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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๑ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พ ย สิ น ย อ มไดรั บ ความคุ ม ครอง ขอบเขตแห ง สิท ธิ แ ละ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๘๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงาน
ไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่ จัดตั้งหรือรวมกัน
จัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมค าเปนประโยชน
และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง
ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาที่
และจัด สรรรายไดร ะหวางราชการสว นกลางและราชการสว นภูมิภาคกับองคกรปกครองสว นทองถิ่น
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับ
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ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล
โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ ภาษีแ ละรายไดอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ
ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่ และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว
ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสําคัญ
การดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลว
ใหมีผลบังคับได
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๗ ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือ
แสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด
งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้
การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้
ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยูของ
เจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับยกเวนภาษีปาย
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่
ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ทั้งนี้ ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และใหถือวาวันที่ชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่เปนวันชําระ
ภาษีปาย
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มาตรา ๑๙ ทวิ ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
จะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหชําระงวดที่หนึ่งกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙
วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึง่ และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง
ถาผูขอผอนชําระภาษีไมชําระภาษีปายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหหมดสิทธิ
ที่จะขอผอนชําระภาษี และใหนํามาตรา ๒๕ (๓) มาใชบังคับสําหรับงวดที่ยังมิไดชําระ
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๕
สิทธิในทรัพยสิน บัญญัติใหการรับรองและคุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลและกําหนดเปนบทบัญญัติไววา
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอาจมีไดตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองไมกระทบกระเทือน
สาระสํา คัญ แหง สิ ทธิใ นทรั พยสิ น นั้น กลาวคือ บุค คลที่ ไ ดม าซึ่ง ทรัพ ยโ ดยชอบรวมถึง การรับ มรดก
ยอมไดรับความคุมครองความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอย
หรือจําหนายจายโอน อยางไรก็ตามสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทานั้น เชน การอายัด การยึด หรือการริบทรัพยสินจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายใหอํานาจ เปนตน
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย...”
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง ยังไดบัญญัติวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแ ลและจัด ทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนา
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ของจัง หวัด และประเทศเป น ส ว นรวมด ว ย” และวรรคสี่ บัญ ญั ติว า “ให มีก ฎหมายรายได ทอ งถิ่ น
เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหลักเกณฑ
ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด...”
สวนพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ตราขึ้นเนื่องจากภาษีปายเปนภาษีของราชการ
บริหารสวนทองถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร และมอบใหราชการบริหารสวนทองถิ่น เปนผูจัดเก็บ
จึงตรากฎหมายวาดวยภาษีปายขึ้นโดยเฉพาะ และตอมาไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษี
การกําหนดอัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชําระภาษี การบังคับชําระ
ภาษี ค า ง การคื น เงิ น ค า ภาษี อั ต ราเงิ น เพิ่ ม และการอุ ท ธรณ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง บทกํ า หนดโทษ
ใหสอดคลองกับสภาพการณและสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมาตรา ๖ กําหนดให
ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได และกําหนดผูมีหนาที่เสียภาษีปายและอัตราภาษีไว
ในมาตรา ๗ โดยใหคิดอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปาย
ทายพระราชบัญญัติ โดยในการคํานวณภาษีนั้นใหนําฐานภาษีและอัตราภาษีคํานวณจากพื้นที่ของปาย
และประเภทของปายรวมกัน ซึ่งอัตราภาษีปายที่ใชอยูในปจจุบันเปนอัตราที่ต่ํา เชน ปายที่มีอักษรไทยลวน
เสียภาษีในอัต รา ๓ บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร ปายที่มีอักษรไทยปนกับ อักษรตางประเทศ
และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น เสียภาษีในอัตรา ๒๐ บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
และปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือ
ทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ เสียภาษีในอัตรา ๔๐ บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
เปนตน และอัตราภาษีดังกลาวใชมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบันยังมิไดมีการแกไขอัตราภาษีปาย
แตอยางใด ซึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหเจาของปายมีห นาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป
ยกเวนปายที่ติดตั้งในปแรกโดยใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของปนั้น
การกําหนดใหเสียภาษีปายเปนรายปแตมีขอยกเวนไวดังกลาวเปนการแบงเบาภาระของผูประกอบการคา
หรือเจาของปายที่เริ่มติดตั้งปายในปแรกที่ไมตองรับภาระเสียภาษีปายทั้งป ซึ่งเปนขอยกเวนที่เปนธรรม
สําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีปายในปแรก นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกลาว ยังมีการกําหนดมาตรการ
บรรเทาความเดือดรอนและสรางความเปนธรรมใหกับผูประกอบการคาหรือเจาของปายอีกดวย โดยกําหนด
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ใหมีการขอผอนชําระภาษีปายไดถึงสามงวด ตามที่พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๙ ทวิ
วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
จะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
กอนครบกํา หนดเวลาชํา ระภาษี ต ามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ ง ” กล าวคือ หากผูมี ห นา ที่เ สียภาษี ปา ย
ไมสามารถชําระภาษีในคราวเดียวได ก็สามารถขอผอนชําระภาษีเปนงวดได ยอมเปนการปรับ ปรุง
กฎหมายและผอนปรนใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษี ดังนั้น การจัดเก็บภาษีปายจึงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บภาษีของรัฐที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองภารกิจของรัฐ และอํานวยรายได
ใหกับรัฐในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง อันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยผูรับภาระเสียภาษี
คือประชาชนในรัฐนั่นเองที่ยอมสละประโยชนสวนตัวเพื่อใหรัฐนําเงินภาษีไปจัดทําภารกิจที่เปนประโยชน
สาธารณะตอไป
พิจารณาแลวเห็นวา การที่พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดใหภาษีปายเปนภาษี
ที่ราชการสวนทองถิ่นมีห นาที่จัดเก็บดัง กลาว ยอมเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๓
วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ที่บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแล
และจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย
และใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกร
ปกครองส ว นทองถิ่น โดยมี ห ลักเกณฑ ที่ เหมาะสมตามลัก ษณะของภาษีแ ตละชนิด บทบัญ ญัติข อง
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ดังกลาวเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหบุคคลมีหนาที่
จะตองเสียภาษีอากรตามกฎหมาย โดยบัญ ญัติใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป
ยกเวนปายที่ติดตั้งในปแรกโดยใหเสียภาษีตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของปนั้น
ถือวาเปน การแบงเบาภาระของผูป ระกอบการคาหรือเจาของปายที่เริ่มติดตั้ งปายในปแรก ที่ไมตอง
รับภาระเสียภาษีปายทั้งป และเนื่องจากการคํานวณภาษีปายนั้นใหคํานวณจากฐานภาษีคือพื้นที่ของปาย
และประเภทของปาย ดังนั้น ผูป ระกอบการคาหรือเจาของปายสามารถที่จะกําหนดขนาดของปาย
ใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตน และสามารถเลือกที่จะติดตั้งปายตามระยะเวลาเริ่มตนของ
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แตละไตรมาสตามที่กฎหมายกําหนดได อันเปนมาตรการที่สรางความเปนธรรมอีกทางหนึ่งที่สามารถชวย
บรรเทาความเดือดรอนและแบงเบาภาระในการชําระภาษีของผูประกอบการคาหรือเจาของปายได ทั้งยัง
เปนการผอนปรนที่คํานึงถึงภาระของผูประกอบการคาที่ตองรับภาระเสียภาษีเปนสําคัญ การที่เจาของปาย
เสียภาษีในระหวางงวด อาจเปนการเสียภาษีเกินกวาวันที่ติดตั้งปายจริง ซึ่งถือเปนการแลกเปลี่ยนและ
เปนหนาที่ทางความรวมมือของประชาชนที่ยอมสละประโยชนของตนเพื่อมอบประโยชนสวนตัวเขารวมกัน
เปนเงินทุนใหรัฐปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะไดนําภาษีไปพัฒนาทองถิ่น
ที่ผูประกอบการคาหรือเจาของปายอาศัยอยู ซึ่งแมจะไมใชประโยชนตอบแทนโดยตรง แตอาจมีประโยชนให
โดยออมในลักษณะของประโยชนสาธารณะที่ประชาชนจะไดรับเปนการทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดเก็บภาษีปายก็คือการจัดเก็บรายไดจากผูประกอบการคา
ซึ่งมีรายไดจากการประกอบธุรกิจและมีโฆษณาธุรกิจของตน ผานสื่อโฆษณาตาง ๆ ในหลายรูปแบบ
เพื่อผลประโยชนในกิจการของตน ดังนั้น จึงควรมีการสละประโยชนที่ไดรับจากการโฆษณาสินคาและ
บริการเพื่อประโยชนสาธารณะของสวนรวมดวย พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗
ในสวนที่กําหนดใหคิดภาษีเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตัง้ แตงวดที่ติดตั้งปาย
จนถึงงวดสุดทายของป จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการคิดอัตราภาษีปาย เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี
ซึ่งแมจะมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอยูบาง แตก็เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะของประชาชน
ในทองถิ่นอันเปนสวนรวม โดยมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง อีกทั้งมิไดเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลซึ่งสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ที่วาสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
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