัญญัติไว ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง จึงเปน บทบัญญัติที่ไมขัดหรือแยงกับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันทวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง เฉพาะขอความที่บัญญัติวา “...ใหศาลอุทธรณพิจารณา
คํารองและมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตน หรือมีคําสั่งไมรับอุทธรณ คําสั่งนี้ใหเปนที่สุด...”
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

