แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ãá´§
¹ÔμÔ¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
• ใหไว ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีก่ ี ฬ าอาชี พ เป น กิ จ กรรมกี ฬ าทีน่ านาประเทศให ค วามสํ า คั ญ
และเปนอาชีพหนึ่งทีส่ รางรายไดใหแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูที่
เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดใหมีการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่
เกี ่ย วเนื ่อ งกั บ กี ฬ าอาชี พ ยัง เป น ป จ จั ย ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการท อ งเที ่ย ว
และเผยแพรชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่สงเสริม
กีฬาอาชีพใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกําหนดมาตรการคุมครอง
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
และผูที่เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจน จึงสมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมกีฬาอาชีพ เพื่อกําหนดมาตรฐานดานตาง ๆ เกี่ยวกับกีฬาอาชีพใหสอดคลอง
กับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย และเพื่อคุมครอง
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
และผูที่เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“กีฬาอาชีพ” หมายความวา กีฬาที่จัดการแขงขันอยางเปนระบบตาม
มาตรฐานสากลและมีนักกีฬาอาชีพเขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขัน
ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“นักกีฬาอาชีพ” หมายความวา ผูซึ่งเลนกีฬาอาชีพเปนอาชีพ
“บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความวา ผูตัดสิน ผูฝกสอน หรือผูทําหนาที่
เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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93-108-MAC6.indd 93

จุลนิติ

๙๓

11/6/57 11:40

พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

“ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคลซึ่งจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ
“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความวา สมาคมกีฬาที่ไดจดทะเบียนแลว
ตามกฎหมายและมีวตั ถุประสงคหลักเกีย่ วกับกีฬาอาชีพหรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ
“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความวา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงคหลักเกีย่ วกับกีฬาอาชีพหรือการสงเสริมกีฬาอาชีพ ไมวา จะเรียก
ชื่อวาสโมสรหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ
“การลมกีฬา” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยแสรงแพหรือ
โดยกระทําการหรือไมกระทําการแขงขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และใหหมาย
รวมถึงการเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพื่อใหผลการแขงขันเปนไปตามที่
กําหนดไวเปนการลวงหนา
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูว า การการกีฬาแหงประเทศไทยหรือผูซ งึ่
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยมอบหมายเปนหนังสือ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) คณะกรรมการ (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๖)
๒.๑) คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธาน
กรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๖ คน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับเลือกใหเปน ไดแก
(ก) ผูแทนนักกีฬาอาชีพซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนักกีฬา
อาชีพใหเหลือ ๔ คน โดยตองเปนนักกีฬาอาชีพตางชนิดกัน
(ข) ผูแทนผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ จํานวน ๔ คน ไดแก ผูแทน
บุคลากรกีฬาอาชีพ ผูแทนผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ผูแทนสโมสรกีฬาอาชีพ
และผูแทนสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งมาจากการเลือกกันเองในแตละฝายใหเหลือ
ฝายละ ๑ คน โดยตองเปนกีฬาอาชีพตางชนิดกัน
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(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ จากบุคคลทีม่ คี วามรู
ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณเปนทีป่ ระจักษในดานตาง ๆ
อันเปนประโยชนตอการสงเสริมกีฬาอาชีพ จํานวน ๖ คน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการกีฬา ดานการตลาดและระบบสิทธิประโยชน
ดานกฎหมาย และดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬาอยางนอยดานละ ๑ คน
โดยใหผวู า การการกีฬาแหงประเทศไทยแตงตั้งรองผูว า การการกีฬา
แหงประเทศไทยคนหนึ่งเปนเลขานุการ (มาตรา ๖)
ทั้ ง นี้ กฎหมายได กํ า หนดให ก รรมการซึ ่ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ง ตาม
ขอ ๒.๑) (๓) และกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ ่งึ รัฐมนตรีแตงตั้งตามขอ ๒.๑) (๔) มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระมิได (มาตรา ๙ วรรคแรก)
๒.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนากีฬาอาชีพตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชมาตรการทางภาษีอากร
เพื่อการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
(๓) เสนอความเห็นหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องอันอาจมีผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
(๔) กํ า หนดชนิ ด หรื อ ประเภทกี ฬ าทีใ่ ห ถื อ ว า เป น กี ฬ าอาชี พ
ตามกฎหมายนี้
(๕) กํ า หนดลั ก ษณะหรื อ นิ ย ามความหมายของการเป น ผู  ตั ด สิ น
ผูฝ ก สอน หรือผูท ําหนาที่เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพซึ่งใหถอื วาเปนบุคลากร
กีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้
(๖) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
จดแจงการจดแจง รายการหลักฐานการจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐาน
การจดแจง การยกเลิกหลักฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจดแจง การกําหนด
แบบหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง
และใบแทน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล การเก็บรักษาขอมูล
การเผยแพรขอมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือ
สมาคมกีฬาอาชีพ และผูจ ดั การแขงขันกีฬาอาชีพ หรือการอื่นที่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ
(๗) กําหนดมาตรฐานการจาง มาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ
มาตรฐานความปลอดภัยใหเปนธรรมและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
(๘) ออกประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของนั ก กี ฬ าอาชี พ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
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(๙) กําหนดมาตรการและเงื่อนไขในการคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม
และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผูจ ดั การแขงขันกีฬาอาชีพ สมาคม
กีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ
(๑๐) ออกระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ วิธกี าร และวิธพี จิ ารณาเกีย่ วกับ
การอุทธรณและการรองทุกข
(๑๑) วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ วิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ข องนั ก กี ฬ าอาชี พ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ และการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกีฬาอาชีพ
(๑๒) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนําสงเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๑๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและ
การบริหารกองทุน
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๑)
๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข
กําหนดใหมคี ณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งรองทุกขซงึ่ คณะกรรมการ
แตงตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๔ คน ซึ่งในจํานวน
นีจ้ ะตองเปนผูท มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญหรือมีประสบการณดา นกฎหมายอยางนอย
๑ คน โดยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)
๒.๔) การกีฬาแหงประเทศไทย
กําหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทย ทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
การศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูล และกิจการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งรองทุกข และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน (มาตรา ๑๖)
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๓) สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ (หมวด ๒, มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๘)
๓.๑) การดําเนินการจดแจง
กํ า หนดให ส โมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ จดแจ ง
การดําเนินการตอนายทะเบียน โดยการจดแจงดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพทีอ่ ยูในสังกัดหรือในความดูแล
ของตน เมือ่ นายทะเบียนไดรับแบบการจดแจงและหลักฐานแลว ก็ใหรับจดแจง
และดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยืน่ จดแจงโดยไมชักชา
เวนแตผยู ่นื จดแจงไดดาํ เนินการไมถกู ตองหรือครบถวน ในกรณีน้กี ฎหมายไดกาํ หนด
ให น ายทะเบี ย นแนะนํ า ให ผู  ย นื ่ จดแจ ง ดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งและครบถ ว น
ในคราวเดียวกันภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแบบการจดแจงและหลักฐาน
การจดแจง เมื่อไดดําเนินการถูกตองและครบถวน ใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือ
สําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจง (มาตรา ๑๗)
โดยเมื่อสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดแจ ง แล ว สโมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ นั ้น อาจใช คํ า
ซึ่งแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได อีกทัง้ ยังมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการ
ทีค่ ณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอนื่ ตามทีก่ ฎหมายไดกําหนด
ไวดวย (มาตรา ๑๘)
๓.๒) มาตรการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ ดรับหนังสือ
สําคัญแสดงการจดแจงซึ่งประสงคจะขอรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการ
สนับสนุนจากกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ดําเนินการยืน่ คําขอตอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน (มาตรา ๑๙ วรรคแรก)
๓.๓) หนาที่ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพและนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๑) กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไดรบั นักกีฬา
อาชี พ หรื อ บุค ลากรกี ฬ าอาชี พ เข า อยู  ใ นสั ง กั ด หรื อ อยู  ใ นความดู แ ล มีห น า ที ่
ตองจัดทําสัญญาจางหรือความตกลงรวมกันแลวแตกรณี เปนหนังสือ โดยขอกําหนด
ในสัญญาจางหรือความตกลงรวมกันดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรฐานการจาง
หรือมาตรการในการคุมครองที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอยางนอย
ตองกําหนดเรื่องชั่วโมงทํางานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจาง มาตรการ
ด า นความปลอดภั ย และการคุ  ม ครองนั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ
การทําประกันเพื่อคุมครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สําหรับนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตราย
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อันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝกซอมหรือแขงขันกีฬาอาชีพ รายได การแบงปน
ผลประโยชนระหวางสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ (มาตรา ๒๑)
(๒) กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยูใน
สังกัดหรืออยูในความดูแล ซึ่งระเบียบหรือขอบังคับนั้นตองไมขัดหรือแยงกับ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใชบังคับเปนการภายในใหชัดเจน
รวมถึงกําหนดบทลงโทษสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยูใน
สังกัดหรืออยูในความดูแลที่ฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับวาดวยจรรยาดังกลาว
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายนี้ ซึ่งหากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมลงโทษ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษที่ไดกําหนดไว สโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจตองถูกตัดสิทธิในการไดรับการชวยเหลือ
การสงเสริม และการสนับสนุน รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นที่กฎหมายกําหนดทั้งหมด
หรือเพียงบางสวน (มาตรา ๒๒)
โดยกฎหมายไดกําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
สงระเบียบหรือขอบังคับวาดวยจรรยาดังกลาวตอนายทะเบียนภายใน ๑ ปนับแต
วันทีไ่ ดรบั หนังสือสําคัญแสดงการจดแจง แตในกรณีทรี่ ะเบียบหรือขอบังคับวาดวย
จรรยาทีไ่ ดยนื่ ไวเปลีย่ นแปลงไป กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
แจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว (มาตรา ๒๓)
(๓) ในกรณีที่ศาลอาญามีคําพิพากษาถึงที่สุดวานักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพผูใดมีความผิดตามขอ ๙.๒) (๑) ถึง (๔) กําหนดใหสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู
ในสังกัดหรืออยูในความดูแลในการไดรับการเสนอชื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
อาชีพในนามสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพในรายการใด ๆ ตามระยะเวลา
ที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑ ป ซึ่งหาก
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพดังกลาว สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจถูกตัดสิทธิ
ในการไดรบั การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน รวมทัง้ สิทธิประโยชนอนื่
ที่กฎหมายกําหนดทั้งหมดหรือเพียงบางสวน (มาตรา ๒๔)
(๔) ในการเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีพ กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพ
และสมาคมกีฬาอาชีพมีหนาที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดา
กองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยู
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ภายในบริเวณสถานที่จดั การแขงขันใหอยูใ นความเรียบรอยตลอดระยะเวลาที่จดั การ
แขงขันนัดที่ตนเขารวมการแขงขันนั้น (มาตรา ๒๗)
๓.๔) การดํ า เนิ น การกรณี ส โมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ
ที่ไมไดรับความเปนธรรม
กําหนดใหนําหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา
เกี่ยวกับการรองทุกขและการอุทธรณกรณีทนี่ ักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพ มาใชบังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
อื่นดวย โดยอนุโลม (มาตรา ๒๕)
๓.๕) ผลของการไมปฏิบตั ิตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการสั่งงดหรือระงับ
การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนได
ในกรณีท่ีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายนี้ หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ (มาตรา ๒๖)
๓.๖) การนําหมวด ๒ มาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพของตางประเทศ
กฎหมายกําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วาดวยสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนี้ มาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพของตางประเทศที่เขารวมการแขงขันในรายการการแขงขันกีฬาอาชีพที่จดั ขึ้น
ในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ยกเวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ ในเรื่อง
ทีเ่ กี่ยวกับการดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียรหรือ
ผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยูภายในบริเวณ
สถานที่ทจี่ ัดการแขงขันใหอยูในความเรียบรอยตลอดระยะเวลาที่จัดการแขงขัน
นัดทีต่ นเขารวมการแขงขันนั้น ใหนํามาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพของตางประเทศดวย (มาตรา ๒๘)
๔) นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (หมวด ๓, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๖)
๔.๑) การดําเนินการจดแจง
ใหนกั กีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพยื่นขอจดแจงการเปนนักกีฬา
อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพตอนายทะเบียน และเมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอ
จดแจงแลวใหนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวใหแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพนั้น (มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐)
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๔.๒) มาตรการในการคุม ครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
(๑) ใหนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ไดรับบัตรประจําตัว
แลวมีสิทธิไดรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอื่น
ทีก่ ฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกาํ หนดใหนาํ บทบัญญัตใิ นขอ ๓.๒) และขอ ๓.๕)
มาใชบงั คับแกการขอรับการคุม ครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
จากกองทุน และการไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๑)
(๒) ใหนกั กีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพผูท เี่ ห็นวาตนไมไดรบั
ความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยูในความดูแล มีสิทธิรองทุกขตอนายทะเบียน และให
นายทะเบียนเสนอเรื่องรองทุกขภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข
ตอคณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งรองทุกข เพือ่ ทําหนาทีไ่ กลเกลีย่ หรือพิจารณาวินจิ ฉัย
เรื่องรองทุกข แตในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพไมพอใจคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งรองทุกข
ก็ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยดังกลาว (มาตรา ๓๔)
(๓) ใหนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพมีเสรีภาพในการ
รวมกลุ มกันเปนองคกร เพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน ของสมาชิก
รวมทั้งการเจรจาความตกลงรวมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
โดยองคกรดังกลาวเมื่อจดทะเบียนแลว ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล (มาตรา ๓๕)
(๔) ในกรณี ที่ นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ซึ่ ง มิ ไ ด มี
สัญชาติไทยและไดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเลนกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหนาที่
เกีย่ วกับกีฬาอาชีพโดยมีสญ
ั ญาจางหรือความตกลงรวมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงคที่จะใหการกีฬาแหงประเทศไทยชวยเหลือ
ประสานงาน หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ใหบุคคลดังกลาวหรือ
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพเจาสังกัดหรือดูแล แจงขอมูลเกีย่ วกับจํานวน
บุคคลและระยะเวลาตามสัญญาหรือความตกลงรวมกัน หรือขอมูลอื่นอันจําเปน
แกการดําเนินการนัน้ ตอการกีฬาแหงประเทศไทย โดยใหการกีฬาแหงประเทศไทย
ประสานงานและนําสงขอมูลทีจ่ าํ เปนตอการพิจารณาอนุญาตแกผมู อี าํ นาจพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
แลวแตกรณี หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรแกกรณี (มาตรา ๓๖)
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๔.๓) การจัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กําหนดใหประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตองมีกลไกและระบบ
ในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการลงโทษ
ในกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองเปนไปตามความรายแรงแหงการกระทํา
โดยการจัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกลาว จะตองรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวาง (มาตรา ๓๒)
๔.๔) ความสัมพันธระหวางนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสร
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ
กําหนดใหความสัมพันธระหวางนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ใหเปนไปตามสัญญาและความตกลง
รวมกันระหวางนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยูในความดูแล (มาตรา ๓๓)
๕) การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ (หมวด ๔, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๓๙)
๕.๑) การแจงแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน
กําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแตละรายการ ผูจ ดั การแขงขัน
กีฬาอาชีพตองแจงแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันซึง่ รวมถึง
การแบงผลประโยชนหรือรายไดตอนายทะเบียนกอนการจัดการแขงขันตามที่
นายทะเบียนกําหนด
๕.๒) มาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัย
กําหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพจัดใหมีมาตรฐานการจัดการ
แขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬาอาชีพ และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผูเขาชมการแขงขัน
กีฬาอาชีพซึง่ ตองเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอยางนอยตอง
กําหนดเรื่องที่ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคาร สถานทีท่ ่จี ดั การแขงขัน
กีฬาอาชีพ ทางเขาออกอาคารและสถานที่นั้น สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และ
ระบบที่จําเปนตอการควบคุมหรือดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพนั้น
(๒) มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอยในสถานที่
ทีใ่ ชในการแขงขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแขงขัน
กีฬาอาชีพ
(๓) การสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับการ
แขงขันกีฬาอาชีพ หรือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาอาชีพ
มิใหมีพฤติกรรมที่สรางความเสียหายแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๔) การจัดใหมกี ารตรวจสุขภาพนักกีฬาอาชีพโดยแพทยแผนปจจุบนั
และรับรองดวยวานักกีฬาอาชีพนัน้ มีสขุ ภาพแข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะเขารวมการแขงขัน
กีฬาอาชีพหรือประกอบกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการแขงขันกีฬาอาชีพไดอยางปลอดภัย
(๕) การจัดใหมบี คุ ลากรทางการแพทย อุปกรณทางการแพทยทจี่ าํ เปน
และเหมาะสมตอการรักษาสุขภาพรางกายของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
อยูป ระจําสนามแขงขัน หรือสถานทีจ่ ดั กิจกรรมกีฬาอาชีพ ตลอดเวลาทีม่ กี ารแขงขัน
กีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาอาชีพ
(๖) การอํานวยความสะดวกแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ (มาตรา ๓๗)
๕.๓) ผลของการฝาฝนไมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันกีฬา
อาชีพ
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนพบวาผูจ ดั การแขงขันกีฬาอาชีพมีการฝาฝน
ไมแจงแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน ไมจัดใหมีมาตรฐาน
การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยและมีเหตุอันควรเชื่อได
วาเปนการกระทําผิดตามกฎหมายอืน่ ดวย ใหนายทะเบียนแจงผูม ีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
หรือสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป (มาตรา ๓๘)
๕.๔) สิทธิไดรับความชวยเหลือในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
แขงขันกีฬาอาชีพ
กําหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
การสง เสริ ม และการสนั บ สนุ น ในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การแขง ขั น
แตละรายการ ตามเงือ่ นไขและมาตรการทีค่ ณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิ
ประโยชนอื่นที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายใหนําบทบัญญัติในขอ ๓.๒) และ
ขอ ๓.๕) มาใชบงั คับแกการขอรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุนจาก
กองทุน และการไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้หรือ
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ โดยอนุโลม
(มาตรา ๓๙)
๖) กองทุน (หมวด ๕, มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๑)
๖.๑) วัตถุประสงคของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
กําหนดใหมีการจัดตั้ง “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬา
แหงประเทศไทย เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การชวยเหลือ การสงเคราะห สวัสดิการ การสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนา
และการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ
(มาตรา ๔๐)
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๖.๒) รายไดของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
กําหนดใหกองทุนประกอบดวย
(๑) เงินของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหง
ประเทศไทยวาดวยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่โอนมาตามขอ ๑๐) (๒)
(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือทีไ่ ดรับจากงบประมาณรายจาย
ประจําปตามความจําเปน
(๔) เงินคาปรับทางปกครองตามกฎหมายนี้
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๖) เงินทีไ่ ดจากการจําหนายทรัพยสินของกองทุน หรือไดจาก
การจัดหรือรวมจัดหารายไดเขากองทุน หรือไดจากระบบสิทธิประโยชนที่การกีฬา
แหงประเทศไทยดําเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริมกีฬาอาชีพ
(๗) เงินหรือทรัพยสินทีต่ กเปนของกองทุน หรือทีก่ องทุนไดรับ
ตามกฎหมาย
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสนิ ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา
(๙) รายไดอื่น ๆ
ทัง้ นี้ เงิน ทรัพยสนิ และดอกผลทีก่ องทุนไดรบั ดังกลาว ไมตอ งนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน สวนเงินหรือทรัพยสนิ ที่มผี บู ริจาคหรือมอบใหแกกองทุนนั้น
ใหจัดการตามเงื่อนไขที่ผูบริจาคหรือผูมอบใหไดกําหนดไวและจะตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว
กองทุ น ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมจากผู  บ ริ จ าคหรื อ ผู  ม อบให ห รื อ ทายาท
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)
๖.๓) กิจการที่สามารถใชจายเงินของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพได
สําหรับเงินกองทุนกฎหมายกําหนดใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
และผูซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬา
อาชีพ และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห
(๒) สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
(๓) เชิดชูเกียรติแกนกั กีฬาอาชีพแหงชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อใหเปนนักกีฬาอาชีพ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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(๕) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพเพือ่ หารายได
เขากองทุน
(๖) เปนคาใชจา ยในการบริหารกองทุนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด (มาตรา ๔๔)
๖.๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
กําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒.๑) (๔)
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนกรมบัญชีกลาง
และผูแ ทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ กรรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะกรรมการ
แตงตั้งจํานวน ๘ คน ในจํานวนนี้จะตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือ
มีประสบการณดานกีฬาจํานวน ๔ คน ดานการบริหารจัดการภาครัฐจํานวน ๑ คน
ดานการบริหารจัดการภาคเอกชนจํานวน ๑ คน ดานการเงินหรือการธนาคาร
จํานวน ๑ คน และดานกฎหมายจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ โดยใหผูวาการ
การกีฬาแหงประเทศไทยแตงตั้งพนักงานของการกีฬาแหงประเทศไทยคนหนึ่ง
เปนเลขานุการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา ๔๕)
กฎหมายไดกาํ หนดใหกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะกรรมการแตงตัง้
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได (มาตรา ๔๖)
๖.๕) อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของกองทุน
(๒) บริ ห ารกองทุ น และจั ด หาผลประโยชน ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายนี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ
ใหเปนอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือตามทีร่ ฐั มนตรีมอบหมาย
(มาตรา ๔๘)
๖.๖) การเรียกคืนเงินชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุน
กําหนดใหกรณีทผี่ ไู ดรบั เงินชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนจากกองทุน
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนกําหนด ใหการกีฬาแหงประเทศไทยรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทราบเพื่อพิจารณาเรียกคืนเงินชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนนั้น
พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือตามสัญญานําสงเขากองทุน (มาตรา ๔๙)

๑๐๔
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๖.๗) การจัดทํางบการเงินและบัญชี
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี
ทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป โดยให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูส อบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรั บ รองบั ญ ชี แ ละการเงิ น ทุก ประเภทของกองทุ น เสนอต อ
คณะกรรมการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๕๑)
๗) การยกยองเชิดชูเกียรติ (หมวด ๖, มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๓)
กํ า หนดให นั ก กี ฬ าอาชี พ หรื อ บุ ค ลากรกี ฬ าอาชี พ ที ่ไ ด จ ดแจ ง ต อ
นายทะเบียนแลว อาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ โดยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
นักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ การประกาศยกยอง
รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
แหงชาติจะไดรบั จากเงินกองทุน การถูกถอด และการถูกตัดสิทธิการไดรบั ประโยชน
ตอบแทน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๒)
ทัง้ นี้ เมื่อบุคคลใดไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติแลว กฎหมายกําหนดใหบุคคลนั้นตองดํารงตน
ใหเปนแบบอยางที่ดแี ละรักษาเกียรติความเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแหงชาติไวดวย แตในกรณีที่นักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแหงชาติไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือ
ถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
ใหนายทะเบียนดําเนินการถอดผูนัน้ ออกจากการเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ และใหสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนจาก
เงินกองทุนในฐานะทีเ่ ปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ
เปนอันระงับ (มาตรา ๕๓)
๘) นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ (หมวด ๗, มาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๕๗)
ในการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนายทะเบียน
และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในทีท่ าํ การสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่
จัดการแขงขันกีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ
เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณการแขงขันกีฬา รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช
และยานพาหนะที ใ่ ช ใ นการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าอาชี พ หรื อ กิ จ กรรมกี ฬ าที ม่ ี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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กั บ กี ฬ าอาชี พ ในระหว า งพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง พระอาทิ ต ย ต กหรื อ เวลาทํ า การ
ของสถานที่นั้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการดําเนินการที่ฝาฝนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้
(๒) มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู  ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งมาให ถ  อ ยคํ า ส ง เอกสาร หรื อ วั ต ถุ
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ การพิจารณาได (มาตรา ๕๔)
ทั้ ง นี้ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องนายทะเบี ย นหรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ดังกลาว ใหนกั กีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ หรือผูจ ดั การแขงขันกีฬาอาชีพ ตลอดจน
บุคคลซึง่ เกีย่ วของหรืออยูใ นสถานทีน่ นั้ อํานวยความสะดวกตามสมควร และในการ
ปฏิบตั หิ นาทีก่ ฎมายไดกาํ หนดใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีต่ อ งแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ (มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖)
อนึง่ ในการปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนและ
พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๕๗)
๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๘)
๙.๑) โทษทางปกครอง กฎหมายกําหนดใหมโี ทษทางปกครองสําหรับกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) กรณี ที่ ส โมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ ไม จ ดแจ ง
การดําเนินการตามขอ ๓.๑) หรือไมแจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูล หรือ
รายการหลักฐานที่ไดเคยยื่นขอจดแจงไวแลวตอนายทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับแต
วันทีไ่ ดมกี ารเปลีย่ นแปลงนัน้ ตองระวางโทษปรับทางปกครองตัง้ แต ๑๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๘)
(๒) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมจัดทําสัญญา
จางหรือความตกลงรวมกันเปนหนังสือ หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานการจางที่คณะ
กรรมการประกาศกําหนดตามขอ ๓.๓) (๑) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๙)
(๓) กรณี ที่ ส โมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ ไม ป ฏิ บั ติ
ตามขอ ๓.๓) (๒) หรือขอ ๓.๓) (๓) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
(๔) กรณีทสี่ โมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพไมดแู ลนักกีฬาอาชีพ
บุคลากรกีฬาอาชีพและบรรดากองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบ
นักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยูภายในบริเวณสถานที่จัดการแขงขัน ใหอยูใน
ความเรียบรอยตามขอ ๓.๓) (๔) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๖๑)
(๕) กรณีทผี่ จู ดั การแขงขันกีฬาอาชีพฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามขอ ๕.๑)
และขอ ๕.๒) ตองระวางโทษปรับทางปกครองวันละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๒)
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ทั้งนี้ กําหนดใหการกําหนดโทษปรับทางปกครองในสวนนี้ และ
การพิจารณาลงโทษทางปกครอง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงความรายแรงของ
พฤติการณแหงการกระทําความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๖๓)
๙.๒) โทษอาญา กฎหมายกําหนดใหมโี ทษอาญาสําหรับความผิดดังตอไปนี้
(๑) ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
นักกีฬาอาชีพหรือผูอ ่นื เพื่อจูงใจใหนกั กีฬาอาชีพกระทําการลมกีฬา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๔)
(๒) ผูใ ดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอน่ื ใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอืน่ เพื่อใหมีการกระทําการลมกีฬา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๖๕)
(๓) ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ผูตัดสินหรือผูอืน่ เพือ่ จูงใจใหผูตัดสินทําหนาทีต่ ัดสินไมเปนไปตามระเบียบหรือ
กติกาการแขงขัน หรือทําหนาทีต่ ัดสินอยางไมถูกตองเที่ยงธรรม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๖)
(๔) ผูต ดั สินใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอน่ื ใด
สําหรับตนเองหรือผูอืน่ เพื่อทําหนาทีต่ ัดสินไมเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการ
แขงขันหรือทําหนาที่ตดั สินอยางไมถกู ตองเที่ยงธรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป
ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๗)
(๕) ผูใ ดกระทําการอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๕.๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานหรือสิง่ ใด
ตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข คณะอนุกรรมการ
นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
(๕.๒) ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๘) (๑) หรือ (๒) (มาตรา ๖๘)
๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๔)
(๑) กําหนดใหรฐั มนตรีแตงตั้งกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูซ ่งึ ไดรบั เลือกใหเปน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒.๑) (๓) (ก) และ (ข) และ (๔) ภายใน ๙๐ วัน
นับแตวนั ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แตในระหวางที่ยังไมมกี ารแตงตั้งกรรมการดังกลาว
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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๑๐๗
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพประกอบดวย รัฐมนตรีวา การกระทรวง
การทองเทีย่ วและกีฬาเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การทองเทีย่ วและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผูอ าํ นวยการ
สํานักงบประมาณ และผูว า การการกีฬาแหงประเทศไทยเพือ่ ทําหนาทีค่ ณะกรรมการ
ไปพลางกอน โดยใหรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยซึ่งผูวาการการกีฬา
แหงประเทศไทยแตงตั้งเปนเลขานุการ (มาตรา ๖๙)
(๒) กําหนดใหโอนบรรดากิจการ เงิน และทรัพยสนิ ตลอดจนสิทธิ และหนี้
ของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการ
บริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเปนของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๗๐)
(๓) กําหนดใหในวาระเริม่ แรก ใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพตามขอ ๑๐) (๑)
หรือคณะกรรมการตามขอ ๒.๑) แลวแตกรณี ทําหนาที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามกฎหมายนี้
(มาตรา ๗๑)
(๔) กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพทีด่ าํ เนินการอยูก อ น
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหมาจดแจงการดําเนินการตอนายทะเบียนภายใน
๙๐ วันนับแตวนั ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยในระหวางนี้มใิ หนาํ โทษทางปกครอง
ในขอ ๙.๑) (๑) มาใชบังคับ (มาตรา ๗๒)
(๕) กําหนดมิใหนําความในขอ ๕.๑) และขอ ๕.๒) และโทษทางปกครอง
ในขอ ๙.๑) (๕) มาใชบังคับแกการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพรายการที่ไดดําเนินการ
ไปแลวกอนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และยังไมเสร็จสิ้น (มาตรา ๗๓)
(๖) กําหนดใหออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๒ ปนับแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
โดยให บ รรดาข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ของการกี ฬ า
แหงประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวของกับการกีฬาอาชีพที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหยงั คงใชบงั คับตอไปเพียงเทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับกฎหมายนี้
จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามกฎหมายนี้ใชบังคับ (มาตรา ๗๔)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันศุกรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนตนไป)

๑๐๘
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
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คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง

พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรสี ง คําโตแยงของจําเลยในคดีอาญา เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ รวม ๒ คํารอง โดยมีขอ เท็จจริงสรุปไดดงั นี้
คํารองที่หนึง่ (เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๖) พนักงานอัยการจังหวัดสระแกว เปนโจทก ยื่นฟอง
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สระแกว จํากัด โดยนายวัชระ จําปาเทศ จําเลย
ที่ ๑ มีฐานะเปนนิตบิ ุคคลตามกฎหมาย นายวัชระ จําปาเทศ จําเลยที่ ๒ เปนประธานสหกรณ ฯ และนายนวพล
ขอมดําดิน จําเลยที่ ๓ เปนผูจดั การสหกรณ ฯ เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๕ หมายเลขแดง
ที่ ๓๓๗๒/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันขายปุยอินทรียปลอม อันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา๓ มาตรา ๓๐ มาตรา๓๒/๒(๕) มาตรา๖๕ มาตรา ๗๒/๔ มาตรา๗๒/๕ และมาตรา ๗๒/๖
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น
คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๕๖) พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑๑ สํานักงานคดีอาญา) เปนโจทก ยื่นฟองบริษัท ฟอกซ ฟอรมูเลท จํากัด
โดยนายสุโข สมตระกูล จําเลยที่ ๑ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และนายสุโข สมตระกูล
จําเลยที่ ๒ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน ดําเนินกิจการผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย เปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๒๑๓/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันผลิตปุย
เคมีปลอมเพื่อการคา โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองตํากวารอยละสิบตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรือ
ระบุไวในฉลาก อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๒/๕ พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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๑๐๙
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คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตอมาจําเลยตามคํารองทัง้ สองใหการปฏิเสธและโตแยงวา พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง กลาวคือ พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิด
ของจําเลย โดยโจทกไมจาํ ตองพิสจู นใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึง่ ของจําเลยกอน
เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิด
และตองรับโทษทางอาญา โดยการสันนิษฐานวาถาผูก ระทําความผิดเปนนิตบิ คุ คล ก็ใหกรรมการผูจ ดั การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรวม
รับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุ คคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวม
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นเทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยัง
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิตบิ คุ คลนัน้ ทัง้ หมดทุกคน บทบัญญัตมิ าตราดังกลาว จึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูต อ งหา
หรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข และขัดกับหลักนิติธรรมขอที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด
นอกจากนี้ ยั ง เป น การนํ า บุ ค คลเข า สู ก ระบวนการดํ า เนิ น คดี อ าญาให ต อ งตกเป น ผู ต อ งหาหรื อ
จําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญา
ของจําเลยจึงขัดกับหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ตามนัย
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ จําเลยตามคํารองทั้งสองจึงขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา
๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรเี ห็นวา พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว จึ ง ส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลยตามคํ า ร อ งทั้ ง สองเพื่ อ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑

๑๑๐
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มีอํ า นาจรั บ คํ า ร อ งทัง้ สองนี ไ้ ว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองทั้งสองมีประเด็นโตแยงวา พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
ซึ่งศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงตองดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองทัง้ สองไวพิจารณาวินิจฉัย
และโดยที่คาํ รองทั้งสองมีประเด็นวินจิ ฉัยอยางเดียวกันจึงใหรวมพิจารณาและวินจิ ฉัยไปในคราวเดียวกัน
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นที่ตองพิจารณาวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัติปยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม โดยวรรคสอง บัญญัตวิ า ในคดีอาญาตองสันนิษฐาน
ไวกอ นวาผูตอ งหาหรือจําเลยไมมีความผิด เปนบทบัญญัตทิ ่มี เี จตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
พื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตอ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา มิใหตอ งตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิด
กอนที่จะไดรบั การพิสจู นความผิดจากโจทก โดยใหสนั นิษฐานไวกอ นวาผูตอ งหาหรือจําเลยไมมคี วามผิด
จนกวาจะมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ วาเปนผูก ระทําความผิด ซึง่ ขอสันนิษฐานวาผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา
เปนผูบริสุทธิ์ (presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้
เปนขอสันนิษฐานอันมีท่มี าจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ ที่วา บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามี
สิทธิท่จี ะไดรับการสันนิษฐานไวกอ นวาบริสทุ ธิ์ จนกวาจะมีการพิสจู นวา มีความผิดตามกฎหมายในการ
พิจารณาโดยเปดเผย และผูน น้ั ไดรบั หลักประกันทัง้ หลายทีจ่ าํ เปนในการตอสูค ดี ประกอบกับกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights) ขอ ๑๔.๒ ที่วา บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบ ริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากลทีว่ า บุคคลทุกคนมิใชผูก ระทําความผิดอาญา เพือ่ เปนหลักประกัน
แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาทีร่ ฐั ใหการรับรองแกบคุ คลทุกคนทีจ่ ะไม
ถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการ
ที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ
สําหรับพระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อควบคุม
การผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุม
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

การผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมภาคเกษตรกรรมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันเปนการรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนสวนรวมของประเทศไทยทางดานเกษตรกรรม ประกอบกับเนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปยุ เปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพือ่ ชวยเพิม่ ผลผลิต
ใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
ในปริมาณมากขึน้ ทุกป แตปรากฏวาปุย เคมีทจี่ าํ หนายในทองตลาดนัน้ มักจะมีปยุ เคมีปลอม ปุย เคมี
ผิดมาตรฐาน ปุย เคมีเสือ่ มคุณภาพทัง้ นาํ หนักปุย เคมีกน็ อ ยกวาทีแ่ จงไวในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืช
ไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไร
เกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแก
นโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล ทัง้ นี้ การควบคุมดังกลาวซึง่ รวมถึงปุย ชีวภาพและปุย อินทรีย
ทีไ่ มไดคณ
ุ ภาพดวย และเพือ่ ใหรฐั ใชเปนเครือ่ งมือในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของผูป ระกอบ
ธุรกิจปุย มิใหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร และคุม ครองผูป ระกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปยุ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน และมิใหถกู เอาเปรียบจากผูป ระกอบธุรกิจปุย จึงมีบทกําหนดความผิดและ
โทษทางอาญาไว ดังเชนในมาตรา ๗๒/๕ ทีว่ างขอสันนิษฐานไววา ถาผูก ระทําความผิดเปนนิตบิ คุ คล
ก็ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวน
รูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว กลาวคือ โจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําใด ๆ
ของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลแตอยางใด คงพิสูจนเพียง
วานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลดังกลาวเทานั้น ซึ่งไมเกี่ยวกับการ
กระทําของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิตบิ คุ คลทีก่ ระทําความผิดแตอยางใด กรณีจงึ เปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา กรรมการผูจ ดั การ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ทั้งหมดทุกคน ประกอบกับหลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญา นั้น ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๙ บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา ...” ดังนั้น บุคคลไมวา
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน
ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทําในลักษณะอื่น ๆ ดวย เพราะฉะนั้น การที่กรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลจะตอง
รวมรับผิดตามที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดดวย ก็ตอเมื่อบุคคลเหลานั้นมีการกระทํา หรือ
งดเวนกระทําการที่ตนมีหนาที่ตองปองกันผล หรือควรตองกระทําดวย แตพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัตใิ หกรรมการผูจ ดั การ หุน สวนผูจ ดั การ ผูแ ทนนิตบิ คุ คล หรือผูซ ง่ึ รับผิดชอบในการดําเนินการ
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ของนิ ต ิบุ ค คลจะตอ งร ว มรั บ ผิ ด กั บ นิ ต ิบุ ค คลที เ่ ป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้
โดยโจทกไมตองพิสจู นใหเห็นวาบุคคลเหลานั้นซึ่งเปนจําเลยไดมกี ารกระทําหรืองดเวน หรือไมกระทํา
การอันเปนความผิดตามกฎหมายแตอยางใดกอน บทบัญญัตมิ าตราดังกลาว จึงเปนการสันนิษฐาน
ความผิดของผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงือ่ นไข มิใชการสันนิษฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสจู นถงึ การกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด
นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนิน
คดีอาญาใหตองตกเปนผูต องหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวา บุคคลนั้น
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในส ว นที ่สั น นิ ษ ฐานความผิ ด อาญาของผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลย
โดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๕ คน คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายชัช ชลวร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายบุญสง กุลบุปผา จึงวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแ ทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ดวย โดยไมปรากฎวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับ
การกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนั้น เปนบทบัญญัตทิ ่ขี ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๔ คน คือ นายจรูญ อินทจาร นายนุรกั ษ มาประณีต
นายสุพจน ไขมุกด และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา
๗๒/๕ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
ผู แ ทนนิ ต บิ ุ ค คล หรือ ผู ซ งึ ่ รับ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การของนิ ต บิ ุ ค คลนั น้ ตอ งรั บ โทษตามที ่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา
๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบงั คับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเมื่อไดวนิ จิ ฉัยดังนี้แลว จึงไมจาํ ตอง
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
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คําพิวินพิจากษาศาลรั
ฐธรรมนูญญทีที่ ๕/๒๕๕๗
่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖
่ ๑๘ พ.ศ.
ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๗
๒๕๕๖
ฉัยศาลรัฐธรรมนู
วันที่ ๒๑วัมีนนทีาคม
๒๕๕๗

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๕๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรือ่ ง

ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไป เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตัง้ ทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูต รวจการแผนดิน ผูร อ ง เสนอเรือ่ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากนายกิตติพงศ กมลธรรมวงศ วา การดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การเลื อ กตั้ ง
ทัว่ ไปขึน้ เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนไปโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ อันมีผลทําใหการดําเนินการ
จั ด การเลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นี้ แ ละที่ จ ะมี ขึ้ น ต อ ไปเป น อั น สิ้ น ผลไป จึ ง ขอให ผู ร อ งพิ จ ารณาตรวจสอบ
การละเลยการปฏิบตั หิ นาทีห่ รือการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) และสงเรือ่ งการดําเนินการและการออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ และการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
ใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เปนการเลือกตัง้ ทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ และใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้
ทั่วไปขึ้นใหม
ผูรองเห็นวา ปญหาตามหนังสือรองเรียนเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ ถึงมาตรา ๒๔๑ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไมเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ผูรองรับไวพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) ประกอบกับปญหาตามหนังสือรองเรียนไมอยูใ นอํานาจของศาลปกครอง
จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย นอกจากนี้ ปญหาตามหนังสือรองเรียน
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ยังมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงโดยตรงกับพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได
ดังนั้น เมือ่ การดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทัว่ ไปในวั น ที ่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๗ ตามเงื ่อ นไขระยะเวลาที ่กํ า หนดไว ใ นพระราชกฤษฎี ก า
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตสถานการณชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลดังเชนที่เปนอยู
ในป จ จุ บั น ไม อ าจดํ า เนิน การให เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเทีย่ งธรรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ และระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง จึงมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง มาตรา ๙๓
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๓๕ และมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ผูรองจึงเสนอเรือ่ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
วาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ตามพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป น การเลื อ กตั ง้ ที ไ่ ม ช อบด ว ย
รัฐธรรมนูญ และขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมทั้งใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทั่วไปขึ้นใหมใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองมีความประสงคจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กาํ หนด
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เนื่องจาก
การดําเนินการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ อันเปนประเด็นปญหาตามคํารอง เปนการดําเนินการที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทัว่ ไปในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกลาว และถึงแมพระราชกฤษฎีกาจะเปนกฎหมายที่มีศกั ดิ์ตํา กวาพระราชบัญญัติ แตพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนีม้ ิใชพระราชกฤษฎีกาทีต่ ราขึน้ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาพระราชบัญญัติซ่งึ อยูในอํานาจตรวจสอบของศาลปกครอง หากแตเปนพระราชกฤษฎีกา
ทีต่ ราขึน้ โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญและดวยเหตุทพ่ี ระราชกฤษฎีกาฉบับนีเ้ ปนกฎหมายเฉพาะ
ที่มลี กั ษณะพิเศษซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง อันเปนสวนหนึ่ง
ของบทบัญญัติในหมวด ๖ วาดวยรัฐสภาและเปนสวนที่สําคัญของบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบ
สภาผูแทนราษฎร จึงถือไดวาเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ทีผ่ รู อ ง
อาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญได ประกอบกับการจัด
การเลื อ กตัง้ สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรเปน การเลือ กตัง้ ทั ่ว ไปในวั น ที ่ ๒ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๕๗
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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ฉัยศาลรัฐธรรมนู
่ ๔ วักัมีนนนทียายน
๒๕๕๖
คําพิวินพิจากษาศาลรั
ฐธรรมนูญญทีที่ ๑๒/๒๕๕๖
่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖
่ ๑๘ พ.ศ.
ธัพ.ศ.
นวาคม
พ.ศ.๒๕๕๗
๒๕๕๖
๕/๒๕๕๗
วัวันนทีที่ ๒๑
าคม
๒๕๕๗

ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสมบูรณในวันเดียวกันได ทัง้ ยังทําใหเกิดปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาอีกหลายประการ ซึ่งไมมีองคกรอื่นใดนอกจากศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได คดีจึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีจ่ ะรับไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยได กรณีจงึ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาและการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
ในการพิจารณาประเด็นตามคํารองนี้ มีเหตุแหงคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
กอนวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ได ก ระทํ า เป น วั น เดี ย วกั น ทั่ ว ราชอาณาจั ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หรื อ ไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดใหมี
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึง่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งโดยกําหนดวันที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๖ และกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ตัง้ แตวนั ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ แตปรากฏวามีการชุมนุมทางการเมืองประทวง
และขัดขวางการสมัครรับเลือกตัง้ เปนผลใหเขตเลือกตัง้ จํานวน ๒๘ เขตเลือกตัง้ ไมมผี สู มัครรับเลือกตัง้
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ใหกําหนดวันเลือกตั้งเปนวันเดียวกัน
ทัว่ ราชอาณาจักร นัน้ มีเจตนารมณเพือ่ ใหการเลือกตัง้ เปนไปตามหลักพืน้ ฐานของการเลือกตัง้ ทีส่ าํ คัญ
ไดแก หลักการเลือกตั้งโดยเสรี กลาวคือ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนยอมใชสิทธิโดยปราศจาก
การบังคับ หรือกดดันทางจิตใจหรือการใชอทิ ธิพลใด ๆ ทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจ ไมวา การใชอทิ ธิพลเหลานี้
จะมาจากฝายใด ทั้งระหวางการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง ตองไมใหมีการควบคุมทิศทาง
การลงคะแนนเสียงไมวา จะเปนโดยการกระทําในรูปแบบใด ผูอ อกเสียงเลือกตัง้ ตองตัดสินใจลงคะแนน
ไดอยางอิสระภายใตกระบวนการสรางความคิดเห็นทางการเมืองที่เปดเผย หลักการเลือกตั้งโดยเสรี
นี้จึงครอบคลุมถึงการตระเตรียมการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอยางยิ่งครอบคลุมถึงการสมัครรับเลือกตั้ง
และการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ด ว ย จึ ง เห็ น ได ว า การกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปมากกวาหนึ่งวันจะทําใหการสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรม
การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือบรรดาเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นในวันหนึ่ง
มีอิทธิพลตอการเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นในอีกวันหนึ่งได
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

วัน เลื อ กตั ้ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การเลื อ กตั ้ง ทั ่ว ไปตามที ่กํ า หนดไว
ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘
วรรคสอง เปนวันที่เมื่อกําหนดขึ้นแลว ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีหนาที่ตองไปดําเนินการตาง ๆ
เพือ่ ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานั้น คือ การรับสมัครผูสมัคร
รับเลือกตัง้ การประกาศชือ่ ผูสมัครรับเลือกตัง้ และการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ส ว นวัน ลงคะแนนเลื อ กตัง้ นั ้น กํ า หนดขึ น้ โดยอาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ต ปิ ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยการเลื อ กตั ้ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ ่ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ ่ ง เป น กฎหมายที ่ ใช บ ั ง คั บ กั บ การดํ า เนิ น การจั ด การเลื อ กตั ้ ง ทั ่ ว ไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดไว การกําหนดวันลงคะแนนเลือกตัง้ นั้นมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวย
ความสะดวกให แ ก ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในการใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง วั น ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง อาจมี
ไดหลายวัน เชน การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ การลงคะแนนเลือกตั้งกอนวัน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ แตการใชสิทธิเลือกตั้งนั้น จะมีไดก็ตอเมื่อมีผูสมัครรับเลือกตั้งอยูในวันที่
ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใหผใู ชสทิ ธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได ในขณะที่วันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปจะตองมีเพียงวันเดียวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
กรณีปญหาที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส ว นที่ กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการดํ า เนิ น การ
จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมแลว เห็นวา มาตรา ๗๘ เปนบทบัญญัติทใี่ หอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกตัง้ ใหม” ในกรณีทกี่ ารลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
แหงใดไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปน
อยางอื่นซึ่งเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง และมาตรา ๑๐๘ เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง กํ า หนด “วั น ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม ” ในกรณี ก อ นวั น เลื อ กตั้ ง ถ า มี ห ลั ก ฐาน
อัน ควรเชื ่อ ได ว า การเลื อ กตั ้ง ในหน ว ยเลื อ กตั ้ง ใดหรื อ ในเขตเลื อ กตั ้ง ใดจะมิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต
และเทีย่ งธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาทีอ่ ื่นของรัฐ
สวนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายที่ใหอาํ นาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการกําหนดใหมกี าร
“ลงคะแนนเลื อ กตั ้ง ใหม ” หรื อ “จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั ้ง ใหม ” รวมทั ้ง ให อํ า นาจศาลฎี ก าสั ่ง
ให ม กี ารเลื อ กตั ง้ ใหม เฉพาะในกรณี ท มี ่ ผี ู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ง้ แล ว แต ม เี หตุ ต ามที ก่ ฎหมายกํ า หนด
ทําใหไมอาจลงคะแนนเลือกตัง้ ได หรือมีขอเท็จจริงทีท่ ําใหการเลือกตัง้ นัน้ ไมสุจริตและเทีย่ งธรรม
ทวาเหตุแหงคํารองในคดีนี้ เขตเลือกตั้งที่เปนปญหาทั้ง ๒๘ เขตเลือกตั้ง ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง
ถือวายังไมมีการจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปใน ๒๘ เขตเลือกตัง้ นีม้ ากอนเลย จึงไมอยูใ นอํานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกาที่จะใหจัดการเลือกตั้งใหมได
เมือ่ พิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓ วรรคหก เห็นไดวา
รัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวมีเจตนารมณท่จี ะใหสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบ
ตามจํานวนหารอยคน โดยตองมาจากการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
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ฉัยศาลรัฐธรรมนู
่ ๔ วักัมีนนนทียายน
๒๕๕๖
๕/๒๕๕๗
วัวันนทีที่ ๒๑
าคม
๒๕๕๗
คําพิวินพิจากษาศาลรั
ฐธรรมนูญญทีที่ ๑๒/๒๕๕๖
่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖
่ ๑๘ พ.ศ.
ธัพ.ศ.
นวาคม
พ.ศ.๒๕๕๗
๒๕๕๖

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสองดวย ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งเพื่อใหไดสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่เปนปญหา จึงตองจัดใหมีขึ้นในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกา
ในการจัดการเลือกตั้งใหมใน ๒๘ เขตเลือกตั้งดังกลาว การที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้นตอไป จําเปนตองมีการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมอีกวันหนึ่ง ยอมเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกอใหเกิด
ข อ โต แ ย ง ทางกฎหมายต อ ไปไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ซึ่ ง เป น ผลที่ ต อ งเกิ ด ขึ้ น อย า งแน แ ท อั น จะทํ า ให
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้มีสองวัน คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่จะกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ยังไมเคยมีการรับสมัครรับเลือกตั้งมากอนเลย
ซึ่งเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ที่บัญญัติใหกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เมือ่ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ไมสามารถที่จะดําเนินการใหเปนไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘
วรรคสอง ได เนื่องจากปญหาดัง กลาวเกิดจากมูล เหตุสําคัญ คือการกําหนดวันเลือกตั้ งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีก่ าํ หนด
ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึง่ เปนชวงเวลา
ที่มีความขัดแยงและความแตกแยกของชนในชาติอยางรุนแรง และมีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง
การจัดการเลือกตั้งภายใตสถานการณดังกลาว ยอมทําใหการจัดการเลือกตั้งไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวาสามารถกําหนดวันเลือกตัง้
ทั่วไปขึ้นใหมไดหรือไม และเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีหรืออํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ วาหากมีความจําเปนที่จะตองกําหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปขึ้นใหมตางจากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ก็สามารถกระทําได โดยเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรีและ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไปสํ า เร็ จ ลุ ล ว งตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แต ป รากฏว า
นายกรัฐมนตรีไมเลือ่ นวันเลือกตัง้ ทัว่ ไป และมีการดําเนินการเลือกตัง้ เปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยไมสามารถจัดใหมกี ารเลือกตัง้ สําหรับ ๒๘ เขตเลือกตัง้ ซึง่ ยังไมเคยมีการรับสมัคร
รับเลือกตัง้ มากอนเลย ถือไดวา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มิไดเปนวันทีม่ กี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เปนผลใหพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนด
ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญ
 หา
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง สวนการพิจารณาวินจิ ฉัยเหตุแหงคํารอง
ในขออื่น ๆ ไมอาจทําใหผลการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป จึงไมจาํ ตองวินจิ ฉัยเหตุแหงคํารองในขออื่น ๆ อีก
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุ ผ ลดั ง ได วิ น ิจ ฉั ย ข า งต น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย โดยเสี ย งข า งมากว า
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไมสามารถจัดการ
ใหเปนการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
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