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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘/๒๕๖๒

วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

เร่ือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
      พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
      มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลปกครองกลางสงคาํโตแยงของผูฟองคดทีัง้สอง (นายวสั ตงิสมติร ที ่๑ และนางฉตัรสดุา 
จันทรดียิ่ง ที่ ๒) ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๘๓/๒๕๖๑ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
  ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคําฟองสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๑ และเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๒ เปนผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง ขอใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจายเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนใหแกผูฟองคดีทั้งสองตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาํหนดตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๑ วรรคสอง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ปฏิเสธการจายเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนใหแกผูฟองคดีทั้งสองโดยอาศัยเหตุผลตามบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๕๒๙/๒๕๖๑ ที่ใหเหตุผลวาประธานกรรมการที่อยู
ปฏบิตัหินาทีต่อไปเทานัน้ทีเ่คยมีสทิธิไดรบัเงนิคารบัรองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน
คารับรองในตําแหนงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๔ ยังคงมีสิทธิไดรับ
คารบัรองตามสทิธเิดมิทีเ่คยมสีาํหรบักรรมการคนอืน่ทีอ่ยูปฏบิตัหินาทีต่อไป เมือ่เดิมไมเคยมสีทิธไิดรบั
คารับรองในการปฏิบัติหนาที่จึงยังคงไมมีสิทธิไดรับคารับรองอยูเชนเดิม ซึ่งการอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ของผูฟองคดีทัง้สองในฐานะประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติและกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
เปนไปตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๐ 
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๗๒จุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติ

 ผูฟองคดีทัง้สองยืน่คาํโตแยงเพือ่ขอใหศาลปกครองกลางสงเรือ่งใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณา
วินิจฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ วาพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
สทิธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่และวรรคสอง ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรอืไม โดยโตแยงวาพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง ขดัหรือแยงตอหลกันติธิรรม
และหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาตชิดุปจจุบนัไดรบั
การสรรหาและแตงตัง้โดยชอบตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต ิฉบบัที ่๔๘/๒๕๕๗ ลงวนัที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจงึมีสทิธิโดยชอบธรรมทีจ่ะดาํรงตําแหนงท่ีไดรบัแตงต้ังตามระยะเวลา
ที่กฎหมายซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้นกําหนด อีกทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังตองลาออกจาก
การดาํรงตาํแหนงเดมิตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ 
ดวยความคาดหวังโดยสุจริตวาจะไดดํารงตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจนครบวาระหกป
ซึ่งความคาดหวังโดยสุจริตนี้สมควรที่จะไดรับความคุมครองตามหลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะ 
ของบุคคล ดังนั้น การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ใหตองพนจากตําแหนงทั้งที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงจึงขัดตอหลักนิติธรรมเปนการปฏิบัติ
ตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสาํคัญใหแตกตางกัน ขดัตอหลักความเสมอภาคตามรฐัธรรมนญู นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๐ วรรคสอง และมาตรา ๖๑ ซึง่เปนบทบญัญัตทิีเ่กีย่วกบัการรบัเงนิเดอืน เงนิประจาํตาํแหนง 
และประโยชนตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการและกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาตผิูซึง่อยูปฏิบตัิ
หนาท่ีตอไป รวมท้ังกระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชดุใหมซึง่เปนผลสืบเน่ือง
มาจากมาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง ยอมเปนบทบัญญตัแิหงกฎหมายทีข่ดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญดวยเชนกนั
  ศาลปกครองกลางเห็นวา ศาลปกครองกลางตองอาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง มาใชบังคับแกคดีและยังไมเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน คําโตแยงของผูฟองคดี
ทั้งสองตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง จึงสงคําโตแยงดังกลาวใหศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 

๒. ประเดน็พจิารณาเบือ้งตน
  ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือ
สงคาํโตแยงนีไ้วพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ หรอืไม
  พจิารณาแลวเห็นวา ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดทีัง้สองเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ วาพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึงและวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ซึง่ขอเทจ็จรงิตามหนงัสือสงคําโตแยงเปนกรณทีีศ่าลปกครองกลาง
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จะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี เมื่อผูฟองคดีทั้งสองโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา
บทบัญญตัแิหงกฎหมายดงักลาวขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู และยงัไมมคํีาวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญู
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  กรณมีีประเด็นท่ีตองพิจารณาวินิจฉยัวาพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่และวรรคสอง ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ บทท่ัวไป โดยวรรคหน่ึง
เปนบทบัญญัติวาดวยอํานาจอธิปไตย และวรรคสอง เปนบทบัญญัติวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏบิตัหินาทีใ่หเปนไปตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย 
และหลักนิติธรรม สวนมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไววา
ในการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ฝายนิติบัญญัติหรือองคกรที่ใช
อาํนาจรฐัจะตองคาํนงึถงึหลกัการพืน้ฐานสาํคญัประการหนึง่ คอื หลกัความไดสดัสวนพอเหมาะพอควร
แกกรณีอันเปนหลักการสําคัญท่ีมีข้ึนเพ่ือควบคุม ตรวจสอบหรือจํากัดการใชอํานาจรัฐ และมาตรา ๒๗ 
เปนบทบัญญตัริบัรองความเสมอภาคของบคุคลโดยบัญญตัหิลกัความเทาเทยีมกันของบคุคล การเลอืก
ปฏบิัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได
  สาํหรบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐
เปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้นและสภานิติบัญญัติ
แหงชาตพิจิารณาใหความเหน็ชอบตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ ซึง่มาตรา ๖๐ 
เปนบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความในวรรคหนึง่ บญัญตัวิา “ใหประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตแิละกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับพนจากตําแหนงนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับแตใหยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทีแ่ตงตัง้ขึน้ใหมจะเขารบัหนาที”่ และวรรคสอง บญัญตัวิา “ใหผูซึง่อยูปฏบิตัหินาทีต่อไปตามวรรคหนึง่
มีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืนตามท่ีไดรับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๒
โดยใหถอืวาเปนการพนจากตาํแหนงเพราะลาออก โดยใหคาํนวณระยะเวลาตัง้แตวนัทีไ่ดรบัโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่”

71-79-MAC6.indd   7371-79-MAC6.indd   73 5/5/20   11:55 AM5/5/20   11:55 AM

creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๗๔จุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติ

  พจิารณาความมุงหมายของกฎหมายและบทบญัญตัมิาตรา ๖๐ แลวเหน็ไดวา หลกัเกณฑเกีย่วกบั
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี้
ไดแกไขปรบัปรุงใหสอดคลองกับหลักการปารีส และใหกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แหงชาตชิดุใหมเร่ิมตนตัง้แตในวาระเริม่แรกท่ีพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูน้ีใชบงัคบัเปนไป
เพ่ือใหวตัถุประสงคของพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูน้ีบรรลุผล จงึมีความจาํเปนตองกาํหนด
ใหประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมตองพนจากตําแหนงนับแตวันที่
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูนีใ้ชบงัคบั แตใหยงัคงปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวาประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เพื่อใหองคกรคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดอยางตอเน่ือง มิใหเกิดชองวางอันสงผล
ตอการปฏบิตัหินาท่ีขององคกรตองหยุดชะงัก กรณีจงึสอดคลองกับหลักความจาํเปนเพ่ือประโยชน
สาธารณะหรอืประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ และไมถอืวาเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม
บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
  สาํหรบักรณมีาตรา ๖๐ วรรคสอง ทีผู่ฟองคดทีัง้สองโตแยงวาทาํใหไมไดรบัเงนิคารบัรองเหมาจาย
เปนรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ซ่ึงเปนการจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญน้ัน เห็นวาบทบัญญัติ
มาตรา ๓๑ วรรคสอง บัญญัติใหกรรมการไดรับเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนตามอัตราท่ีกระทรวง
การคลังกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาเงินประจําตําแหนงของประธานกรรมการหรอืกรรมการ แลวแตกรณี 
บทบัญญัติน้ีมีความมุงหมายใหประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ีจะไดรับการ
สรรหาใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสิทธิไดรับเงินคารับรอง
เหมาจายเปนรายเดือน เน่ืองจากเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยจะมีหนาท่ี
และอํานาจท่ีแตกตางไปจากประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมหลาย
ประการ อยางไรก็ตาม ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมมีสิทธิในการ
ไดรับประโยชนตามท่ีไดรับอยูเดิมอยางไรก็ยังคงไดรับประโยชนตามเดิม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคสอง จึงเปนกรณี
ท่ีคํานึงถึงเหตุผล ความจําเปน และความเหมาะสมแกกรณีแลว บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แตอยางใด
  ดงันัน้ บทบญัญัตขิองพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงมีความเหมาะสมเปนธรรมตามหลัก
ความจําเปนและไดสดัสวนระหวางประโยชนสาธารณะหรอืประโยชนสวนรวมท่ีจะไดรบักับสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลที่จะตองสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตรากฎหมาย จึงไมขัดหรือแยงตอหลัก
นติิธรรมตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ ไมเพ่ิมภาระหรอืจํากัดสิทธิหรือเสรภีาพของบคุคลเกินสมควรแกเหตุ
และไดระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากดัสทิธแิละเสรีภาพไวดวยแลวตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖ 
อีกท้ังไมขัดหรือแยงตอหลักความเสมอภาคและไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๗๕ พ.ย. - ธ.ค. ๖๒พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดงัไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจึงวนิจิฉัยวาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึงและวรรคสอง ไมขดั
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๗๖จุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยงตอ
 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดี (บริษทั โฆษิตพิพฒัน จาํกัด) ในคดีหมายเลขดํา

ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
  บรษิทั โฆษติพพิฒัน จาํกดั ผูฟองคด ียืน่ฟองสรรพสามติพืน้ทีน่นทบรุ ีที ่๑ กรมสรรพสามติที ่๒
และรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายได ที่ ๓ เปนผูถูกฟองคดีตอศาล
ปกครองกลางวา ผูฟองคดีไดมหีนังสือย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกจิการอุตสาหกรรมยาสบูชนิดบุหร่ี
ซิกาแรตตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผลการพิจารณาวาการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตเปนการผูกขาดของรัฐตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ จงึไมสามารถอนุมตัใิบอนญุาตได ผูฟองคดอีทุธรณคาํสัง่ดงักลาว ผูถกูฟอง
คดีที ่๒ มหีนังสือแจงผลการพจิารณาอทุธรณวา ผูถกูฟองคดีที ่๓ มคีาํวินจิฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี
กลาวอางวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางไมเปนธรรม เปนการดําเนินการไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ ซึ่งหามมิใหรัฐประกอบกิจการแบบผูกขาด พระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ จงึเปนบทบัญญัตแิหงกฎหมายทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูไมมสีภาพ
ใชบงัคับต้ังแตวนัท่ีประกาศใชรฐัธรรมนญูและการท่ีพระราชบญัญัตภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๖๔ บญัญัตใิหการผลติบุหร่ีซกิาแรตเปนกิจการผกูขาดของรัฐเชนเดียวกบัพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ หากศาลปกครองกลางมคีาํส่ังหรือคําพิพากษาหลังวันท่ี ๑๖
กนัยายน ๒๕๖๐ ผูถกูฟองคดีทัง้สามก็จะยกขอกฎหมายตามพระราชบัญญตัภิาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ มาเปนขอตอสูกับผูฟองคดีเพิ่มเติมอีก การกระทําของผูถูกฟองคดี
ทัง้สามจึงเปนการกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจงึขอใหศาลปกครองกลางมคีาํพิพากษา
หรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผู ถูกฟองคดีที่ ๑ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และขอใหสงคําโตแยงไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือพิจารณา
วนิจิฉัยวา พระราชบญัญัตยิาสบู พ.ศ. ๒๕๐๙  มาตรา ๑๖ และพระราชบญัญัตภิาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๕

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
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๗๗ พ.ย. - ธ.ค. ๖๒พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

  ศาลปกครองกลางพจิารณาแลวมีคาํสัง่รบัคาํฟองเฉพาะกรณผีูถกูฟองคดทีี ่๓ ทีม่คีาํวนิจิฉยั
ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย สวนกรณทีีผู่ฟองคดขีอใหศาลปกครองกลาง
สงคําโตแยงของผูฟองคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๕ นั้น ศาลปกครองกลางเห็นวาแมพระราชบัญญัติ
ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ จะบญัญตัใิหยกเลกิพระราชบญัญตัยิาสบู พ.ศ. ๒๕๐๙ แลว
แตการทีผู่ถกูฟองคดทีี ่๒ มคีาํสัง่ไมอนมุตัใิบอนญุาตใหแกผูฟองคด ีและผูถกูฟองคดทีี ่๓ มคีาํวนิจิฉยั
ยกอุทธรณของผูฟองคดี เปนคําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึง่เปนกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัอยูในขณะนัน้ แมตอมาพระราชบัญญัตดิงักลาว
จะถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ ภายหลังจาก
ที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้แลวก็ตาม แตเมื่อการพิจารณาของฝายปกครองเก่ียวกับคําขอรับ
ใบอนญุาตของผูฟองคดตีามพระราชบญัญตัยิาสบู พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดดาํเนนิการเสรจ็สิน้ไปแลว
กอนที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงยังมีผลใชบังคับอยู โดยมิไดส้ินผลไปเพราะเหตุที่
กฎหมายดังกลาวถูกยกเลิกไปแตอยางใด กรณีความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีอันเนื่อง
มาจากคาํสัง่ทางปกครองทีเ่ปนเหตแุหงการฟองคดนีีจ้งึยงัไมหมดสิน้ไป และโดยทีก่ารพจิารณา
ความชอบดวยกฎหมายของคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะตองพิจารณาตาม
บทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีใชบงัคบัอยูในขณะท่ีเกดิเหตขุอพพิาท ดงันัน้ บทบญัญตัขิองกฎหมาย
ที่ตองนํามาใชบังคับแกคดีนี้ คือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
  สาํหรบักรณทีีผู่ฟองคดโีตแยงวาพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ 
ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๗๕ นัน้ เหน็วาในระหวางการพจิารณาคดขีองศาลปกครองชัน้ตน 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชแลวเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
โดยมาตรา ๑๖๔ บญัญตัใิหการผลติบหุรีซ่กิาแรตเปนกจิการผกูขาดของรฐัเชนเดยีวกบัพระราชบญัญตัิ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลปกครองกลางตองใชบงัคบั
แกคดนีีแ้ละถูกยกเลิกไปแลว พระราชบัญญัตภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ จึงอาจมี
ผลกระทบตอผูฟองคดี และศาลปกครองกลางอาจนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชเพื่อประกอบ
การวินิจฉัย เมื่อผู ฟองคดีโตแยงวาพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ 
เนื่องจากขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนท่ีเกีย่วกับบทบัญญัตดิงักลาว จงึสงคาํโตแยงดงักลาวใหศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง

๒. ประเด็นพิจารณาเบ้ืองตน
  ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูตองพจิารณาเบือ้งตนมวีา ศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจรบัหนงัสอื
สงคําโตแยงนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๗๘จุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติจุ ล นิิ ติ

  พิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ หรือไม
ซึง่ศาลปกครองกลางจะนาํบทบัญญัตแิหงกฎหมายดังกลาวมาใชบงัคับแกคดี เม่ือผูฟองคดโีตแยง
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมี
คาํวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ก่ียวกบับทบัญญัตนิีม้ากอน กรณจีงึเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง ประกอบขอกาํหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณา
และการทาํคําวินจิฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๑) ศาลรฐัธรรมนูญจึงมีคาํส่ังรับไวพจิารณาวินจิฉัย
และเม่ือพระราชบญัญัตภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บญัญัตใิหยกเลิกพระราชบญัญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ซึง่พระราชบัญญตัยิาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ มหีลกัการ
ทาํนองเดยีวกนักับพระราชบญัญัตภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ศาลรัฐธรรมนญู
จงึวนิจิฉัยเฉพาะพระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ สาํหรบัท่ีผูฟองคดี
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ นั้น เห็นวา 
ประเด็นแหงคดีตามคําโตแยงเกี่ยวของกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๐ ดวย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ บัญญัติให
การผลิตบหุรีซ่กิาแรตเปนกจิการผูกขาดของรัฐ มคีวามมุงหมายควบคมุการผลติบหุรีแ่ละควบคมุ
การบริโภคยาสูบของประเทศ เนื่องจากบุหรี่ถือเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน จําเปนตองควบคุมปริมาณการผลิต กระบวนการผลิตและจําหนายยาสูบใหได
คุณภาพและมาตรฐาน มิใหกระทบตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งดําเนินการโดยการยาสูบแหง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการควบคุม
ดูแลของรัฐ สามารถปรับนโยบายใหตอบสนองกับนโยบายของรัฐไดงายกวากิจการที่ดําเนินการ
โดยเอกชน หากปลอยใหเอกชนผลิตบุหร่ีซิกาแรตโดยเสรียอมมีผลใหปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน
และมีราคาถูกลง เพราะการดาํเนินการของเอกชนยอมหวังการแสวงหากาํไร ซึง่กําไรน้ันก็มาจาก
การบริโภคของประชาชน ทําใหอัตราสวนผูสูบบุหรี่ก็จะสูงขึ้น ยากตอการควบคุม โดยเฉพาะ
เยาวชนสามารถเขาถึงและหาซ้ือไดโดยงายอันจะสงผลกระทบตอสุขภาพและพลานามัย
ของประชาชน รัฐจะตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเปนเงินจํานวนมากในแตละป ซึ่งขัด
กับนโยบายของภาครัฐท่ีตองการใหประชาชนลดการบริโภคยาสูบ ดังจะเห็นไดจากการริเร่ิม
ตราพระราชบญัญัตคิวบคุมผลติภัณฑยาสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญัตคิุมครองสขุภาพของ
ผูไมสบูบหุรี ่พ.ศ. ๒๕๓๕ จนมาถึงพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปจจบุนั
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และยกระดับการคุมครองสุขภาพอนามัยของ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ก.ค. - ส.ค. ๖๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๗๙ พ.ย. - ธ.ค. ๖๒พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ถือเปนหนาที่ของรัฐ
ทีต่องรบัผดิชอบตอปญหาสขุภาพของประชาชนอนัเกดิจากการบรโิภคสนิคาดงักลาว โดยสอดคลอง
กับกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบที่ประเทศไทยเปนภาคี 
เจตนารมณของบทบญัญตัดิงักลาวจงึเปนไปเพือ่การคุมครองผูบรโิภคและเพือ่คุมครองสขุภาพ
ของประชาชน ถอืเปนประโยชนมหาชนหรอืประโยชนสาธารณะทีร่ฐัสามารถตรากฎหมายขึน้
จาํกดัเสรภีาพในการประกอบอาชพีของบคุคลในการประกอบอาชพีผลติและจาํหนายบหุรีซ่กิาแรต
ไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบกับเมื่อชั่งนํ้าหนักระหวาง
หลักประกนัเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญูใหการรบัรองและคุมครองไวกบัประโยชนของรฐั
เพือ่ใหบรรลุวัตถปุระสงคของกฎหมายฉบบันีแ้ลว เหน็ไดวารฐัมคีวามจาํเปนตองเขาไปดาํเนนิการ
ผลติบหุรีซ่กิาแรตแตเพยีงผูเดยีว แมจะเปนการจาํกดัเสรภีาพในการประกอบอาชพีของบคุคล 
แตก็เปนไปเทาที่จําเปนเพ่ือคุมครองผูบริโภคและสุขภาพของประชาชนอันเปนประโยชน
สาธารณะที่สําคัญยิ่ง ทั้งบทบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ไมขัดตอหลักนิติธรรม
ไมไดจํากัดเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมไดกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลแตอยางใด ดงันัน้ พระราชบัญญัตภิาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ จงึไมขดั
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐
  ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ที่บัญญัติ
ใหการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเปนกิจการผูกขาดของรัฐ ถือวารัฐเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ อันเปน
ภารกิจของรัฐในฐานะผูควบคุมเศรษฐกิจที่อาศัยอํานาจสาธารณะหรืออํานาจมหาชนสั่งการและ
บังคับใหเกิดผล มีความมุงหมายควบคุมการผลิตบุหรี่และควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ 
เนื่องจากบุหร่ีถือเปนส่ิงเสพติดชนิดหนึ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน จําเปนตอง
ควบคุมปริมาณการผลิต กระบวนการผลิตและจําหนายยาสูบใหไดคุณภาพและมาตรฐาน มิให
กระทบตอสุขภาพของประชาชนมิไดเปนกรณีที่รัฐไมเปดโอกาสใหประชาชนไดรับประโยชน
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรต ไมถือเปนการผูกขาด
ทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม และไมถอืเปนกรณทีีร่ฐัประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเปนการแขงขนั
กบัเอกชน เนือ่งจากเปนกรณีทีร่ฐัมคีวามจําเปนเพือ่ประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ
และรกัษาผลประโยชนสวนรวม ดงันัน้ พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ 
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดังไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา พระราชบญัญัตภิาษสีรรพสามติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕
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