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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖-๑๗/๒๕๔๙

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๑ หรือไม
ศาลอาญากรุงเทพใตและศาลฎีกาสงคํารองของจําเลย เพื่อขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จํานวน ๒ คํารอง ดังนี้
คํารองที่ ๑ พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา
กรุงเทพใต ๒) โจทก และหมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล โจทกรวม ไดยื่นฟองบริษัท แมเนเจอร
มีเดีย กรุป จํ ากัด (มหาชน) จําเลยที่ ๑ โดยนายตุลย ศิริกุลพิพั ฒน จํา เลยที่ ๒ ตอศาลอาญา
กรุงเทพใต ในฐานความผิดรวมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๘ และมาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบั บ ที่ ๑๑) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ มาตรา ๓ และมาตรา ๔ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพิ ม พ
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘
ศาลอาญากรุงเทพใตไดดําเนินการพิจารณาจนเสร็จสิ้นแลว จึงนัดฟงคําพิพากษา ในวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๘ ตอมาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จําเลยทั้งสองไดยื่นคํารองตอศาลอาญากรุงเทพใตวา
พระราชบัญญัตกิ ารพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงเปนอันใชบังคับมิได
โดยใหเหตุผลวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่นื คดีนี้จําเลยที่ ๑ เปนนิติบุคคล
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ตามกฎหมายโดยมีจําเลยที่ ๒ เปนบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน บรรณาธิการ
ผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพเปนบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพิมพ การโฆษณา
ทั้งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหบทบาทของคนในสังคมเปลี่ยนตามภารกิจของผูประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพไดพัฒนามาจากบทบาทใน การเสนอขาวมาเสนอความคิดเห็น กระทั่งเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบ
อํานาจรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนของแผนดิน การเสนอขาวที่พาดพิงถึงบุคคลสาธารณะ
จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ไดบัญญัติใหเสรีภาพในการเสนอขาว
และการมีสวนรวมใน การตรวจสอบโดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการ แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสื่อมวลชน
ได จั ด ตั้ง สภาการหนั งสื อ พิ ม พแ ห ง ชาติ ขึ้ น ทํ าหน า ที่ต รวจสอบและควบคุ ม จริ ย ธรรมแห งวิ ช าชี พ
เปนการกํากับและดูแลโดยใชมาตรการลงโทษทางสังคมดวย การที่พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
บัญญัติวา “เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ นอกจาก
หนังสือพิมพ ผูประพันธซึ่งตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้นตองรับผิดเปนตัวการ ถาผูประพันธไมตอง
รับผิดหรือไมไดตัวผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ
ในกรณีแหงหนังสือพิมพ ผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ และ ถาไมไดตัว
ผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย”
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ ดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสาธารณะของบรรณาธิการหนังสือพิมพในกรณีที่บรรณาธิการ
ไมไดเปนผูประพันธแตตองรับผิดเปนตัวการดวยโดยผลของบทบัญญัตินี้ ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ บัญญัติใหผูรวมกระทําความผิดเปนตัวการ คือ กรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทําของ
บุค คลตั้ ง แตส องคนขึ้ น ไป แต พ ระราชบั ญ ญัติ ก ารพิ ม พ ฯ มาตรา ๔๘ บั ญ ญั ติใ ห บรรณาธิ ก าร
หนังสือพิมพตองรับผิดฐานตัวการดวยโดยการกระทําความผิดไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของบรรณาธิการ
นอกจากนี้การใชบังคับพระราชบัญญัตกิ ารพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ทําใหผูทําหนาที่บรรณาธิการซึ่งมีหนาที่
โดยตรงในการนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชน จะเกิดความหวาดระแวง ขาดความกลาหาญที่จะนําเสนอ
ขอเท็จจริงที่ประชาชนควรไดรับรู ผูเสียหายจะใชสิทธิฟองคดีขอใหลงโทษเพียงแคบรรณาธิการผูเดียว
โดยไมประสงคเอาผิดกับผูประพันธ เพราะประสงคกอใหเกิดความหวาดกลัวแกบรรณาธิการเพื่อปดกั้น
การเสนอขาวของหนังสือพิมพไมใหแสดงความคิดเห็นใหประชาชนไดรับรู ดวยเหตุผลดังกลาวจึงยื่น
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คํารองตอศาลอาญากรุงเทพใตใ หรอการพิจารณาไวชั่วคราว และสงความเห็น ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
โจทกรวม (หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล) ไดยื่นคําคัดคานคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาด ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สรุปวา จําเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะประวิงคดีเพราะ
พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ เปนบทบัญญัติที่ควบคุมสื่อ ไมวาจะเปนการพิมพใหเสนอขาวไปดวยความเปนจริง
บริสุทธิ์ยุติธรรม การเสนอขาวใด ๆ ที่เปนความเท็จโดยมีเจตนาใสราย ปายสีใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย
จําเลยทั้งสองจึงตองรับผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ นอกจากนั้น จําเลยทั้งสองยังมี
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘
ซึ่งจําเลยทั้งสองมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในขอกฎหมายซึ่งเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาแตอยางใดไม แสดงใหเห็นวา จําเลยทั้งสองยอมรับวา การกระทําของจําเลยทั้งสองดังกลาว
เขาขายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทดวย ทั้งนี้ จึงไมมีเหตุอันใด
ที่จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพียงความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ เทานั้น คํารองของจําเลย
ทั้งสองดังกลาว จึงฟงไดวา มีเจตนาเพื่อประวิงคดีมิใหไดรับโทษ
โจทก (พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด) ไดยื่นคําคัดคานคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาด ลงวัน ที่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๘ สรุปวา พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ และยังใชบังคับได ทั้งนี้ เพราะมาตรา ๔๘
เปนบทกฎหมายวาดวยเรื่องความรับผิดและเอาโทษตัวการซึ่งเปน ผูประพัน ธ บรรณาธิการ ผูพิม พ
ผูโฆษณา ซึ่งไดกระทําตามกฎหมายอื่นนอกจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ ซึ่งสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ มาตรา ๘๓ ซึ่งบัญญัติวา บุคคล
จักตองไดรับโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด
และกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
อาจกําหนดโทษหรือเอาโทษแกผูกระทําผิดซึ่งเปนตัวการทุกคนอยางเทาเทียมกัน หรือยกเวนโทษใหแก
ผูกระทําผิด หรือลงโทษใหนอยกวาที่กฎหมายบัญญัติไว หรือลงโทษใหมากกวาตัวการคนอื่น โดยอาศัย
ฐานะ อาชีพ อายุ ความสัมพันธของผูกระทําผิดกับผูเสียหาย การบรรเทาผลรายหรือโดยมีเงื่อนไขบางอยาง
ในการเอาโทษแกผูกระทําความผิดดังเชน ลักษณะของพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ก็ได
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ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเจตนารมณของกฎหมายเปนสําคัญ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ นี้ หาใชเปนเรื่องที่บรรณาธิการ
หรือผูพิมพมิไดกระทําผิดแลวกฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดหรือรับโทษ หากแตเปนเรื่องเอาโทษแก
ผูกระทําผิดซึ่งเปนตัวการโดยตรง โดยมีเงื่อนไขการไดตัวผูประพันธมาลงโทษกอน ถาไมไดตัวผูประพันธ
จึงคอยเอาโทษแก ผูพิมพหรือบรรณาธิการ แลวแตกรณี ทั้งนี้เนื่องจากมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ บัญญัติไววา “บรรณาธิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก
คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ และ “ผูพิมพ” หมายความวา บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ
ฉะนั้ น บรรณาธิก ารและผู พิ ม พ จึ ง ต อ งรับ ผิ ด ชอบในหน าที่ ข องตนในการที่จ ะไม ใ หพิ ม พ ห รื อ
มีขอความลงในหนังสือพิมพที่เปนการลวงละเมิดตอสิทธิบุคคลซึ่งไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
เชน ในเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเปน อยูสวนตนของบุคคลอื่น ในลักษณะเกิน เลยความสุจริต
เกินเลยความชอบธรรม เกินเลยการติชมดวยความเปนธรรม หรือตามครรลองคลองธรรม หรือเกินเลย
การแจงขาว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๗ มาตรา ๓๒๘ มาตรา ๓๒๙ และมาตรา ๓๓๐ อันเปน
บทบัญญัติที่เปนขอจํากัดในการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอขาวสารของบุคคล ผูประพันธ
บรรณาธิการ ผูพิมพและผูโฆษณา และหากบรรณาธิการหรือผูพิมพ เปนผูประพันธเสียเองก็ไมพน
การตองรับผิดในฐานะเปนตัวการแหงการกระทําผิดนั้น
ศาลอาญากรุงเทพใตเห็นวา โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในการที่
ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวา บทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ
เพื่อศาลรัฐ ธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ศาลอาญากรุงเทพใตไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ หรือไม จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาคดี
ไวชั่วคราวและใหสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองแลวมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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ตอมา นายตุลย ศิริกุลพิพัฒน ผูรอง ไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขอใหมี
การสืบพยานบุคคลที่เกี่ยวของกับกฎหมายและสภาพสังคมในปจจุบัน ดานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา รวมทั้งการประกอบกิจการหนังสือพิมพ จํานวนสี่คน
คือ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายมานิจ สุขสมจิตร นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนายบรรเจิด สิงคะเนติ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีมติใหผูรองนําพยานทั้งสี่คน ที่กลาวอางมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญ และเพื่อความยุติธรรมใหแจงพนักงานอัยการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ ทราบ
ตอมา ผูรองไดยื่นคํารองลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เพิ่มเติม สรุปวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา และสื่อความหมายโดยวิธีอื่น” คดีนี้ผูรองเปนบรรณาธิการ
ผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิม พผูจัดการรายวัน ซึ่งหนังสือพิม พเปน สื่อสิ่งพิม พที่เสนอขาวโดยทั่วไป
เพื่อการรับรูขาวสารและแสดงความคิดเห็นของพลเมืองตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ เปนผูทําหนาที่
สื่อ มวลชน หลักการของศาลยุติ ธรรมถือว าสื่อ มวลชนอยูใ นกระบวนการยุ ติธรรมดว ย เพราะถ า
สื่อมวลชนไมนําขอมูลมาเปดเผยสังคมก็ไมรับรู บรรณาธิการ ผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพเปนบุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพิมพ การโฆษณา ทั้งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําใหบทบาทของคนสังคมเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพไดพัฒนาจากบทบาท
ในการเสนอขาวมาเสนอความคิดเห็น กระทั่งเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบอํานาจรัฐเพือ่ ประโยชนสาธารณะ
และประโยชนของแผนดิน การเสนอขาวที่พาดพิงถึงบุคคลสาธารณะจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ ก็ไดบัญญัติกําหนดใหเสรีภาพการเสนอขาวและการมีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยไมตกอยู
ภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการ แตตองไมขัดตอ
จรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสื่อมวลชนขานรับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดจัดตั้ง
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติขึ้น ทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ เปนการกํากับดูแลโดยใช
มาตรการลงโทษทางสังคมดวย ปญหาที่ตองพิจารณา คือ พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
เปนบทบัญญัติที่จํากัดตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่เปนบรรณาธิการหนังสือพิมพ
เพราะกรณีที่บรรณาธิการไมไดเปนผูประพันธแตตองรับผิดเปนตัวการโดยผลของบทบัญญัติดังกลาว
ทําใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสาธารณะถูกจํากัด ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๘๓ บัญญัติใหผูรวมกระทําความผิดเปนตัวการ คือ กรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไป แตพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ บัญญัติใหบรรณาธิการหนังสือพิมพ
ตองรับผิดฐานตัวการ โดยที่การกระทําความผิดไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของบรรณาธิการดวย นอกจากนี้
การใชบังคับพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ทําใหผูทําหนาที่บรรณาธิการซึ่งมีหนาที่โดยตรง
ในการนําเสนอขอเท็จจริงที่ประชาชนควรไดรับรูเพราะผูอางวาเปนผูเสียหายจะใชสิทธิฟองคดีขอให
ลงโทษบรรณาธิการแตผูเดียว โดยไมประสงคเอาผิดกับผูประพันธ เพราะประสงคคุกคามกอใหเกิด
ความหวาดกลัวแกบรรณาธิการ เพื่อปดกั้นการเสนอขาวของหนังสือพิมพ ไมใหแสดงความคิดเห็นที่มี
ขอมูลละเอียดเพียงพอใหประชาชนไดรับรูและใชวิจารณญาณพิจารณาเองได
ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ บทบัญญัติดังกลาวจึงใชบังคับไมได ตามมาตรา ๖ แหงรัฐธรรมนูญ
โจทกรวมยื่น คํารองคัดคาน ลงวัน ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติม สรุปไดวา ขอกลาวอางของจําเลยทั้งสองเปนการกลาวอางลอย ๆ และตีความ
ในข อกฎหมายเพื่อ ประโยชนแ กต นเองหาใช เจตนารมณ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งเปน บทบัญ ญัติ ของ
กฎหมายสูงสุดซึ่งกฎหมายอื่น จะขัดหรือ แยงไมได การที่พระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘
บัญญัติใหบรรณาธิการหนังสือพิมพตองรวมรับผิดในฐานะตัวการและในฐานะตัวแทนในกรณีโฆษณา
ดวยสิ่งพิมพหรือโดยเอกสารอันเปนความเท็จและมุงประสงคใหผูอานเขาใจวา ขอความที่กลาวหาลงใน
สิ่งพิมพเปนความจริงเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย ผูเสียหายนั้นก็สามารถฟองรองตอศาลได
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การที่จําเลยทั้งสองขอใหศาลอาญากรุงเทพใตรอการพิจารณาไวชั่วคราว
โดยขอใหสงคดีนี้ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โจทกรวมเห็นวา จําเลยทั้งสองมีเจตนาประวิงคดี
กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา และสื่อความหมายโดยวิธีอื่น...” เปนบทบัญญัติที่ใหเสนอ
ขาวสารโดยเสรี โดยปราศจากการแทรกแซงหรือขูเข็ญ แตการเสนอขาวโฆษณาในสิ่งพิมพ ตองเสนอขาว
ดวยความเปนจริง หากเสนอขาวใสรายปายสีใหเกิดความเสียหาย ผูเสียหายก็ยอมใชสิทธิตามกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ การใชสิทธิตอ ศาลยุติธรรมซึ่งโจทกรวมเห็นวา หากจําเลยทั้งสองไมกระทํา
ความผิดตามฟอง และพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และ
มาตรา ๔๑ จริง ศาลอาญากรุงเทพใต ก็ตองพิพากษายกฟอง แตในทางกลับกันหากการกระทําของจําเลย
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ทั้งสองเปนความผิดตอกฎหมายและไมขัดตอรัฐธรรมนูญตามที่จําเลยทั้งสองกลาวอาง ศาลอาญากรุงเทพใต
ก็ตองพิพากษาลงโทษจําเลยทั้งสอง นอกจากนี้ จําเลยทั้งสองไดละเมิดโดยลงโฆษณาขอความในเอกสาร
หนังสือพิมพผูจัดการรายวันโดยกลาวหาใหรายปายสีตอบุคคลอื่นและบุคคลสําคัญของประเทศจนถูก
ฟองรองดําเนินคดีในศาลนี้และศาลอื่นเปนจํานวนมากและถูกพิพากษาลงโทษ แตศาลไดปรานีโทษจําคุก
ใหรอการลงโทษไวตลอดมา แตจําเลยทั้งสอง ก็หาไดหลาบจํายังคงเสนอขาวอันเปนเท็จ บิดเบือนความเปนจริง
เพื่อมุงประสงคใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย โจทกรวมเห็นวา พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ จึงไมจําตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตอมา สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชี้แจงขอโตแยง
เกี่ยวกับประเด็นพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และ
มาตรา ๔๑ หรือไม สรุปไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคล
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา และ สื่อความหมาย ซึ่งคําวา
“บุคคล” ยอมหมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไดแก ประชาชน พนักงาน ลูกจางของเอกชน
ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ และบุคคลในอาชีพอื่นดวย ซึ่งการจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่น คงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพ
ของประชาชน กฎหมายดังกลาว เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๗ และ
มาตรา ๓๒๘ ซึ่งหามมิใหผูใดแสดงความคิดเห็น พูด เขียน หรือสื่อความหมายในทาง “ใสความ”
ผูอื่น ตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่น นั้นเสีย ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
หากผูใดฝาฝนตองรับผิดโดยมีบทกําหนดโทษไว ซึ่งก็แลวแตความหนักเบาของการมีสวนรวมกระทําผิด
ในฐานะตัวการ หรือผูใช หรือผูสนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔
มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ เปนตน
ในหลักของความรับผิดนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ บัญญัติวา “บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา
เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลา ที่กระทําความผิดมิได”
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ฉะนั้น ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว “ในกรณีแหงหนังสือพิมพ” ที่ผูกระทําผิด
เปนผูประพันธ บรรณาธิการ หรือผูพิมพ พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “ผูประพันธ
และบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ และถาไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ”
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔ “ผูพิม พ” หมายถึง บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบ
ในการพิมพ “บรรณาธิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก คัดเลือก หรือควบคุม
บทประพันธ หรือสิ่งอื่น ใดในหนังสือพิม พ จะเห็น ไดวาทั้งผูประพัน ธ ผูพิม พ และบรรณาธิการ
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบทความหรือขอความที่ลงในหนังสือพิมพหากไดตัวผูประพันธและบรรณาธิการแลว
แตถาไมไดตัวผูประพันธจึงใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ เพราะผูพิมพคือ ผูซึ่งจัดการและรับผิดชอบ
ในการพิมพยอมเกี่ยวของกับบทความที่ลงในหนังสือพิมพโดยตรงเปนตัวการอยูแลว มิฉะนั้นแลวก็จะมี
การอางบุคคลที่ไมมีตัวตนเปนผูประพันธตลอดเพื่อใหผูพิมพพนผิด ซึ่งไมชอบดวยเหตุผล
สวน “บรรณาธิการ” ยอมเปน บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก คัดเลือก หรือ
ควบคุมบทประพันธ หรือสิ่งอื่นใดในหนังสือพิมพ อันเปนตัวการในการกระทําโดยตรงอยูแลวเหมือนเชน
ผูพิมพ
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติรับรองเสรีภาพของพนักงานหรือลูกจางของ
เอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยงานหรือเจาของหนังสือพิมพเทานั้น หาใชมีเสรีภาพ
จะเสนอขาวหรือบทความอันละเมิดตอเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงของผูอื่นที่มีกฎหมายคุมครองเชนกันไดไม
เวนแตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ ซึ่งบัญญัติวาการกระทําจะไมเปนความผิด หากผูใด
แสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมปองกันตน หรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตน
ตามครรลองคลองธรรมในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่หรือติชมดวยความเปนธรรม
ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทําได หรือในการแจงขาวดวยความเปนธรรม
เรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม
ดวยเหตุดังกลาว จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ เปนบทยกเวนความผิด
ของผูพิมพโดยมีเงื่อนไขและเปนกฎหมายที่ใหคุณแกผูพิมพ ไมมีลักษณะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แตอยางใด
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คํารองที่ ๒ นายชวน หลีกภัย โจทก ไดยื่น ฟองนายตุลย ศิริกุลพิพัฒน เปน จําเลยที่ ๑
และนายสนธิ ลิ้มทองกุล เปนจําเลยที่ ๒ ตอศาลอาญากรุงเทพใต ในขอหาหรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๕๘ มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๘ และมาตรา ๓๓๒
และพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ โดยกอนไตสวนมูลฟองศาลไดอนุญาตใหโจทกถอนฟอง
สําหรับจําเลยที่ ๒ ตอมา ศาลชั้น ตน (ศาลอาญากรุงเทพใต) พิพากษาวา จําเลยที่ ๑ มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ ประกอบพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ลงโทษจําคุก
๔ เดือน ใหจําเลยที่ ๑ โฆษณาคําพิพากษาในหนังสือพิมพรายวัน รวม ๕ ฉบับ เปนเวลาติดตอกัน
๓ วัน โดยใหจําเลยที่ ๑ เปนผูชําระคาโฆษณา
จําเลยที่ ๑ ยื่นอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษาแกเปน ใหลงโทษปรับ จําเลยที่ ๑ เปนเงิน ๔๐
,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง โทษจําคุกของจําเลยที่ ๑ ใหรอการลงโทษไวมีกําหนด ๑ ป
โจทกไดยื่นฎีกา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ขอใหลงโทษจําเลยที่ ๑ หนักขึ้น
จําเลยที่ ๑ (ผูรอง) ยื่นฎีกา ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ คัดคานคําพิพากษาของศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณ และยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ตอศาลฎีกาขอใหศาลรอการพิจารณา
และสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ สรุปไดวา พระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘
เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงเปน บทบัญญัติอันใชบังคับมิได ศาลจึงนําบทบัญญัติดังกลาว
มาบังคับแกคดีไมได กลาวคือ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๙ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิ ด เห็ น การพู ด การเขี ย น การพิ ม พ การโฆษณาและสื่ อ ความหมายโดยวิ ธี อื่ น ”
คดีนี้จําเลยที่ ๑ เปนบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน โดยหนังสือพิมพเปน
สื่อสิ่งพิมพที่เสนอขาวโดยทั่วไป เพื่อการรับรูขาวสารและแสดงความคิดเห็นของพลเมือง ตามหลักจริยธรรม
แหงวิชาชีพ เปนผูทําหนาที่สื่อมวลชน ซึ่งหลักการของสํานักงานยุติธรรมถือวาสื่อมวลชนอยูในกระบวนการ
ยุติธรรมดวย เพราะถาสื่อมวลชนไมนําขอมูลมาเปดเผยยังสังคมก็ไมรับรู สื่อมวลชนทําหนาที่ใหสังคม
ไดรับรู บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาหนังสือพิมพเปนบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพิมพ การโฆษณา ปญหาที่ตองพิจารณา คือ พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ บัญญัติวา
เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นดวยการโฆษณาสิ่งพิมพนอกจากในกรณีแหง
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หนังสือพิมพ ผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ และถาไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษ
แกผูพิมพดวย
บทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติการพิม พ ฯ ดังกลาวเปน บทบัญญัติที่จํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ เพราะกรณีที่บรรณาธิการไมไดเปนผูประพันธ
แตตองรับผิดเปน ตัวการดวยโดยผลของบทบัญญัติดังกลาว ทําใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะถูกจํากัดเพราะบรรณาธิการจะตองรวมรับผิดกับผูประพัน ธ ผูโฆษณา
โดยที่บรรณาธิการไมไดเปน ผูประพัน ธหรือโฆษณาดวยแตอยางใด ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ กําหนดระวางโทษไววา ผูรวมกระทําความผิดเปน ตัวการ คือ กรณีความผิดเกิดขึ้น
โดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป แตพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ กําหนดให
บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ ต อ งรั บ ผิ ด ฐานตั ว การด ว ยโดยที่ ก ารกระทํ า ความผิ ด ไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จาก
การกระทําของบรรณาธิการดวย นอกจากนี้การใชบังคับพระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘
ทําใหผูทําหนาที่บรรณาธิการซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการนําเสนอขอมูลขาวสารแกประชาชนจะเกิด
ความระแวง ขาดความกลาหาญอยางเพียงพอที่จะนําเสนอขอเท็จจริงที่ประชาชนควรไดรับรู เพราะผูอาง
เปนผูเสียหายจะใชสิทธิฟองคดีขอใหลงโทษแตบรรณาธิการผูเดียวโดยที่ไมประสงคเอาผิดผูประพันธ
“เพราะประสงคกอใหเกิดความหวาดกลัวเพื่อไมใหหนังสือพิมพเสนอขอเท็จจริงไดอยางมีขอมูลเพียงพอ”
เมื่อพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ แหงรัฐธรรมนูญ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอใหศาลฎีการอการพิจารณาพิพากษาไวชั่วคราว โดยสงคดีนี้ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
โจทกยื่นคําแกฎีกา ลงวันที่ ๑๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ คัดคาน
คําฎีกาและคํารองของจําเลยที่ ๑ ที่ขอใหศาลฎีกาสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สรุปไดวา
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘ แลวเห็นไดวา ไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแตอยางใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพราะแมวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัติไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ...”
ก็ตาม แตบทบัญญัติ ของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ก็บัญญัติจํากัด กรอบของการแสดง
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ความคิดเห็นไวโดยชัดเจนวาการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพื่อคุมครองเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงของบุคคลอื่น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ที่ไดบัญญัติใหเสรีภาพการเสนอขาว และการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการ แตตอง
ไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพซึ่งสื่อมวลชนขานรับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว
โดยไดจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพ
อีกทั้ง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ยังไดบัญญัติไวชัดเจนวา ผูประกอบกิจการหนังสือพิมพ
ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นได แตตองอยูภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
โดยที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๔ ไดบัญญัติไววา สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
ยอมไดรับความคุมครอง การเสนอขาวแพรหลายไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบตอ
เกียรติยศ ชื่อเสียงของผูอื่นจะกระทํามิได นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ ก็ไดบัญญัติไวดวยเชนกันวา
แมบุคคลจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาก็ตาม แตเสรีภาพ
ดังกลาวตองอยูภายใตกฎหมายที่บัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงของผูอื่น
ดังนั้น แมจําเลยที่ ๑ ไดหยิบยกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ขึ้นมาอางวา จําเลยที่ ๑ มีสิทธิ
เสรีภาพในการเสนอขาว โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการก็ตาม แตการเสนอขาวของจําเลยที่ ๑
ก็จะตองอยูภายใตขอจํากัดในรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ประกอบดวย
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๓๔
จึงรับฟงไดวา รัฐธรรมนูญ แมจะมีเจตนารมณชัดเจนที่ใหสิทธิและเสรีภาพแกสื่อมวลชน รวมตลอดถึง
บุคคลทั่วไปในการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระก็ตาม แตการเสนอกระทบตอเกียรติยศ
ชื่อเสียงของผูอื่น กลาวคือ จะตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่วาดวยการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
เกียรติยศ ชื่อเสียง ของบุคคลอื่น ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะหมิ่นประมาท มาตรา ๓๒๖
มาตรา ๓๒๘ และพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ นั่นเอง
พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ เปนกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อเอาผิดกับผูประพันธ
หรือบรรณาธิการในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นจากการเสนอขาวของหนังสือพิมพ ที่เปนการหมิ่นประมาท
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ใสความผูอื่น เปนผลใหผูอื่นไดรับความเสียหายแกชื่อเสียง ทั้งนี้โดยขอความที่หนังสือพิมพเสนอขาว
หมิ่นประมาทใสความผูอื่นนั้น ปกติแลวจะเปนไปในรูปของการเสนอขาว โดยไมปรากฏวา ใครคือ
ผูประพัน ธ หรือแมแ ตบทความในหนังสือพิมพที่มีขอความหมิ่นประมาทใสความผูอื่น ผูประพัน ธ
ในหนังสือพิมพสวนใหญแทบทุกฉบับ ไมเคยใชนามจริง แตจะใชนามแฝงหรือนามปากกาทั้งสิ้น และ
แมวาผูที่ไดรับความเสียหายจากบทความหรือการเสนอขาวจากหนังสือพิมพฉบับนั้นจะขอทราบความจริง
จากบรรณาธิการผูพิมพหรือผูโฆษณาหนังสือพิมพดังกลาววา ใครคือผูประพันธ ก็จะไดรับการปฏิเสธทุกครั้ง
ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่ยากและพนวิสัยที่ผูเสียหายจะสามารถดําเนินคดีกับผูประพันธหรือผูเขียนขอความ
ดังกลาวเหลานั้นได เพราะไมทราบวาบุคคลผูนั้นคือใคร ดวยเหตุผลดังกลาวพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ
มาตรา ๔๘ จึงไดบัญญัติใหบรรณาธิการตองรับผิดในฐานะตัวการ อันเปนเจตนารมณของกฎหมาย
ที่สอดคลองกับความเปน ธรรมอยางยิ่ง ในอัน ที่จะปองกัน เกียรติยศและชื่อเสียงของบุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายจากการเสนอขาวของหนังสือพิมพ บทบัญญัติดังกลาวยังไดบัญญัติไวสอดคลองกับเจตนารมณ
ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ที่ไดบัญญัติไววา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญา
ก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิด
เมื่อกระทําโดยประมาท หรือเวนแตกฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิด แมไดกระทําโดยไมมีเจตนา”
หากไมมีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ ดังกลาว ผูเสียหายที่ถูกหมิ่นประมาทใสความ
จากการเสนอขาวอันเปนเท็จของหนังสือพิมพ หรือจากบทความตาง ๆ ของผูประพันธ ซึ่งใชนามแฝง
ในหนังสือพิมพ ก็ไมอาจนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดแตอยางใดทั้งสิ้น อีกทั้งยังเปนชองทางใหหนังสือพิมพ
ที่มีพฤติการณประพฤติผิดจรรยาบรรณ อาศัยชองโหวของกฎหมายเสนอขาว หรือบทความหมิ่นประมาท
ใสความผูอื่นไดโดยไมมีความผิด ซึ่งยอมกอใหเกิดความสับสนวุนวายในสังคม และเปนเรื่องที่ขัดตอ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติไวโดยชัดแจงใหบรรณาธิการ
ตองรับผิดในฐานะตัวการแมจะไมมีเจตนาก็ตาม ก็ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไวโดยชัดแจง
ใหผูกระทําตองรับผิด แมไดกระทําโดยไมมีเจตนา เชน พระราชบัญญัติศุลกากร แกไขเพิ่มเติ ม
พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติไววา กรณีที่ผูยื่นคําขอเสียภาษีไมตรงความจริง โดยไมรูวา
เปนความเท็จ ผูกระทําก็มีความผิด หรือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๔ บัญญัติไว ดวยเชนกันวา
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“การกระทําความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด...” ฯลฯ
เปนตน
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ ไดบัญญัติไวอีกเชนกันวา บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา
เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
ซึ่งบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว สอดคลองกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒
ซึ่งบัญญัติไววา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญา ตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว...”
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่จําเลยที่ ๑ เปนบรรณาธิการ ผูพิมพ และผูโฆษณาหนังสือพิมพ
ผูจัดการ ไดเสนอขาวหมิ่นประมาทใสความโจทก และขณะนั้นพระราชบัญญัติ การพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
บัญญัติใหจําเลยที่ ๑ ในฐานะบรรณาธิการผูพิมพและผูโฆษณา ตองรับผิดในฐานะตัวการ จึงตองมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ดังที่ศาลชั้นตน และศาลอุทธรณวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ จึงมิใ ชบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลที่เปนบรรณาธิการหนังสือพิมพ และมิใชเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
ตรงขามกลับเปนบทบัญญัติที่ใหความเปนธรรมแกประชาชนผูสุจริตที่ไดรับความเสียหายตอชื่อเสียง
จากการเสนอขาวหรือบทความของหนังสือพิมพ แลวยังมีเจตนารมณสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในหมวดที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทุกประการ อีกทั้งพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ
มาตรา ๔๘ ไดบังคับใชจนถึงปจจุบันเปนเวลา ๖๔ ปมาแลว อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช รวม ๑๖ ฉบับ บทบัญ ญัติ ใ นรัฐ ธรรมนู ญทุ กฉบับ ก็ไ ดบั ญญัติ ขอ ความเช น เดีย วกั บ
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ และนอกจากนี้ ศาลยุติธรรมก็ไดเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับปญหา
ขอกฎหมายแหงพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ไวหลายคดี โดยเฉพาะศาลฎีกายังไดเคย
วินิจฉัยปญหาขอกฎหมายในสวนนี้ไวดวยเชนกัน ดังที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๗๓/๒๕๒๒
ซึ่งวินิจฉัยวา “ตามพระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘ เห็น ไดชัดวาเจตนารมณของกฎหมาย
มุงใหบรรณาธิการเปนผูรับผิดชอบในฐานะตัวการในขอความที่ลงในหนังสือพิมพที่ตนเปนบรรณาธิการ”
แมจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนบรรณาธิการผูพิมพ ผูโฆษณา หนังสือพิมพผูจัดการ ไมไดเขียนขอความ
ที่หมิ่นประมาท ใสความผูรองคัดคานก็ตาม แตเมื่อพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ บัญญัติไว
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โดยแจงชัดใหบรรณาธิการ ผูพิมพผูโฆษณาตองรับผิด แมจะไมมีเจตนาก็ตาม จําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิด
ในฐานะตัวการ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติที่จะใช
บังคับแกคดีนี้ เมื่อจําเลยที่ ๑ โตแยงวา บทบัญญัติดังกลาวตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๑ โดยที่ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
จึงใหรอการพิจารณาและสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีมติใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ และมีหนังสือแจงใหนายชวน หลีกภัย หากประสงคจะชี้แจงแสดงความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหกระทําไดภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เนื่องจากคํารองทั้งสองมีประเด็น ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยเปน ประเด็น เดียวกัน จึงใหรวม
พิจารณาวินิจฉัยไวดวยกัน
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับฟงคําชี้แจงแสดงความเห็นของนายตุลย ศิริกุลพิพัฒน ผูรอง นายเดชอุดม
ไกรฤทธิ์ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนายบรรเจิด สิงคะเนติ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สรุปไดดังนี้
นายเดชอุด ม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ และที่ปรึ กษากรรมการผูทรงคุ ณวุฒิ สภา
การหนังสือพิมพแหงชาติ ใหความเห็นสรุปไดวา บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาตองมีความเปนอิสระ
เมื่อเอกชนถูกละเมิดสิทธิก็สามารถฟองรองดําเนินคดีในทางแพง และดําเนินการตามจรรยาบรรณของ
สภาการหนังสือพิม พแหงชาติ คนที่เปน บรรณาธิการไมควรจะถูกดําเนิน คดีอาญาฐานะเปน ตัวการ
เพราะการเปน ตั วการเทากั บวาบั งคับใหบรรณาธิ การเปน เจ าของคอลัม น คื อ เปน เสมือ นหนึ่งว า
บรรณาธิการเปน คนเขียนบทความเองในบางประเทศกองบรรณาธิการไมตองรับผิดตอขาวที่เสนอ
ในการกระทําความผิดในสวนที่ถือวาบรรณาธิการเปนตัวการเห็นวา กวางเกินไปและจะทําใหความเปน
อิสระนอยลง หากมีการแกไขกฎหมายเรื่องคาสินไหมทดแทนใหม เปนคาสินไหมในเชิงคาปรับเชิงลงโทษ
ก็สามารถจะลงโทษกับหนังสือพิมพได เหมือนกับวานําคดีอาญาซึ่งมีโทษปรับมารวมอยูในทางแพง
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นายตุลย ศิริกุลพิพัฒน ผูรอง บรรณาธิการหนังสือพิมพผูจัดการรายวันและหนังสือพิม พ
ผูจัด การรายสัป ดาห ใหค วามเห็น สรุ ปไดว า พระราชบัญ ญัติ การพิ ม พ ฯ เป น กฎหมายที่ ลา หลั ง
ที่ผานมาวงการหนังสือพิมพในประเทศไทยไดเรียกรองใหเลิกกฎหมายฉบับนี้มาหลายครั้ง จนกระทั่ง
เมื่อประกาศใชรัฐ ธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ สมัยรัฐ บาลนายชวน หลัก ภัย มี ความเห็น วา ควรยกเลิ ก
พระราชบั ญญั ติ ก ารพิ ม พ ฯ และยกร า งกฎหมายฉบั บ ใหม ขึ้ น มาเรี ยกว า พระราชบัญ ญั ติ จดแจ ง
การพิมพ จวบจนปจจุบันก็ยังมิไดมีการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ บรรณาธิการหนังสือพิมพ ผูพิมพ
ผูโฆษณา มีภาระหนาที่จะไปตรวจขาวทุกขาวเปนไปไมได ตองมีบรรณาธิการหัวหนาขาว บรรณาธิการขาว
หรือผูรับผิดชอบอื่นดูแล หรือเวลาเสนอขาวแลวพาดพิงถึงผูใดใหไดรับความเสียหาย ก็ตองไปชี้แจง
ทําความเขาใจ บรรเทาความเดือดรอนใหกับผูเสียหายในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสื่อมวลชนมีเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ กําหนดใหสื่อมวลชนตองตรวจสอบอํานาจรัฐ
สื่อมวลชนตองเปนอิสระ ตองปฏิบัติตามหนาที่ความเปนธรรม และเสนอขาวตามความเปนจริงโดยไมมีอคติ
หรือสรางความเดือดรอนใหกับผูใด บรรณาธิการไมสามารถบังคับคอลัมนนิสตวาหามเขียนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งได การที่กฎหมายกําหนดใหบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาตองรับผิดทางอาญาเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
การรับผิดทางอาญาคนที่ลงมือกระทําความผิดนั้นจะตองไดรับโทษ แตความผิดของบรรณาธิการหนังสือพิมพ
ในประเทศไทยตองรับผิดแทนคนเขียน รับผิดแทนนักขาวจึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง เพราะการรับผิดแทน
จะตองรับผิดแทนทางแพงทําได รับผิดแทนทางปกครองได แตรับผิดทางอาญาในตางประเทศไมมี
การกระทํากัน เมื่อรัฐธรรมนูญใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ การกําหนด
ใหบรรณาธิการตองมารับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ จึงเปนเรื่อง ไมถูกตอง
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพมติชน ใหความเห็น สรุปไดวา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ ใหเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา สวนรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ไมวาจะแขนงใดทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กิจการ
หนังสือพิมพ ผูประกอบวิชาชีพตองมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารและการแสดง ความคิดเห็นไมตกอยู
ภายใตอาณัติของเจาของหรือผูบังคับบัญชา รัฐธรรมนูญตองการใหผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ซึ่งเปนกิจการสาธารณะที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารของประชาชน การแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐจะตองมีจริยธรรมคอยกํากับจิตสํานึกของ คนทํางานดานนี้ การบริหารกิจการหนังสือพิมพ
ซึ่งปจจุบันเปนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ มีพนักงานจํานวนมากตองทํางานดวยความรวดเร็ว ในทางปฏิบัติ
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บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาไมสามารถจะมากํากับหรือตรวจสอบดูขาวแตละชิ้นได การใหบรรณาธิการ
มารับผิดทางอาญา โดยถือเปนเสมือนตัวการนั้นไมเห็นดวย ซึ่งถาจะใหเกิดความเปนธรรม ควรจะตอง
รับผิดในทางแพง ไมควรมีโทษจําคุก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ผูดํารงตําแหนงถือเปนบุคคลสาธารณะ
นอกจากจะมีจริยธรรม คุณธรรมกํากับการพูด การใชอํานาจตาง ๆ แลว สังคมตองเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชอํานาจนั้นดวย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ฉะนั้นการที่ประชาชน
จะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได ประชาชนตองรับรูขอมูลขาวสาร และเปน
หนาที่ของสื่อมวลชนที่ตองใหขาวตอประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบติชมการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ
โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ
นายบรรเจิด สิงคะเนติ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความเห็น
สรุปไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ กําหนดวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวชัดแจง
โดยปริย าย หรื อโดยคํา วินิ จฉั ยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ย อมได รับ ความคุม ครองและผู กพั น รั ฐ สภา
คณะรัฐ มนตรี ศาล และองคกรอื่น ของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งปวง เพราะฉะนั้นจะตองพิจารณาถึงขอบเขตสิทธิและเสรีภาพ และความผูกพัน
วามีขอบเขตแคไหน และผูกพันองคกรทั้งหลายที่ใชอํานาจอยางไร พระราชบัญญัติทั้งหลายจะตอง
อยูใ นขอบเขตของมาตรา ๓๙ ซึ่งโดยหลักแลวสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญผูกพัน อํานาจรัฐ
จะตองอยูภายใตก รอบของรัฐ ธรรมนูญ การใชเสรี ภาพอยูใ นกรอบของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๙
ไมมีทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ ได เมื่อใดที่ใชเสรีภาพเกินกรอบ
ตามรัฐธรรมนูญ จึงจะเปนการละเมิด เปนหมิ่นประมาท
กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ มีโอกาสไปขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๔ ได เนื่องจากสิทธิของบุคคล ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนเสรีภาพที่มีเงื่อนไข ซึ่งตามวรรคสองบัญญัติ
มิใ หกระทบตอความมั่น คง ตอชื่อเสียงนั้นไมได ในขณะที่สิทธิของบุคคลเปน สิทธิที่ไมมีเงื่อ นไข
เพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิสองสวนนี้ขัดกัน ตองถือวาสิทธิสวนบุคคลตามมาตรา ๓๔ ตองมากอน
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การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ สื่อมวลชนตองอยูภายใตขอบเขต
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไมขึ้นอยูกับการทําหนาที่ในกรอบของวิชาชีพแลวแตยังตองรับผิดนั้นอาจเปนการตีความ
บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ แตตองคุมครองสิทธิสวนบุคคลในอีกดานหนึ่ง
ถาเขาเสียหายจริงก็นาจะมีการฟองรองได มีแนวคิดหลายประเทศที่เห็นวา บรรณาธิการไมควรรับผิด
ทางอาญาแตมีกรณีการใชนามปากกาของคอลัม นนิสต ซึ่งไมสามารถที่จะหาผูรับผิดชอบได ตรงนี้
จะเปน ปญหาการตีความบทบัญญัติ ม าตรา ๔๘ จะตองอยูใ นกรอบของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๒
และมาตรา ๓๙ ดวย ในหลายประเทศมีเสรีภาพกวางขวาง โดยใชแนวทางไมเอาผิดในทางอาญา
แตอาจจะรับผิดในทางแพงแทน
นายบัณฑิต ศิริพันธ และนายไพบูลย โพธิ์นอย ทนายความของโจทก ไดมีหนังสือลงวันที่
๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙ โดยมีข อ ความเช น เดีย วกั บ คํ าคั ด ค า นคํา ร อ งของจํ า เลยที่ ๑ ลงวั น ที่
๒๑ กุม ภาพันธ ๒๕๔๘ และมีความเห็นเพิ่มเติม วา หากพระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘
เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมก็จะตองยกปญหานี้ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ มาชานานแลว แตเนื่องจากพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ
มาตรา ๔๘ มิใชเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมจึงพิจารณาพิพากษาคดีหมิ่นประมาท
ในคดีที่บรรณาธิการของหนังสือพิมพตกเปนจําเลย โดยหยิบยกบทบัญญัติมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ ขึ้นมาปรับใชบังคับลงโทษแกจําเลยผูเปนบรรณาธิการมาแลวนับไมถวน ในปจจุบันมีคดี
ที่บรรณาธิการหนังสือพิม พหลายฉบับถูกผูเสียหายฟองเปน จําเลยในคดีอาญาขอ หาหมิ่น ประมาท
คดีอยูใ นระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม เปน จํานวนมากมายหลายคดี โดยโจทกตางก็ขอให
ศาลพิพากษาลงโทษจําเลยในฐานะบรรณาธิการ ผูพิม พ และผูโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๒๘ และตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ทั้งสิ้น ในระหวางพิจารณาก็ไมเคย
ปรากฏวามีจําเลยในคดีใดเลย ที่รองขอใหศาลสงเรื่องใหศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
จึงมิใชบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
ตอมา วันที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๔๘ ศาลรัฐธรรมนูญ ไดรับฟงคําชี้แ จงแสดงความเห็นของ
พลตํารวจตรี อรรถชัย เกิดมงคล ผูบงั คับการกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
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พันตํารวจโท สุทธิพงศ แจงอริยวงศ รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๔ กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจสัน ติบาล ในฐานะผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔
พลตํารวจตรี อรรถชัย เกิดมงคล ผูบังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสัน ติบาล
มีค วามเห็น โดยสรุป วา พระราชบั ญญั ติก ารพิม พ ฯ มาตรา ๔๘ ไม ขัด หรื อแยง ตอ รัฐ ธรรมนู ญ
เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ แมจะรับรองวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นก็ตาม แตตามวรรคสอง
ก็สามารถจํากัดสิทธิไดโดยบัญญัติของกฎหมายเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือเพื่อ
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘
อยูภายใตบังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสี่บัญญัติหามเจาหนาที่ตรวจเซ็น เซอรขาวหรือ
บทความกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ เมื่อหามเจาหนาที่ดําเนินการตรงนี้ ความรับผิดชอบในการ
ตรวจก็เปนการรับผิดชอบของบรรณาธิการ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔ ซึ่งระบุใ ห
บรรณาธิก ารเป น บุ คคลซึ่ง รับ ผิด ชอบในการจั ดทํ า ตรวจแก คัด เลื อก หรือ ควบคุ มบทประพัน ธ
สวนมาตรา ๔๑ แมวาจะใหเสรีภาพในการเสนอขาว แตวาก็ ตองอยูใ นขอจํากั ดตามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๔ ที่รับรองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งยัง
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ ที่บัญญัติใหบุคคล
ตองรับโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและไดลงโทษไว
พันตํารวจโท สุทธิพงษ แจงอริยวงศ รองผูกํากับการฝายอํานวยการ ๔ กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ใหความเห็นสรุปไดวา บรรณาธิการคือบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทํา
ตรวจแก คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ หรือสิ่งอื่นใดในหนังสือพิมพ ดังนั้น บรรณาธิการและ
ผูพิมพตามหนาที่หรือตามคํานิยามของพระราชบัญญัติการพิมพ ฯ จะตองตระหนักและรับผิดชอบในหนาที่
และการกระทําของตนเองอยูแลว ในการที่จะไมใหมีการพิมพหรือโฆษณาขอความที่ลงในหนังสือพิมพ
อันเปนการลวงละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลอื่น ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนี้รัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองไวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๑ และประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๓๒๖ ถึงมาตรา ๓๓๐ อยูแลว ดังนั้น เสรีภาพของหนังสือพิมพมีได แตตองไมกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพสวนตัวของบุคคลอื่นดวย
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาขอเท็จจริง ตรวจพยานเอกสาร และรับฟงพยานบุคคล เสร็จสิ้นแลว
มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ หรือไม
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปน อยูสวนตั ว
ยอมไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปน
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปน อยูสวนตัว
จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
มาตรา ๓๙ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิม พ
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดี
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน เพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามมาตรานี้ จะกระทํามิได
การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะ
การสงครามหรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้น
ตามความในวรรคสอง
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เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํา
มิได
มาตรา ๔๑ พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น
แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจ
ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้น โดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้น ไป ผูที่
ไดรวมกระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๓๒๖ ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๘ ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด
ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏไมวาดวยวิธีใด ๆ แผนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการ
ปาวประกาศดวยวิธีอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔๘ เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุ ไวใ นพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ดวยการโฆษณา
สิ่งพิม พน อกจากหนังสือพิมพ ผูประพันธซึ่งตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้น ตองรับผิดเปนตัวการ
ถาผูประพันธไมตองรับผิดหรือไมไดตัวผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ
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ในกรณีแหงหนังสือพิมพ ผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ และถาไมไดตัว
ผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นไววาการจํากัดเสรีภาพดังกลาว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น
เห็นวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แตเสรีภาพดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปน อยูสวนตัว มิใ หมีการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย
ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิดังกลาวไวดวย
เห็นไดวา แมบุคคลหรือสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ
และการโฆษณา แตก็ตองอยูใ นกรอบของรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะ เชน ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘ เปนตน
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพิม พ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ซึ่งเปน
บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะอีกบทหนึ่งที่กําหนดใหผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ
และถาไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย ที่บัญญัติเชนนั้น เพราะผูประพัน ธ
มักจะใชนามปากกาหรือนามแฝง ซึ่งยากที่จะไดตัวมาดําเนินคดี สําหรับผูพิมพนั้นตามพระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ มาตรา ๔ ไดนิยามวา เปนบุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ คําวา บรรณาธิการ
ไดนิยามวา เปนบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ หรือ
สิ่งอื่นในหนังสือพิมพ เห็นไดวา ทั้งผูพิมพและบรรณาธิการเปนผูที่เขามาเกี่ยวของอยางใกลชิดกับ
บทความในสิ่งพิมพ จึงสมควรเขามารับผิดชอบรวมกัน หากขอความในสิ่งพิมพกอใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ ตอนทายที่บัญญัติวา ......ถาไมไดตัวผูประพันธ
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ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ... เปนบทบัญญัติที่ผอนคลายใหแกผูพิมพอยูพอสมควร การที่กฎหมาย
กําหนดใหผูพิมพและบรรณาธิการ มีหนาที่จัดการและรับผิดชอบการพิมพ การตรวจแก คัดเลือก หรือ
ควบคุมบทประพันธ หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ วัตถุประสงคประการหนึ่ง คือ เพื่อมิใหมีการตีพิมพ
ขอความที่ไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือสิทธิใ นครอบครัว หรือความเปนอยู
สวนตัวของบุคคลอื่น และเมื่อกฎหมายไดกําหนดใหมีหนาที่กระทําการดังกลาวแลว หากผูพิมพและ
บรรณาธิการไมไดมีการตรวจสอบ คัดเลือกหรือควบคุม โดยปลอยใหมีขอความตีพิมพลงในหนังสือพิมพ
ที่เป น การลว งละเมิ ดตอ สิทธิ ของบุค คลอื่ น ในลัก ษณะเกิน เลยจากความเปน จริง และมิได ติช มดว ย
ความเปนธรรม ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ บัญญัติรับรองไว กฎหมายใหถือวา
ผูพิมพแ ละบรรณาธิการไดกระทําการโดยงดเวนที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้น ตามนัยประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคหา ตองไดรับโทษตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว ดังนั้น พระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ แตอยางใด
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหพนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน มีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น
ภายใต ข อจํ า กั ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยไมต กอยู ภ ายใต อ าณั ติข องหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง บัญญัติเกี่ยวกับผูประพันธ ผูพิมพ หรือบรรณาธิการ ที่ประกอบ
กิจการหนังสือพิม พยอมมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวและความคิดเห็นที่ตองอยูภายใตขอจํากัดของ
รัฐธรรมนูญ และตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ หาไดมีเสรีภาพในการเสนอขาว
หรือแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระโดยมิไดมีกรอบของกฎหมายหรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพควบคุม
กํากับไวแตอยางใด และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว และรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิม พ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นไว อีกทั้งจรรยาบรรณ
หนังสือพิมพของสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพของสภา
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การหนังสือพิมพแหงชาติไดกําหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมของหนังสือพิมพวา การเสนอขาว ภาพ
หรือแสดงความคิดเห็นตองเปนไปดวยความสุภาพ สุจริต ตองเสนอขาวแตความเปนจริง ละเวนการ
ตอเติมเสริมแตง หนังสือพิมพตองยึดถือขอเท็จจริง ความถูกตอง แมนยํา และครบถวน ตองไมแตงเติม
เนื้อหาสาระของขาวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปน จริง และตองละเวนการเสนอขาวเพราะ
ความลํา เอีย ง หรื อมีอ คติ จนเปน เหตุใ ห ขาวนั้น คลาดเคลื่อนหรือ เกิน จากความเปน จริง เป น ต น
ที่พระราชบัญญัติการพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง กําหนดใหผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิด
เปนตัวการ และถาไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวยเปนการบัญญัติถึงความรับผิด
ของบุคคลดังกลาวไว ซึ่งเปนคนละกรณีกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ไมเกี่ยวกับพนักงานหรือลูกจาง
ของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ มีเสรีภาพในการเสนอขาวแตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติ
การพิมพ ฯ มาตรา ๔๘ วรรคสอง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๘ คน คือ นายอุระ หวังออมกลาง นายสุวิทย
ธีรพงษ นายจิระ บุญพจนสุนทร พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายมานิต วิทยาเต็ม นายสุธี
สุทธิสมบูรณ นางเสาวนีย อัศวโรจน และนายอภัย จัน ทนจุลกะ เห็นวา พระราชบัญญัติการพิม พ
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญเสียงขางนอย จํานวน ๒ คน คือ นายนพดล เฮงเจริญ เห็น วา
พระราชบั ญ ญั ติ การพิ ม พ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ เฉพาะข อความในวรรคหนึ่ ง ที่ ว า
“...ถาผูประพันธไมตองรับผิดหรือไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ” และขอความ
ในวรรคสองวา “...และถาไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย” ขัดหรือแยงตอ
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๓๒ จึ งใชบั งคั บมิ ไ ด ส วนวรรคสอง ข อความที่ ว า
“...ผูประพัน ธแ ละบรรณาธิการตองรับผิดเปน ตัวการ” ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๑ และนายมงคล สระฏัน เห็นวา พระราชบัญญัติการพิม พ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพิ ม พ
พุทธศัก ราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ วรรคสอง ไม ขัด หรือ แย งต อรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และ
มาตรา ๔๑ แตอยางใด
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นายอุระ หวังออมกลาง

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

