สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๙
วันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๔๙
เรื่อง

ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้ า ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม่

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
ศาลชั้น ต้น พิ พ ากษาให้ นายชุ ม พล คัน ธวิ ว รณ์ ผูร้ ้ อ งกับพวก ร่ ว มกัน ชํา ระหนี้ เงิ น กู้
แก่โจทก์ ธนาคารสหธนาคาร จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ผูร้ ้ อ งกับ พวก
อุทธรณ์พร้อมยื่นคําร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคาํ สั่งว่าผูร้ ้องกับพวกมิได้ยากจนเสี ยทีเดียว
และน่ าจะพอมีเงินเสี ยค่าธรรมเนี ยมศาลได้บา้ ง จึงอนุญาตให้ผรู ้ ้องกับพวกดําเนิ นคดีอย่างคนอนาถาในชั้น
อุทธรณ์ได้โดยยกเว้นเฉพาะไม่ตอ้ งนําเงินค่าธรรมเนี ยมรวมทั้งค่าทนายความซึ่ งจะต้องใช้แก่โจทก์มาวาง
พร้อมอุทธรณ์ ส่ วนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ให้ผรู ้ ้องกับพวกนํามาวางภายใน ๒๐ วัน
ผูร้ ้องกับพวกยื่นคําร้องอุทธรณ์คาํ สั่งของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีคาํ สั่งว่า ผูร้ ้องกับพวก
มีงานทําและมีรายได้ ยังมีทางที่จะหาเงินมาชําระค่าธรรมเนี ยมศาลไม่ใช่คนยากจนถึงขนาดที่ไม่สามารถ
ชําระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ได้ คําสัง่ ศาลชั้นต้นนั้นชอบแล้ว จึงมีคาํ สัง่ ยกคําร้อง
ผูร้ ้องกับพวกฎีกาคําสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคาํ สั่งว่า คําสั่งของศาลอุทธรณ์เป็ น
ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า จึงไม่รับฎีกา
ผูร้ ้ อ งกับ พวกยื่น คําร้ อ งอุ ทธรณ์ ค าํ สั่ ง ศาลชั้น ต้น ที่ ไ ม่ รั บ ฎี ก าและโต้แ ย้งต่ อ ศาลฎี ก าว่ า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ บัญญัติให้คู่ความที่มีฐานะยากจนมีสิทธิจะฟ้ องหรื อ
ต่อสู ้คดีทางศาลได้ โดยให้ศาลมีคาํ สั่งยกเว้นค่าธรรมเนี ยมเพื่อให้โอกาสคู่ความได้ต่อสู ้คดีถึงที่สุด ทั้ง นี้
หากกฎหมายกํา หนดให้คู่ ค วามจะต้อ งชํา ระค่ า ฤชาธรรมเนี ย มศาลทุ ก กรณี แ ล้ว จะเป็ นการตัดสิ ทธิ
หรื อปิ ดโอกาสผูซ้ ่ ึงมีฐานะยากจนไม่มีเงินเพียงพอหรื อไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะนํามาชําระค่าธรรมเนียมศาล
ต้องถูกจํากัดสิ ทธิ การที่ศาลชั้นต้นมีคาํ สั่งไม่รับฎีกาจึงเป็ นการตัดสิ ทธิผรู ้ ้องกับพวกอันเป็ นการขัดหรื อแย้ง
ต่อรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ที่บญั ญัติห้ามตรากฎหมายที่เป็ นการ
จํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน และปวงชนชาวไทยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดี ยวกันได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ศาลฎีกามีคาํ สั่งว่า คดีน้ ี ศาลชั้นต้นได้หยิบยกบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า มาใช้เป็ นหลักในการวินิจฉัยมีคาํ สัง่ ไม่รับฎีกาของผูร้ ้องกับพวก ซึ่งศาล
ฎีกาจะต้องใช้บทกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีน้ ี จึงเป็ นกรณี มีขอ้ โต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ศาล
จะใช้บงั คับแก่คดี ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญและยังไม่มีคาํ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญในส่ วนที่เกี่ยวกับ
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-๒บทบัญญัติน้ ัน จึ ง ให้รอการวิ นิ จ ฉัยมี คาํ สั่งคดี ไ ว้ชั่วคราว และให้ส่งปั ญหาที่ ผูร้ ้ องกับพวกโต้แ ย้งผ่าน
สํานักงานศาลยุติธรรมไปตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
๒. ประเด็นเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาลฎีกาจะต้องใช้บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า บังคับแก่คดี กรณี จึงเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้ า ขัด หรื อแย้ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เป็ นบทบัญญัติวางหลักประกันความมัน่ คง
แห่ งสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะถูกจํากัดมิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การที่ รัฐ ธรรมนู ญกํา หนดไว้ กระทํา ได้เ ท่ า ที่ จ าํ เป็ นและไม่ ก ระทบกระเทื อ น
สาระสําคัญแห่ งสิ ทธิ และเสรี ภาพ อันเป็ นการวางหลักคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลไว้ว่า รัฐสภาจะ
ตรากฎหมายมาจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนจะกระทําได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้
เท่านั้น ทั้งต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ง หรื อแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เป็ นการเจาะจง ส่ วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็ นบทบัญญัติที่คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ชนชาวไทย โดยมี ห ลัก การว่า บุ ค คลย่อ มมีความเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุม้ ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างในเรื่ องถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
ฯลฯ จะกระทํามิได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องการขอ
ดําเนิ นคดีอย่างคนอนาถาในศาล โดยปกติการดําเนินคดีแพ่งคู่ความหรื อผูท้ ี่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายต่อศาลที่เรี ยกว่า ค่าธรรมเนียมศาล ซึ่ งต้องชําระให้แก่ศาลในการฟ้ องดําเนิ นคดีหรื อต่อสู ้คดี และ
จะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมทุกชั้นศาล แต่หากเป็ นบุคคลยากจนไม่มีเงิ นที่จะเสี ยค่าธรรมเนี ยม อาจร้องขอ
ดําเนินคดีอย่างคนอนาถาได้
ที่ศาลชั้นต้นมีคาํ สั่งในเรื่ องค่าฤชาธรรมเนี ยมที่ผรู ้ ้องกับพวกขอดําเนิ นคดี อย่างคนอนาถา
โดยให้ยกเว้นเฉพาะไม่ตอ้ งนําเงิ นค่าธรรมเนี ยมรวมทั้งค่าทนายความซึ่ งจะต้องใช้แก่ โจทก์มาวางพร้อม
อุทธรณ์ ส่ วนค่าธรรมเนี ยมศาลชั้นอุทธรณ์ให้นาํ มาวางภายใน ๒๐ วัน ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ชอบแล้ว จึงมี
คําสั่งยกคําร้ อง การที่ ผูร้ ้ องอุทธรณ์ คาํ สั่งของศาลชั้นต้นที่ ใ ห้ยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมชั้นศาลอุ ทธรณ์ เพีย ง
บางส่ วนและศาลอุทธรณ์มีคาํ สั่งยืนให้ถือว่าเป็ นที่สุด นั้น เห็นว่า ก่อนที่ศาลจะมีคาํ สั่งให้คู่ความดําเนิ นคดี

-๓อย่างคนอนาถา ศาลจะต้องทําการไต่สวนเสี ยก่อนเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งว่า คูค่ วามเป็ นคนยากจนจริ ง ก็จะสัง่
ให้คู่ความที่ขอดําเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมในชั้นศาลอุทธรณ์ หรื อหากคู่ความสามารถ
จะเสี ยค่าธรรมเนี ยมในชั้นศาลอุทธรณ์ได้บางส่ วน ศาลชั้นต้นก็จะให้ยกเว้น ค่าธรรมเนี ย มบางส่ วนได้
การที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเช่ นนี้ จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นของคู่ความที่ขอดําเนิ นคดีอย่างคน
อนาถา เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ าย และเมื่อศาลชั้นต้นสั่งอย่างไร ก็ให้สิทธิแก่คู่ความที่
ขอดําเนิ นคดีอย่างคนอนาถามีสิทธิ อุทธรณ์ต่อไปได้ คําสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ ให้เป็ นที่สุด ที่บญั ญัติ
เช่นนี้ ก็เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิจารณากลัน่ กรองคําสั่งของศาลชั้นต้นอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
และความเป็ นธรรมแก่ คู่ความที่ ขอดําเนิ นคดี อย่างคนอนาถาในชั้นศาลอุทธรณ์ การที่ ให้คาํ สั่งของศาล
อุทธรณ์เป็ นที่สุดนั้น เนื่ องจากปั ญหาที่ว่า บุคคลนั้นเป็ นคนยากจนหรื อไม่ ได้รับการพิจารณามาแล้วถึง
สองศาล และปั ญหาข้อนี้ ไม่ใช่ ประเด็นในคดี โดยตรง จึงควรให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์ ไม่ควรให้ยืดเยื้อฎี กา
ต่อไปได้อีก ซึ่งเหมาะสมและมีความเป็ นธรรมแก่คู่ความแล้ว กรณี ดงั กล่าวแม้จะเป็ นการจํากัดสิ ทธิ อยูบ่ า้ ง
แต่ก็เป็ นการจํากัดเท่าที่จาํ เป็ นและไม่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่ งสิ ทธิ และเสรี ภาพ นอกจากนี้ ยงั ใช้
บังคับเป็ นการทัว่ ไป ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็ นการ
เจาะจง เป็ นบทบัญญัติที่ใช้กบั คู่ความอย่างเท่าเที ยมกัน คู่ความทุกคนได้รับการปฏิ บตั ิและได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้คาํ นึงถึงฐานะของคู่ความแต่อย่างใด
๔. ผลแห่ งคําวินิจฉัย
ศาลรั ฐธรรมนู ญโดยมติ เอกฉันท์จึงวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า ไม่ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
______________________________
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