สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๔๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความแพ่ ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรือไม่

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
ศาลฎี กาส่ งคําร้ องของนางสาว หรื อ นางสายสมร โชคภิ รมย์วงศา จําเลยในคดี แพ่ง เพื่อ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา
๒๓๓ หรื อไม่
ข้อเท็จจริ งสรุ ปได้ว่า ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นโจทก์ฟ้องนางสาว หรื อ
นางสายสมร โชคภิรมย์วงศา ผูร้ ้อง เป็ นจําเลย ในข้อหาผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและบังคับจํานอง
จําเลยให้การปฏิเสธฟ้ องโจทก์ท้งั สิ้ น โดยคัดค้านว่าโจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ อง การคิดดอกเบี้ยของ
โจทก์ตกเป็ นโมฆะ ต่อมาจําเลยได้ยื่นคําร้ องต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้เป็ นหนังสื อ ขอให้ส่งความเห็นเพื่อให้ศาล
รัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๕๕ มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๙๐ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา
๒๐๔ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๐ หรื อไม่ ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้มีคาํ สัง่ ว่า รู ปคดี
ยังไม่มีปัญหาที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดี ส่ วนการที่จาํ เลยเห็นว่าคําฟ้ องและคําขอ
บังคับให้ศาลพิพากษาตามฟ้ องการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีของโจทก์ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เป็ นกรณี ที่จาํ เลยกล่าวอ้างถึงการกระทําของโจทก์ การดําเนิ นกระบวนพิจารณาพิพากษาในชั้นศาลและการ
บังคับคดีขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิใช่การโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึง
ไม่มีกรณี ที่ศาลจะต้องส่ งเรื่ องดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ให้
ยกคําร้องของจําเลย และได้มีคาํ พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
จําเลยอุทธรณ์คาํ สั่งศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ที่ส่ังไม่รับคําคู่ความส่ งศาลรั ฐธรรมนูญว่า คําสั่งของ
ศาลชั้นต้นเป็ นคําสั่งที่ไม่ให้รับคําร้องขอขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และขอให้ศาลชั้นต้นส่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาตาม
กฎหมายต่อไป ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้มีคาํ สัง่ ไม่รับอุทธรณ์

๒
จําเลยอุทธรณ์คาํ สัง่ ไม่รับอุทธรณ์ของศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลอุทธรณ์มีคาํ สัง่ ว่า คําสัง่ ของศาล
ชั้นต้นเป็ นกรณี ส่ังยกคําร้องเพราะไม่มีกรณี ที่ศาลจะต้องส่ งเรื่ องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๔ จึงมิใช่กรณี ส่ังไม่รับคําให้การอันจะถือว่าเป็ นคําสั่งไม่รับคําคู่ความตาม
ประมวลกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ จึ ง เป็ นคํา สั่ง ระหว่างพิ จ ารณาก่ อนที่ ศ าลชั้นต้นจะมี
คําพิพากษาชี้ขาดตัดสิ นคดี ต้องห้ามอุทธรณ์คาํ สัง่ ดังกล่าวในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๒๖ (๑) เมื่ อจําเลยไม่โต้แย้งคําสั่งนั้นไว้ในระหว่างพิจารณาตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา
๒๒๖ (๒) จําเลยจึงไม่มีสิทธิ อุทธรณ์ คําสัง่ ศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคําร้อง
จําเลยฎีกาคําสัง่ ศาลอุทธรณ์วา่ จําเลยสามารถยืน่ คําอุทธรณ์อนั ไม่ใช่คาํ สัง่ ระหว่างพิจารณาและ
สามารถอุทธรณ์ได้ และฎีกาว่า คําสัง่ ของศาลอุทธรณ์ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา
๔ มาตรา ๖ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ จึงขอให้ศาลฎีกา มีคาํ สั่งกลับคําสั่งศาลอุทธรณ์ให้รับคําอุทธรณ์
และมี คาํ สั่งให้ส่งบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ขดั หรื อแย้งต่อรั ฐธรรมนู ญ เพื่อศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัย
และมีคาํ สัง่ ย้อนกลับสํานวนให้ศาลชั้นต้นดําเนิ นกระบวนพิจารณาใหม่ต่อไป แต่ศาลชั้นต้น (ศาลแพ่งกรุ งเทพ
ใต้) มีคาํ สั่งให้ยกคําร้องของจําเลยที่อุทธรณ์คาํ สั่งไม่รับอุทธรณ์ของ ศาลชั้นต้น โดยเห็นว่าอุทธรณ์ของจําเลย
เป็ นอุทธรณ์ที่ตอ้ งห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๖ คําสั่งศาลอุทธรณ์มีผลเป็ น
การไม่ รับอุทธรณ์ ยืนตามคําปฏิ เสธของศาลชั้นต้น เป็ นที่ สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๓๖ จึงไม่รับฎีกาของจําเลย
จํา เลยอุ ท ธรณ์ ค ํา สั่ ง ศาลชั้น ต้น ที่ ไ ม่ รั บ ฎี ก า โดยโต้แ ย้ง ว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมมี ส ามชั้น คื อ
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง
ในส่ ว นที่ ว่ า “คํา สั่ ง ตามคํา ปฏิ เ สธของศาลชั้น ต้น หรื อ คํา สั่ ง ไม่ รั บ อุ ท ธรณ์ คํา สั่ ง นี้ เป็ นที่ สุ ด ” จึ ง ขัด ต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ ตกเป็ นโมฆะ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ศาลยกขึ้นตัดสิ ทธิ ในการฎีกา จําเลยจึงได้ยนื่ คําร้องขอให้ศาลฎีกา
ส่ งคําร้องของจําเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กล่าวคือ คําสัง่ ของศาลยุติธรรม
เป็ นการเลือกปฏิบตั ิขดั ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แม้การจํากัดสิ ทธิ จะตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา ๒๓๖ ว่าเป็ นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็ตาม แต่กไ็ ม่สามารถขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ สิ ทธิ เสรี ภาพและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่ให้มีการเลือกปฏิบตั ิได้ คําสัง่ ของศาลยุติธรรมที่ยืน
ตามคําปฏิเสธของศาลชั้นต้น ให้เป็ นที่สุด ฎีกาไม่ได้ ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๖ นั้นขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
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๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาแล้วเห็ น ว่ า ศาลฎี ก าจะต้องใช้บทบัญญัติ แ ห่ งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ บังคับแก่คดี กรณี จึงเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ เป็ นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททัว่ ไป
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เป็ นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอํานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย ซึ่ งประกอบด้วยอํานาจ
นิติบญั ญัติ อํานาจบริ หารและอํานาจตุลาการ พระมหากษัตริ ยท์ รงใช้อาํ นาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
ศาล รัฐธรรมนู ญ มาตรา ๔ เป็ นบทบัญญัติรับรองศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลย่อม
ได้รับความคุม้ ครอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เป็ นบทบัญญัติวางหลักประกันความมัน่ คงแห่งสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะถูกจํากัดมิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ กระทําได้เท่าที่จาํ เป็ นและไม่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่ งสิ ทธิ และเสรี ภาพ เป็ น
การวางหลัก คุ ้ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลไว้ว่ า ถ้า รั ฐ สภาจะตรากฎหมายมาจํา กัด สิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ประชาชน จะกระทําได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ ง หรื อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เป็ นการเจาะจง รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ เป็ นบทบัญญัติที่ให้ความคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของชนชาวไทยให้มีความเสมอภาคกันใน
กฎหมาย และได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ เป็ นบทบัญญัติให้สิทธิ แก่คู่ความยื่น
คําร้องอุทธรณ์คาํ สั่งของศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หากเห็นว่าคําสัง่ ของศาลชั้นต้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บทบัญญัติแห่ งกฎหมายนี้ ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง จึ งไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ เป็ นบทบัญญัติ ใ นหมวด ๘ ว่ าด้วยศาล
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๓ เป็ นบทบัญญัติในส่ วนที่ ๑ ซึ่ งเป็ นบททัว่ ไปที่ กล่าวถึ งอํานาจของศาลในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซึ่ งต้องดําเนิ นการตามรั ฐธรรมนู ญและกฎหมาย และกระทําในพระปรมาภิ ไธย
พระมหากษัตริ ย ์ คําว่ากฎหมายในรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๓ นั้น หมายความรวมถึ งประมวลกฎหมายวิธี
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๔
พิจารณาความแพ่งด้วย ส่ วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ ง เป็ นบทบัญญัติในส่ วนที่ ๓ ว่าด้วยศาล
ยุติธรรมซึ่งเป็ นการจัดระเบียบและวางโครงสร้างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมว่าเป็ นไปตามลําดับชั้น
ศาล คื อ ศาลชั้นต้น ศาลอุ ทธรณ์ และศาลฎี กา เว้นแต่ รั ฐธรรมนู ญหรื อกฎหมายจะบัญ ญัติ ไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ มิใช่บทบัญญัติที่ให้สิทธิ แก่คู่ความที่จะต้องดําเนิ นคดี ในศาลยุติธรรมให้ครบทั้ง
สามชั้น กฎหมายอาจบัญญัติให้ศาลแต่ละศาลมี อาํ นาจพิ จารณาคดี เป็ นกรณี พิเศษและหรื อให้การพิจารณา
พิพากษาคดีเป็ นที่ยตุ ิในศาลนั้น ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม เป็ นบทบัญญัติวา่ ด้วย
การให้มี แผนกคดี อาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื องในศาลยุติ ธ รรม โดยมี อาํ นาจหน้า ที่ ตามกฎหมาย
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผูด้ าํ รงตํา แหน่ งทางการเมือง การที่คู่ค วามจะใช้สิท ธิ
อุท ธรณ์ห รื อ ฎีก าได้หรื อ ไม่ใ นคดีใ ด จึง ต้อ งเป็ นไปตามที่ กฎหมายนั้น ๆ บัญญัติไว้ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง จึ งเป็ นบทบัญญัติที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับรั ฐธรรมนู ญ มาตรา
๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง
เฉพาะข้อความที่บญั ญัติวา่ “...ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคําร้องและมีคาํ สัง่ ยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นต้น หรื อมี
คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ คําสั่งนี้ ให้เป็ นที่สุด...” ไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
๓. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ ง เฉพาะข้อความที่ บญ
ั ญัติว่า “...ให้ศาลอุทธรณ์ พิจารณาคําร้ องและมี คาํ สั่งยืนตาม
คําปฏิเสธของศาลชั้นต้น หรื อมีคาํ สัง่ ไม่รับอุทธรณ์ คําสัง่ นี้ ให้เป็ นที่สุด...” ไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๓๓
_______________________________

หมายเหตุ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
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