สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓ /๒๕๔๙
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

พระราชบัญญัติธรรมนู ญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรื อแย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม่

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
ศาลทหารกรุ งเทพส่ งคําร้องของผูร้ ้อง ซึ่ งเป็ นจําเลย ในคดีดาํ ที่ ๓๒/๒๕๔๗ เพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔ ว่า พระราชบัญญัติธรรมนู ญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ ง หรื อไม่
โดยคําร้องโต้แย้งสรุ ปได้ว่า คําสั่งให้ประทับฟ้ องของศาลทหารกรุ งเทพขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ งเป็ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็ น
ผูต้ รวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรมหรื อศาลทหาร ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการช่วยเหลือหรื อกลัน่ แกล้งฟ้ องร้องกัน และใน
การไต่สวนมูลฟ้ องของศาลทหารต้องนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ ง
(๑) มาบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ ซึ่ งมีผลให้จาํ เลยไม่มีสิทธิ นาํ พยาน
มาสื บ ในชั้น การไต่ ส วนมูลฟ้ อง และศาลทหารมี อ าํ นาจไต่ ส วนมู ล ฟ้ องลับ หลังจํา เลยได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคสอง และวรรคสาม ทํา ให้จ าํ เลยไม่ ไ ด้รับ ความ
คุม้ ครองในทางกฎหมายเท่าเทียมกับบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง ดังนั้น บทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงเป็ นบทบัญญัติที่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ ง (๓) และมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง เมื่อยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดงั กล่าว จึงขอให้ศาล
ทหารกรุ งเทพรอการพิจารณาไว้ชวั่ คราวและส่ งคําโต้แย้งของจําเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลทหารกรุ งเทพพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคําร้องของจําเลยต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๖๔ และยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงส่ งเรื่ องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาลทหารกรุ งเทพได้ส่งคําโต้แย้งของผูร้ ้องซึ่ งเป็ น
จําเลยตามทางการให้ศาลรัฐธรรมนู ญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณี จึงเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

-๒ ๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนู ญต้องพิจารณาวินิจฉัยตามคําร้องมีว่า พระราชบัญญัติธรรมนู ญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ ง (๑) ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ ง (๓) และ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็ นบทบัญญัติรับรองหลัก
ความเสมอภาคของบุคคลที่คุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทยตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้
ทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตั ิอนั ทําให้เกิดความไม่เสมอภาคแก่บุคคลที่
เรี ยกว่า การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม แต่มิได้เป็ นการห้ามโดยเด็ดขาด หากเป็ นมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรค
หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความเสมอภาค โดยทําให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรี ภาพได้เช่นเดี ยวกับบุคคลอื่น
ย่อมกระทําได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคสี่ ส่ วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ ง เป็ นบทบัญญัติว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่ งเป็ นองค์กรตามรัฐธรรมนู ญที่ทาํ
หน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ สําหรับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา
๔๙ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรค
หนึ่ ง (๑) เป็ นบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาความคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจของศาลทหาร ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาของการไต่สวนมูลฟ้ องในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอํานาจศาลทหารประสงค์
จะเป็ นโจทก์ฟ้องให้ดาํ เนิ นคดีกบั จําเลยด้วยตัวเอง โดยกําหนดขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลทหารไว้ใน
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ งว่า ให้อยั การทหารหรื อผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่อยูใ่ นอํานาจศาลทหารแล้วแต่กรณี มีอาํ นาจเป็ นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติได้ แต่
ถ้าผูเ้ สี ยหายมิได้อยู่ในอํานาจศาลทหารต้องให้อยั การทหารเป็ นผูฟ้ ้ อง โดยในส่ วนของวิธีพิจารณาความ
คดีอาญาของศาลทหารนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ฯ มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า ให้นาํ กฎหมาย
กฎและข้อบังคับซึ่ งออกตามกฎหมายฝ่ ายทหารมาใช้บงั คับ ถ้าไม่ได้บญั ญัติไว้ก็ให้นาํ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุโลม ซึ่ งกรณี ตามคําร้องนี้ศาลทหารกรุ งเทพนําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) มาใช้บงั คับ
ประเด็นที่ผรู ้ ้องโต้แย้งว่า บทบัญญัติดงั กล่าวที่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๐๑
วรรคหนึ่ ง (๓) นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ ง (๓)
บัญญัติให้การดําเนิ นคดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําความผิดต่อตําแหน่ งหน้าที่ราชการ เป็ นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะไต่สวนและวินิจฉัย เพื่อดําเนิ นการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และพระราชบัญญัติประกอบ

-๓รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ฯ หมวด ๘ ว่าด้วยการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมิใช่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํา นาจดํา เนิ น การไต่ ส วนข้อเท็จ จริ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้องกับ การกล่ า วหาเจ้า หน้าที่ ของรั ฐ ซึ่ งมิ ใ ช่ ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๖๖ จึงเป็ นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บงั คับในกรณี ที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรณี ที่มีการร้องทุกข์หรื อมีผกู ้ ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดาํ เนิ นคดี
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้ผ่านการไต่สวนข้อเท็จจริ งและการวินิจฉัยจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสี ยก่อน
แต่ บทบัญญัติดงั กล่ าวไม่รวมถึ งกรณี ที่ผูเ้ สี ยหายประสงค์จะดําเนิ นคดี ทางศาลโดยใช้สิทธิ ในฐานะเป็ น
ผูเ้ สี ยหายฟ้ องคดีดว้ ยตนเอง ดังนั้น ผูเ้ สี ยหายไม่ว่าจะเป็ นเอกชนหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อปรากฏว่าสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลดังกล่าวถูกละเมิด ผูเ้ สี ยหายสามารถดําเนิ นคดี โดยฟ้ องต่อศาลที่ มีอาํ นาจเพื่อให้
พิจารณาพิพากษาคดีได้ และเมื่อข้อเท็จจริ งตามคําร้องปรากฏว่า ผูเ้ สี ยหายและผูร้ ้องต่างเป็ นนายทหารชั้น
สัญญาบัตร ศาลที่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่ศาลทหารกรุ งเทพ อํานาจหน้าที่และวิธีพิจารณาคดี
ของศาลทหารเป็ นคนละส่ วนกันและไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่
อย่างใด ดังนั้น บทบัญญัติดงั กล่าวจึงไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓)
ส่ วนประเด็นที่ผรู ้ ้องโต้แย้งว่า บทบัญญัติดงั กล่าวขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ งนั้น ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาแล้ว เห็ นว่า การไต่สวนมูลฟ้ องมีหลักประกันการให้ความเป็ น
ธรรมแก่ จ ํา เลยซึ่ งเป็ นผูร้ ้ อ งอยู่แ ล้ว เนื่ อ งจากเป็ นกระบวนการพิ จ ารณาของศาลซึ่ งเป็ นองค์ก รตาม
รัฐธรรมนู ญที่ ใช้อาํ นาจตุลาการที่ มีความเป็ นกลางและมีความเป็ นอิสระ โดยศาลจะพิจารณาตรวจสอบ
พยานหลักฐานของโจทก์ในเบื้องต้นว่า คดีมีมูลเพียงพอที่จะดําเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไปหรื อไม่ จึงเป็ น
การกลัน่ กรองก่อนนําสู่ การพิจารณาคดีอนั เป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลแล้ว ผูร้ ้องในฐานะ
จําเลยจึงได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติดงั กล่าวในการคุม้ ครองสิ ทธิ ยงิ่ กว่าที่จะเป็ นการลิดรอนสิ ทธิหรื อทํา
ให้ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันตามกฎหมายดังที่ผรู ้ ้องกล่าวอ้าง เมื่ออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้บญั ญัติให้รวมถึงกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายประสงค์ที่จะดําเนิ นคดีทางศาลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยลําพัง บทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยการไต่สวนมูลฟ้ องของศาลทหาร จึงไม่ใช่กรณี ที่ก่อให้เกิดความ
ไม่เสมอภาค หรื อไม่ให้ความคุม้ ครองแก่บุคคลตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูก
ดํา เนิ น คดี โดยศาลกับ เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ที่ ถูก ไต่ ส วนข้อ เท็จ จริ ง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ อ ย่างใด
นอกจากนี้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ผรู ้ ้องโต้แย้งมีผลใช้บงั คับเฉพาะบุคคลที่อยูใ่ นอํานาจของศาลทหาร ซึ่ง
บุคคลที่อยูใ่ นอํานาจของศาลทหารที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันและมีสถานะอย่างเดียวกัน ย่อมจะได้รับการปฏิบตั ิที่
เหมือนกันและอย่างเท่าเทียมกันในการใช้บงั คับกฎหมาย ดังนั้น บทบัญญัติดงั กล่าวจึงไม่ขดั หรื อแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง

-๔๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ ง
(๑) ไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง

--------------------------------------------หมายเหตุ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

