
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๙๓จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 โดยทีก่ีฬาอาชีพเป นกิจกรรมกีฬาทีน่านาประเทศใหความสําคัญ

และเปนอาชีพหนึ่งทีส่รางรายไดใหแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูที่
เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดใหมีการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่
เกี ่ยวเนื ่องกับกีฬาอาชีพ ยังเปนปจจัยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที ่ยว
และเผยแพรชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่สงเสริม
กีฬาอาชีพใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกําหนดมาตรการคุมครอง 
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และผูที่เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพที่ชัดเจน จึงสมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการ
สงเสรมิกฬีาอาชพี เพื่อกําหนดมาตรฐานดานตาง ๆ  เก่ียวกับกีฬาอาชพีใหสอดคลอง
กับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชพีในประเทศไทย 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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 พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
• ใหไว ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑
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“ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคลซึ่งจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ

“สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความวา สมาคมกีฬาที่ไดจดทะเบียนแลว
ตามกฎหมายและมวีตัถปุระสงคหลกัเกีย่วกบักีฬาอาชพีหรอืการสงเสรมิกฬีาอาชพี

“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความวา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้น
โดยมวีตัถปุระสงคหลกัเกีย่วกับกีฬาอาชพีหรอืการสงเสรมิกฬีาอาชพี ไมวาจะเรยีก
ชื่อวาสโมสรหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ

“การลมกีฬา” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยแสรงแพหรือ
โดยกระทาํการหรอืไมกระทาํการแขงขนักฬีาอาชพีโดยมเีจตนาทจุรติ และใหหมาย
รวมถึงการเขาแขงขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพื่อใหผลการแขงขันเปนไปตามที่
กําหนดไวเปนการลวงหนา

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“นายทะเบยีน” หมายความวา ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทยหรอืผูซึง่

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 จาํนวน ๖ คน ไดแก ปลดักระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 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) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีแตงตัง้จากบุคคลทีม่คีวามรู
ความสามารถความเชี ่ยวชาญและประสบการณเปนทีป่ระจักษในดานตาง ๆ 
อันเปนประโยชนตอการสงเสริมกีฬาอาชีพ จํานวน ๖ คน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการกีฬา ดานการตลาดและระบบสิทธิประโยชน 
ดานกฎหมาย และดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬาอยางนอยดานละ ๑ คน 

    โดยใหผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทยแตงตั้งรองผูวาการการกฬีา
แหงประเทศไทยคนหนึ่งเปนเลขานุการ (มาตรา ๖)

    ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหกรรมการซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งตาม
ขอ ๒.๑) (๓) และกรรมการผูทรงคณุวฒุซ่ึิงรฐัมนตรแีตงตั้งตามขอ ๒.๑) (๔) มวีาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระมิได (มาตรา ๙ วรรคแรก)

 ๒.๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
   (๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการสงเสริม

และพัฒนากีฬาอาชีพตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
   (๒) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชมาตรการทางภาษีอากร 

เพื่อการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
   (๓) เสนอความเห็นหรือใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องอันอาจมีผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ
   (๔) กําหนดชนิดหรือประเภทกีฬาท ีใ่ห ถือว าเป นกีฬาอาชีพ

ตามกฎหมายนี้
   (๕) กําหนดลักษณะหรือนิยามความหมายของการเปนผู ตัดสิน 

ผูฝกสอน หรอืผูทําหนาท่ีเก่ียวของกับการแขงขนักีฬาอาชพีซ่ึงใหถอืวาเปนบคุลากร
กีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้

   (๖) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
จดแจงการจดแจง รายการหลักฐานการจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐาน
การจดแจง การยกเลิกหลกัฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจดแจง การกาํหนด
แบบหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจง
และใบแทน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล การเก็บรักษาขอมูล 
การเผยแพรขอมูลของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ หรือ
สมาคมกฬีาอาชพี และผูจดัการแขงขนักฬีาอาชพี หรอืการอื่นท่ีเกี่ยวกบักฬีาอาชพี

   (๗) กําหนดมาตรฐานการจาง มาตรฐานการจัดการแขงขนักีฬาอาชีพ 
มาตรฐานความปลอดภัยใหเปนธรรมและสอดคลองกับมาตรฐานสากล

   (๘) ออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ
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   (๙) กําหนดมาตรการและเงื่อนไขในการคุมครอง ชวยเหลือ สงเสริม 
และสนบัสนนุนกักฬีาอาชพี บคุลากรกฬีาอาชพี ผูจดัการแขงขนักฬีาอาชพี สมาคม
กีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ

   (๑๐) ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ วธิกีาร และวธิพีจิารณาเกีย่วกับ
การอุทธรณและการรองทุกข

   (๑๑) วินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยเรื่องร องทุกขของนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ และการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกีฬาอาชีพ

   (๑๒) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนําสงเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง

   (๑๓) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและ
การบริหารกองทุน

   (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๑)

  ๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข
    กาํหนดใหมคีณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุขซึง่คณะกรรมการ

แตงตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๔ คน ซึ่งในจํานวน
น้ีจะตองเปนผูทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณดานกฎหมายอยางนอย 
๑ คน โดยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองทุกขดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

    ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบงัคบักับการประชุมของคณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓) 

  ๒.๔) การกีฬาแหงประเทศไทย
    กําหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีเปนสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองทุกข และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษา วเิคราะหและรวบรวมขอมลู และกิจการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งรองทกุข และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  (มาตรา ๑๖)
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๓) สโมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกฬีาอาชพี (หมวด ๒, มาตรา ๑๗ ถงึมาตรา ๒๘)
๓.๑) การดําเนินการจดแจง
   กําหนดให สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ ง

การดําเนนิการตอนายทะเบยีน โดยการจดแจงดงักลาวอยางนอยตองมรีายละเอยีด
เกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพทีอ่ยูในสังกัดหรือในความดูแล
ของตน เมือ่นายทะเบียนไดรับแบบการจดแจงและหลักฐานแลว ก็ใหรับจดแจง
และดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยืน่จดแจงโดยไมชักชา 
เวนแตผูย่ืนจดแจงไดดําเนินการไมถกูตองหรอืครบถวน ในกรณน้ีีกฎหมายไดกาํหนด
ใหนายทะเบียนแนะนําใหผู ย ืน่จดแจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวน
ในคราวเดียวกันภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแบบการจดแจงและหลักฐาน
การจดแจง เมื่อไดดําเนินการถูกตองและครบถวน ใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือ
สําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจง (มาตรา ๑๗)

   โดยเมื่อสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดแจงแลว สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจใชคํา
ซึ ่งแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได อีกทัง้ยังมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการ
ทีค่ณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอืน่ตามทีก่ฎหมายไดกําหนด
ไวดวย (มาตรา ๑๘)

 ๓.๒) มาตรการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
   กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ดรับหนังสือ

สําคัญแสดงการจดแจงซึ่งประสงคจะขอรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการ
สนบัสนนุจากกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ ดําเนินการยืน่คําขอตอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน (มาตรา ๑๙ วรรคแรก)

 ๓.๓) หนาที่ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพและนักกีฬา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

   (๑) กาํหนดใหสโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีท่ีไดรบันกักฬีา
อาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเขาอยู ในสังกัดหรืออยู ในความดูแล มีหนาที ่
ตองจดัทาํสญัญาจางหรอืความตกลงรวมกนัแลวแตกรณ ีเปนหนงัสอื โดยขอกาํหนด
ในสัญญาจางหรอืความตกลงรวมกนัดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรฐานการจาง
หรือมาตรการในการคุมครองที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอยางนอย
ตองกําหนดเรือ่งชั่วโมงทํางานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจาง มาตรการ
ดานความปลอดภัย และการคุ มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ 
การทําประกันเพื่อคุมครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สําหรับนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตราย
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อันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝกซอมหรือแขงขันกีฬาอาชีพ รายได การแบงปน
ผลประโยชนระหวางสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ (มาตรา ๒๑)

   (๒) กําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยูใน
สังกัดหรืออยูในความดูแล ซึ่งระเบียบหรือขอบังคับนั้นตองไมขัดหรือแยงกับ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใชบังคับเปนการภายในใหชัดเจน 
รวมถึงกําหนดบทลงโทษสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีอยูใน
สังกัดหรืออยูในความดูแลที่ฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับวาดวยจรรยาดังกลาว 
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายนี้ ซึ่งหากสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมลงโทษ
นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษที่ไดกําหนดไว สโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจตองถูกตัดสิทธิในการไดรับการชวยเหลือ 
การสงเสริม และการสนับสนุน รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นที่กฎหมายกําหนดทั้งหมด
หรือเพียงบางสวน (มาตรา ๒๒)

   โดยกฎหมายไดกําหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
สงระเบียบหรือขอบังคับวาดวยจรรยาดังกลาวตอนายทะเบียนภายใน ๑ ปนับแต
วนัทีไ่ดรบัหนังสือสาํคญัแสดงการจดแจง แตในกรณีทีร่ะเบียบหรือขอบงัคบัวาดวย
จรรยาท่ีไดยืน่ไวเปล่ียนแปลงไป กาํหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
แจงการเปล่ียนแปลงน้ันเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว (มาตรา ๒๓)

   (๓) ในกรณีที่ศาลอาญามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวานักกีฬาอาชีพหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพผูใดมีความผิดตามขอ ๙.๒) (๑) ถึง (๔) กําหนดใหสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู
ในสังกัดหรืออยูในความดูแลในการไดรับการเสนอช่ือเขารวมการแขงขันกีฬา
อาชพีในนามสโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีในรายการใด ๆ  ตามระยะเวลา
ที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑ ป ซึ่งหาก
สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมตัดสิทธินักกีฬาอาชีพหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพดังกลาว สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพน้ันอาจถูกตัดสิทธิ
ในการไดรบัการชวยเหลอื การสงเสรมิ และการสนบัสนนุ รวมทัง้สทิธปิระโยชนอืน่
ที่กฎหมายกําหนดทั้งหมดหรือเพียงบางสวน (มาตรา ๒๔)

   (๔) ในการเขารวมการแขงขนักฬีาอาชพี กาํหนดใหสโมสรกฬีาอาชพี
และสมาคมกีฬาอาชีพมีหนาที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดา
กองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนท่ีอยู
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ภายในบรเิวณสถานที่จดัการแขงขนัใหอยูในความเรยีบรอยตลอดระยะเวลาท่ีจดัการ
แขงขันนัดที่ตนเขารวมการแขงขันนั้น (มาตรา ๒๗)

๓.๔) การดําเนินการกรณีสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ที่ไมไดรับความเปนธรรม

   กําหนดใหนําหลักเกณฑ วิธีการ เงื ่อนไข และวิธีการพิจารณา
เกี่ยวกับการรองทุกขและการอุทธรณกรณีทีน่ักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
ไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพ มาใชบังคับกับกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมอันเน่ืองจากการกระทาํของสโมสรกีฬาอาชพีหรอืสมาคมกีฬาอาชพี
อื่นดวย โดยอนุโลม (มาตรา ๒๕)

๓.๕) ผลของการไมปฏบิติัตามระเบยีบหรอืประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญตัิ 
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

   กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจในการสั่งงดหรือระงับ
การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุนทั้งหมดหรือเพียงบางสวนได 
ในกรณท่ีีสโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีไมปฏบิตัติามระเบยีบหรอืประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายนี้ หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ (มาตรา ๒๖)

๓.๖) การนําหมวด ๒ มาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพของตางประเทศ

   กฎหมายกําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ วาดวยสโมสรกีฬา
อาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนี้ มาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชพีของตางประเทศที่เขารวมการแขงขนัในรายการการแขงขนักีฬาอาชพีท่ีจดัขึ้น
ในราชอาณาจักรเปนครั ้งคราว ยกเวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ ในเรื ่อง
ทีเ่กี่ยวกับการดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียรหรือ
ผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบนักกีฬาอาชีพหรือทีมของตนที่อยูภายในบริเวณ
สถานที่ทีจ่ัดการแขงขันใหอยูในความเรียบรอยตลอดระยะเวลาที่จัดการแขงขัน
นัดทีต่นเขารวมการแขงขันนั้น ใหนํามาใชบังคับแกสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคม
กีฬาอาชีพของตางประเทศดวย (มาตรา ๒๘)

๔) นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (หมวด ๓, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๖)
๔.๑) การดําเนินการจดแจง
   ใหนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพีย่ืนขอจดแจงการเปนนกักฬีา

อาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพตอนายทะเบียน และเมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอ
จดแจงแลวใหนายทะเบียนออกบัตรประจําตัวใหแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพนั้น (มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐)
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๔.๒) มาตรการในการคุมครอง การชวยเหลอื การสงเสรมิ และการสนบัสนุน
    (๑) ใหนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่ไดรับบัตรประจําตัว

แลวมีสิทธิไดรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ตามเง่ือนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด รวมตลอดถึงสิทธิประโยชนอื่น
ทีก่ฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกาํหนดใหนาํบทบญัญตัใินขอ ๓.๒) และขอ ๓.๕) 
มาใชบงัคบัแกการขอรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
จากกองทุน และการไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ 
หรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๑)

   (๒) ใหนกักฬีาอาชีพหรอืบคุลากรกีฬาอาชีพผูทีเ่หน็วาตนไมไดรบั
ความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา
อาชีพซึ่งตนสังกัดหรืออยูในความดูแล มีสิทธิรองทุกขตอนายทะเบียน และให
นายทะเบียนเสนอเรื่องรองทุกขภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข
ตอคณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุข เพือ่ทาํหนาทีไ่กลเกลีย่หรอืพจิารณาวนิจิฉยั
เรื่องรองทุกข แตในกรณีที่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ 
หรอืสมาคมกีฬาอาชพีไมพอใจคําวนิจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุข 
ก็ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยดังกลาว (มาตรา ๓๔)

   (๓) ใหนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพมีเสรีภาพในการ
รวมกลุ มกันเปนองคกร เพื่อผดุงศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชนของสมาชิก 
รวมทั้งการเจรจาความตกลงรวมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
โดยองคกรดังกลาวเมื่อจดทะเบียนแลว ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล (มาตรา ๓๕)

   (๔) ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทยและไดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเลนกีฬาอาชีพหรือปฏิบัติหนาที่
เกีย่วกบักีฬาอาชพีโดยมสีญัญาจางหรอืความตกลงรวมกนักบัสโมสรกฬีาอาชพี
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ หากประสงคที่จะใหการกีฬาแหงประเทศไทยชวยเหลือ 
ประสานงาน หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ใหบุคคลดังกลาวหรือ
สโมสรกฬีาอาชพีหรอืสมาคมกฬีาอาชพีเจาสงักดัหรอืดแูล แจงขอมลูเกีย่วกบัจาํนวน
บุคคลและระยะเวลาตามสัญญาหรือความตกลงรวมกัน หรือขอมูลอ่ืนอันจําเปน
แกการดาํเนนิการนัน้ตอการกฬีาแหงประเทศไทย โดยใหการกฬีาแหงประเทศไทย
ประสานงานและนําสงขอมลูทีจ่าํเปนตอการพิจารณาอนุญาตแกผูมอีาํนาจพิจารณา
ดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงหรอืกฎหมายวาดวยการทาํงานของคนตางดาว 
แลวแตกรณี หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรแกกรณี  (มาตรา ๓๖)
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๔.๓) การจัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
   กาํหนดใหประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณตองมกีลไกและระบบ

ในการดาํเนนิงานเพื่อใหการบงัคับใชเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และการลงโทษ
ในกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองเปนไปตามความรายแรงแหงการกระทํา 
โดยการจดัทําประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณดงักลาว จะตองรบัฟงความคิดเหน็
ของผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวาง  (มาตรา ๓๒)

๔.๔) ความสมัพันธระหวางนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพีกบัสโมสร
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ

   กาํหนดใหความสมัพนัธระหวางนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพี
กับสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ ใหเปนไปตามสัญญาและความตกลง
รวมกันระหวางนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพกับสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ตนสังกัดหรืออยูในความดูแล (มาตรา ๓๓)

๕) การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ (หมวด ๔, มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๓๙)
 ๕.๑) การแจงแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน
   กาํหนดใหการจดัการแขงขนักฬีาอาชพีแตละรายการ ผูจดัการแขงขนั

กีฬาอาชีพตองแจงแผนการบริหารจดัการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันซึง่รวมถึง
การแบงผลประโยชนหรือรายไดตอนายทะเบียนกอนการจัดการแขงขันตามที่
นายทะเบียนกําหนด 

 ๕.๒) มาตรฐานการจดัการแขงขนักฬีาอาชพีและมาตรฐานความปลอดภยั  
    กําหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพจัดใหมีมาตรฐานการจัดการ

แขงขนักีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬาอาชีพ และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งผูเขาชมการแขงขัน
กีฬาอาชีพซึง่ตองเปนไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอยางนอยตอง
กําหนดเรื่องที่ผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   (๑) ความปลอดภยัและมาตรฐานของอาคาร สถานทีท่ี่จัดการแขงขนั
กีฬาอาชีพ ทางเขาออกอาคารและสถานที่นั้น สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และ
ระบบที่จําเปนตอการควบคุมหรือดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพนั้น

   (๒) มาตรการควบคุม ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอยในสถานที่
ทีใ่ชในการแขงขันกีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมทีเ่กี ่ยวเนื่องกับการแขงขัน
กีฬาอาชีพ

   (๓) การสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลทีเ่กี่ยวของกับการ
แขงขันกีฬาอาชีพ หรือการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาอาชีพ
มิใหมีพฤติกรรมที่สรางความเสียหายแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
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   (๔) การจัดใหมกีารตรวจสุขภาพนักกฬีาอาชีพโดยแพทยแผนปจจบุนั 
และรับรองดวยวานกักฬีาอาชีพน้ันมสีขุภาพแข็งแรงเพียงพอท่ีจะเขารวมการแขงขัน
กฬีาอาชพีหรอืประกอบกจิการทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการแขงขนักีฬาอาชพีไดอยางปลอดภยั

   (๕) การจดัใหมบีคุลากรทางการแพทย อปุกรณทางการแพทยทีจ่าํเปน
และเหมาะสมตอการรกัษาสขุภาพรางกายของนกักฬีาอาชพีและบคุลากรกฬีาอาชพี
อยูประจาํสนามแขงขนั หรอืสถานทีจ่ดักจิกรรมกฬีาอาชพี ตลอดเวลาทีม่กีารแขงขนั
กีฬาอาชีพหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาอาชีพ

   (๖) การอํานวยความสะดวกแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 
และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ (มาตรา ๓๗)

 ๕.๓) ผลของการฝาฝนไมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันกีฬา
อาชีพ

   ในกรณทีีน่ายทะเบียนพบวาผูจดัการแขงขนักฬีาอาชีพมกีารฝาฝน
ไมแจงแผนการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการแขงขัน ไมจัดใหมีมาตรฐาน
การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยและมีเหตุอันควรเช่ือได
วาเปนการกระทาํผดิตามกฎหมายอืน่ดวย ใหนายทะเบยีนแจงผูมีหนาทีรั่บผดิชอบ 
หรือสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป (มาตรา ๓๘)

 ๕.๔) สิทธิไดรับความชวยเหลือในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
แขงขันกีฬาอาชีพ

   กําหนดใหผู จัดการแขงขันกีฬาอาชีพ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ 
การสงเสริม และการสนับสนุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน
แตละรายการ ตามเงือ่นไขและมาตรการทีค่ณะกรรมการกาํหนด รวมตลอดถงึสทิธิ
ประโยชนอื่นที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายใหนําบทบัญญัติในขอ ๓.๒) และ
ขอ ๓.๕) มาใชบงัคบัแกการขอรับการชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนนุจาก
กองทุน และการไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้หรือ
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการของผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ โดยอนุโลม 
(มาตรา ๓๙) 

๖) กองทุน (หมวด ๕, มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๑)
 ๖.๑) วัตถุประสงคของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
   กําหนดใหมีการจัดตั้ง “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬา

แหงประเทศไทย เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเพ่ือการดําเนินงานเก่ียวกับ
การชวยเหลือ การสงเคราะห สวัสดิการ การสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนา 
และการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
(มาตรา ๔๐)
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 ๖.๒) รายไดของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
   กําหนดใหกองทุนประกอบดวย
     (๑) เงินของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหง

ประเทศไทยวาดวยการบริหารกองทนุ การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่โอนมาตามขอ ๑๐) (๒) 

    (๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
    (๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจาย

ประจําปตามความจําเปน
    (๔) เงินคาปรับทางปกครองตามกฎหมายนี้
    (๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
    (๖) เงินทีไ่ดจากการจําหนายทรัพยสินของกองทุน หรือไดจาก

การจัดหรือรวมจัดหารายไดเขากองทุน หรือไดจากระบบสิทธิประโยชนที่การกีฬา
แหงประเทศไทยดําเนินการเพื่อประโยชนในการสงเสริมกีฬาอาชีพ

   (๗) เงินหรือทรัพยสินทีต่กเปนของกองทุน หรือทีก่องทุนไดรับ
ตามกฎหมาย

    (๘) ดอกผลที่เกิดจากเงนิหรอืทรพัยสนิของกองทนุ รวมท้ังผลประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา

    (๙) รายไดอื่น ๆ
   ทัง้นี้ เงนิ ทรพัยสนิ และดอกผลทีก่องทนุไดรบัดงักลาว ไมตองนาํสง

คลังเปนรายไดแผนดนิ สวนเงนิหรอืทรพัยสนิท่ีมผีูบรจิาคหรอืมอบใหแกกองทนุนั้น 
ใหจัดการตามเงื่อนไขที่ผูบริจาคหรือผูมอบใหไดกําหนดไวและจะตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว 
กองทุนต องได รับความยินยอมจากผู บริจาคหรือผู มอบให หรือทายาท
หากไมมีทายาทหรอืทายาทไมปรากฏจะตองไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน (มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)

 ๖.๓) กิจการที่สามารถใชจายเงินของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพได
    สําหรับเงินกองทุนกฎหมายกาํหนดใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
   (๑)  ชวยเหลือดานสวัสดิการแกนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ 

และผูซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความเสียหายหรืออนัตรายจากการแขงขันกีฬา
อาชีพ และกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห

   (๒) สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
   (๓) เชดิชเูกยีรตแิกนกักฬีาอาชพีแหงชาตแิละบคุลากรกฬีาอาชพีแหงชาติ
   (๔) สงเสรมิและสนบัสนนุการเตรยีมนกักฬีาเพื่อใหเปนนกักฬีาอาชพี

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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   (๕) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขนักฬีาอาชีพเพ่ือหารายได
เขากองทุน

   (๖) เปนคาใชจายในการบรหิารกองทุนตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
กําหนด (มาตรา ๔๔)

๖.๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ
    กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบดวย ประธาน

กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒.๑) (๔) 
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนกรมบัญชีกลาง 
และผูแทนสํานกังบประมาณ เปนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวฒุซิึง่คณะกรรมการ
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)

   กฎหมายไดกาํหนดใหกรรมการผูทรงคณุวฒุซิึง่คณะกรรมการแตงตัง้ 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได (มาตรา ๔๖)

๖.๕) อาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกฬีาอาชีพ
   (๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของกองทุน
   (๒) บริหารกองทุนและจัดหาผลประโยชน ทั้งนี้ ตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด
   (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
   (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ

ใหเปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิารกองทนุ หรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย 
(มาตรา ๔๘)

๖.๖) การเรียกคืนเงินชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุน
   กาํหนดใหกรณทีีผู่ไดรบัเงนิชวยเหลอื สงเสรมิ และสนบัสนุนจากกองทนุ

ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนท่ีคณะกรรมการ
บรหิารกองทุนกาํหนด ใหการกฬีาแหงประเทศไทยรายงานใหคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนทราบเพื่อพิจารณาเรียกคืนเงินชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนนั้น
พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือตามสัญญานําสงเขากองทุน (มาตรา ๔๙)
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๖.๗) การจัดทํางบการเงินและบัญชี
   กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี

ทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป โดยให
สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิเปนผูสอบบญัชขีองกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอ
คณะกรรมการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๕๑)

๗) การยกยองเชิดชูเกียรติ (หมวด ๖, มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๓)
กําหนดใหนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที ่ได จดแจงต อ

นายทะเบียนแลว อาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ โดยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
นักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ การประกาศยกยอง 
รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ
แหงชาตจิะไดรับจากเงนิกองทนุ การถกูถอด และการถกูตัดสทิธิการไดรบัประโยชน
ตอบแทน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๒)

ทัง้นี ้เม่ือบคุคลใดไดรบัการยกยองเชดิชเูกียรติใหเปนนักกีฬาอาชพีแหงชาติ
หรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติแลว กฎหมายกําหนดใหบุคคลนั้นตองดํารงตน
ใหเปนแบบอยางที่ดแีละรกัษาเกยีรตคิวามเปนนักกฬีาอาชพีแหงชาตหิรอืบคุลากร
กีฬาอาชีพแหงชาติไวดวย แตในกรณีที่นักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากร
กีฬาอาชีพแหงชาติไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือ
ถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา 
ใหนายทะเบียนดําเนินการถอดผูนัน้ออกจากการเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือ
บุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ และใหสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนจาก
เงินกองทุนในฐานะทีเ่ปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแหงชาติ
เปนอันระงับ (มาตรา ๕๓)

๘) นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ (หมวด ๗, มาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๕๗)
ในการปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
 (๑) เขาไปในทีท่าํการสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่

จัดการแขงขันกีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ 
เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที ่อุปกรณการแขงขันกีฬา รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช 
และยานพาหนะทีใ่ช ในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมกีฬาทีม่ี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ
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กับกีฬาอาชีพ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือเวลาทําการ
ของสถานท่ีนั้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการดําเนินการท่ีฝาฝนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้

 (๒) มีหนังสือเรียกผู ซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา สงเอกสาร หรือวัตถุ
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ การพิจารณาได (มาตรา ๕๔)

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ดงักลาว ใหนกักฬีาอาชีพ บคุลากรกีฬาอาชีพ หรอืผูจดัการแขงขนักฬีาอาชีพ ตลอดจน
บคุคลซึง่เกีย่วของหรอือยูในสถานทีน่ัน้อาํนวยความสะดวกตามสมควร และในการ
ปฏบิตัหินาทีก่ฎมายไดกาํหนดใหนายทะเบยีนและพนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ (มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖)

 อนึง่ ในการปฏบิตักิารตามกฎหมายนี ้กฎหมายกาํหนดใหนายทะเบยีนและ
พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๕๗)

๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๘)
๙.๑) โทษทางปกครอง กฎหมายกาํหนดใหมโีทษทางปกครองสําหรบักรณี

ดังตอไปนี้
   (๑) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมจดแจง

การดําเนินการตามขอ ๓.๑) หรือไมแจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดขอมูล หรือ
รายการหลักฐานที่ไดเคยยื่นขอจดแจงไวแลวตอนายทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับแต
วนัทีไ่ดมกีารเปลีย่นแปลงนัน้ ตองระวางโทษปรับทางปกครองต้ังแต ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๘)

   (๒) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไมจัดทําสัญญา
จางหรือความตกลงรวมกันเปนหนังสือ หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานการจางที่คณะ
กรรมการประกาศกาํหนดตามขอ ๓.๓) (๑) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๙)

   (๓) กรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพไม ปฏิบัติ
ตามขอ ๓.๓) (๒)  หรือขอ ๓.๓) (๓) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)

    (๔) กรณทีีส่โมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกฬีาอาชพีไมดแูลนกักฬีาอาชพี 
บุคลากรกีฬาอาชีพและบรรดากองเชียรหรือผูเขาชมการแขงขันซึ่งนิยมชมชอบ
นักกีฬาอาชีพ หรือทีมของตนที่อยูภายในบริเวณสถานที่จัดการแขงขัน ใหอยูใน
ความเรยีบรอยตามขอ ๓.๓) (๔) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(มาตรา ๖๑)

     (๕) กรณีทีผู่จดัการแขงขนักฬีาอาชีพฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามขอ ๕.๑) 
และขอ ๕.๒) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองวันละไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๒)
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     ทั้งนี้ กําหนดใหการกําหนดโทษปรับทางปกครองในสวนนี้ และ
การพิจารณาลงโทษทางปกครอง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงความรายแรงของ
พฤติการณแหงการกระทําความเสยีหายท่ีเกดิจากการกระทํานั้น ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  (มาตรา ๖๓)

๙.๒) โทษอาญา กฎหมายกาํหนดใหมโีทษอาญาสาํหรบัความผดิดงัตอไปน้ี
    (๑) ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก

นักกฬีาอาชพีหรอืผูอื่น เพื่อจงูใจใหนกักฬีาอาชพีกระทาํการลมกฬีา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๔)

    (๒) ผูใดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอ่ืนใดสาํหรบั
ตนเองหรือผูอืน่เพื่อใหมีการกระทําการลมกีฬา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป 
หรอืปรบัตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจาํท้ังปรบั (มาตรา ๖๕)

    (๓) ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ผูตัดสนิหรือผูอืน่ เพือ่จูงใจใหผูตัดสินทําหนาทีต่ัดสินไมเปนไปตามระเบียบหรือ
กติกาการแขงขัน หรือทําหนาทีตั่ดสินอยางไมถูกตองเที่ยงธรรม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๖)

   (๔) ผูตดัสนิใดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด
สําหรับตนเองหรือผูอืน่ เพื่อทําหนาทีต่ัดสินไมเปนไปตามระเบียบหรือกติกาการ
แขงขนัหรอืทําหนาท่ีตดัสนิอยางไมถกูตองเท่ียงธรรม ตองระวางโทษจาํคกุตั้งแต ๑ ป 
ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๖๗)

   (๕) ผูใดกระทาํการอยางหน่ึงอยางใดดงัตอไปน้ี ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกิน ๑ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

     (๕.๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานหรือสิง่ใด
ตามคาํส่ังของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทกุข คณะอนกุรรมการ 
นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ

      (๕.๒) ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๘) (๑) หรือ (๒) (มาตรา ๖๘)

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๔)
(๑) กาํหนดใหรฐัมนตรแีตงตั้งกรรมการซ่ึงแตงตั้งจากผูซ่ึงไดรบัเลอืกใหเปน 

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒.๑) (๓) (ก) และ (ข) และ (๔) ภายใน ๙๐ วัน
นับแตวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ แตในระหวางท่ียังไมมกีารแตงตั้งกรรมการดงักลาว 
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พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๐๘ จุลนิติ

กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการกีฬาอาชีพประกอบดวย รฐัมนตรีวาการกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลัง ปลดักระทรวง
การทองเทีย่วและกฬีา ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ผูอาํนวยการ
สาํนกังบประมาณ และผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทยเพือ่ทาํหนาทีค่ณะกรรมการ
ไปพลางกอน โดยใหรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยซ่ึงผูวาการการกีฬา
แหงประเทศไทยแตงตั้งเปนเลขานุการ (มาตรา ๖๙)

(๒) กาํหนดใหโอนบรรดากจิการ เงนิ และทรพัยสนิ ตลอดจนสทิธ ิและหนี้
ของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการ
บริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเปนของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๗๐)

(๓) กาํหนดใหในวาระเริม่แรก ใหคณะกรรมการกฬีาอาชพีตามขอ ๑๐) (๑)  
หรือคณะกรรมการตามขอ ๒.๑) แลวแตกรณี ทําหนาที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามกฎหมายนี้ 
(มาตรา ๗๑)

(๔) กาํหนดใหสโมสรกฬีาอาชพีและสมาคมกฬีาอาชพีทีด่าํเนนิการอยูกอน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหมาจดแจงการดําเนินการตอนายทะเบียนภายใน 
๙๐ วนันบัแตวนัท่ี ๑๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ โดยในระหวางน้ีมใิหนาํโทษทางปกครอง
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 

 โดยใหบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของการกีฬา
แหงประเทศไทยในสวนที่เก่ียวของกับการกีฬาอาชีพที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ 
๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ ใหยงัคงใชบงัคบัตอไปเพยีงเทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบักฎหมายนี้
จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามกฎหมายนี้ใชบังคับ (มาตรา ๗๔) 

หมายเหตุ :-
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันศุกรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนตนไป)
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๑๐๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

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

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    ศาลจงัหวัดสระแกวและศาลจงัหวดัมนีบรุสีงคาํโตแยงของจาํเลยในคดอีาญา เพ่ือขอให
ศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ รวม ๒ คํารอง  โดยมขีอเท็จจรงิสรปุไดดงันี้
    คํารองที่หนึง่ (เรื่องพจิารณาที ่๓/๒๕๕๖) พนกังานอยัการจงัหวดัสระแกว เปนโจทก ย่ืนฟอง
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สระแกว จํากัด โดยนายวัชระ จําปาเทศ จําเลย
ที ่๑  มีฐานะเปนนิตบุิคคลตามกฎหมาย นายวัชระ จําปาเทศ จําเลยที ่๒ เปนประธานสหกรณ ฯ และนายนวพล
ขอมดาํดนิ จาํเลยที่ ๓ เปนผูจดัการสหกรณ ฯ เปนคดอีาญาหมายเลขดาํท่ี ๑๓๒๓/๒๕๕๕ หมายเลขแดง
ที่ ๓๓๗๒/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันขายปุยอินทรียปลอม อันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘    มาตรา ๓    มาตรา  ๓๐    มาตรา ๓๒/๒ (๕)     มาตรา ๖๕     มาตรา  ๗๒/๔    มาตรา ๗๒/๕  และมาตรา  ๗๒/๖
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น
    คํารองที่สอง (เรื่องพจิารณาที่ ๕/๒๕๕๖) พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ (สาํนกังาน
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๑๑ สํานักงานคดีอาญา) เปนโจทก ยื่นฟองบริษัท ฟอกซ ฟอรมูเลท จํากัด
โดยนายสุโข สมตระกูล จําเลยที ่ ๑ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และนายสุโข สมตระกูล 
จําเลยที ่๒ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน ดําเนินกิจการผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย เปนคดีอาญาหมายเลขดําที ่๑๒๑๓/๒๕๕๕ ในความผิดฐานรวมกันผลิตปุย
เคมีปลอมเพื่อการคา โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองตํากวารอยละสิบตามที่ขึ ้นทะเบียนไวหรือ
ระบุไวในฉลาก อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๒/๕ พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น 

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๐

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

    ตอมาจาํเลยตามคาํรองทัง้สองใหการปฏเิสธและโตแยงวา พระราชบญัญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒/๕ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง กลาวคือ พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสันนิษฐานความผิด
ของจําเลย  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหน่ึงของจําเลยกอน
เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิด
และตองรบัโทษทางอาญา โดยการสนันษิฐานวาถาผูกระทาํความผดิเปนนิตบิคุคล กใ็หกรรมการผูจดัการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรวม
รับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ันวามีสวนรวม
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นเทาน้ัน กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยัง
กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนติบิคุคลนัน้ทัง้หมดทกุคน บทบญัญตัมิาตราดงักลาว จงึเปนการสนันษิฐานความผดิของผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข และขัดกับหลักนิติธรรมขอที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบความผิด
นอกจากน้ี ยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบ้ืองตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
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
    ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสงคําโตแยงของจําเลยตามคํารองท้ังสองเพ่ือขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑

109-119-MAC6.indd   110 11/6/57   11:44



๑๑๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนญูมอีํานาจรับคํารองทัง้สองนีไ้วพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม 
    พจิารณาแลวเหน็วา ตามคาํรองทั้งสองมปีระเด็นโตแยงวา พระราชบญัญติัปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรอืไม 
ซึ่งศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรีจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี 
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินี ้มากอน กรณีจึงตองดวย
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคาํรองทัง้สองไวพิจารณาวินิจฉัย
และโดยที่คาํรองท้ังสองมปีระเดน็วินิจฉยัอยางเดียวกันจึงใหรวมพจิารณาและวินิจฉยัไปในคราวเดยีวกนั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมปีระเด็นที่ตองพจิารณาวินจิฉัยวา พระราชบญัญติัปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
    พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เปนบทบญัญตัใินหมวด ๓ วาดวยสทิธิและเสรภีาพ
ของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธใินกระบวนการยตุธิรรม โดยวรรคสอง บญัญตัวิา ในคดอีาญาตองสนันิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลยไมมีความผดิ เปนบทบญัญตัท่ีิมเีจตนารมณเพื่อคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
พื้นฐานของบคุคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรอืจาํเลยในคดอีาญา มิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทาํความผดิ
กอนท่ีจะไดรบัการพสิจูนความผดิจากโจทก โดยใหสนันิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจําเลยไมมคีวามผดิ
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด  ซ่ึงขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
เปนผูบริสุทธิ์ (presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นี้
เปนขอสนันษิฐานอนัมีท่ีมาจากหลกัสทิธมินุษยชน ดงัปรากฏอยูในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ ที่วา บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามี
สิทธทิี่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบรสิทุธิ์ จนกวาจะมีการพสิจูนวามีความผดิตามกฎหมายในการ
พิจารณาโดยเปดเผย และผูน้ันไดรับหลักประกันท้ังหลายท่ีจําเปนในการตอสูคดี ประกอบกับกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political 
Rights) ขอ ๑๔.๒ ที่วา บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากลทีว่า บุคคลทุกคนมิใชผู กระทําความผิดอาญา เพือ่เปนหลักประกัน
แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีรัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนท่ีจะไม
ถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการ
ที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ
    สําหรบัพระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยมเีจตนารมณเพื่อควบคุม
การผลิต การขาย และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดยสุจริต รวมทั้งควบคุม
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คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

การผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมภาคเกษตรกรรมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันเปนการรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนสวนรวมของประเทศไทยทางดานเกษตรกรรม ประกอบกับเนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิต
ใหสูงขึ้น และปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกร
ในปริมาณมากข้ึนทกุป แตปรากฏวาปุยเคมีทีจ่าํหนายในทองตลาดน้ัน มกัจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมี
ผดิมาตรฐาน ปุยเคมเีส่ือมคณุภาพทัง้นาํหนกัปุยเคมกีน็อยกวาท่ีแจงไวในฉลาก ปรมิาณธาตอุาหารพชื
ไมถูกตองครบถวนตามขอความที่แจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไร
เกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแก
นโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล ท้ังน้ี การควบคุมดังกลาวซ่ึงรวมถึงปุยชีวภาพและปุยอินทรีย
ทีไ่มไดคณุภาพดวย และเพ่ือใหรฐัใชเปนเครือ่งมอืในการจัดระเบยีบการประกอบอาชีพของผูประกอบ
ธรุกิจปุยมใิหกระทําการโดยหวังผลกําไรเกินควร และคุมครองผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหไดใชปุย
ทีม่คีณุภาพไดมาตรฐาน และมิใหถกูเอาเปรยีบจากผูประกอบธุรกจิปุย จงึมบีทกาํหนดความผดิและ
โทษทางอาญาไว ดงัเชนในมาตรา ๗๒/๕ ทีว่างขอสนันษิฐานไววา ถาผูกระทําความผิดเปนนติบิคุคล 
ก็ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวน
รูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว กลาวคือ โจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําใด ๆ
ของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลแตอยางใด คงพิสูจนเพียง
วานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลดังกลาวเทาน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวกับการ
กระทําของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดแตอยางใด กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น
ทั้งหมดทุกคน ประกอบกับหลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญา นั้น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๙ บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา ...” ดังน้ัน บุคคลไมวา
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน 
ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทําในลักษณะอ่ืน ๆ ดวย เพราะฉะนั้น การที่กรรมการผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลจะตอง
รวมรับผิดตามที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดดวย ก็ตอเมื่อบุคคลเหลานั้นมีการกระทํา หรือ
งดเวนกระทําการท่ีตนมีหนาที่ตองปองกันผล หรือควรตองกระทําดวย แตพระราชบัญญัติปุย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการ
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ของนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลทีเ่ปนผู กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
โดยโจทกไมตองพิสูจนใหเหน็วาบคุคลเหลานั้นซ่ึงเปนจาํเลยไดมกีารกระทาํหรอืงดเวน หรอืไมกระทาํ
การอันเปนความผดิตามกฎหมายแตอยางใดกอน บทบญัญตัมิาตราดงักลาว จงึเปนการสนันษิฐาน
ความผิดของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มิใชการสันนิษฐาน
ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทก
ในคดีอาญาตองมภีาระการพสิจูนถงึการกระทาํความผดิของจาํเลยใหครบองคประกอบของความผดิ 
    นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนิน
คดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดงักลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื ้องตนวา บุคคลนั้น
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา พระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผู ตองหาหรือจําเลย
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 ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ  ดวย โดยไมปรากฎวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับ
การกระทาํความผิดของนติิบคุคลน้ัน เปนบทบญัญตัท่ีิขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
    สวนตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ จาํนวน ๔ คน คอื นายจรญู อินทจาร นายนุรกัษ มาประณตี 
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 แทนนิตบุิคคล หรอืผู ซึง่รบัผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิุคคลนัน้ ตองรับโทษตามที ่
บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖ ซึ่งเม่ือไดวนิิจฉยัดงัน้ีแลว จึงไมจาํตอง
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๔

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เร่ือง          ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
      ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
      เปนการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกา
      ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกต้ังท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
      หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
     ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้ 
    ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากนายกิตติพงศ กมลธรรมวงศ วา การดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังที่ไดมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง
ทัว่ไปข้ึนเม่ือวนัที ่๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ เปนไปโดยไมชอบดวยรฐัธรรมนูญ อนัมผีลทําใหการดําเนินการ
จัดการเลือกต้ังในคร้ังนี้และท่ีจะมีขึ้นตอไปเปนอันสิ้นผลไป จึงขอใหผูรองพิจารณาตรวจสอบ
การละเลยการปฏบิตัหินาทีห่รอืการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) และสงเรือ่งการดาํเนนิการและการออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ และการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังซ่ึงได
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ใหการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เปนการเลอืกตัง้ทีไ่มชอบดวยรฐัธรรมนูญ และใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้
ทั่วไปขึ้นใหม 
    ผูรองเห็นวา ปญหาตามหนังสือรองเรียนเปนเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ ถึงมาตรา ๒๔๑ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไมเปนไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผูรองรับไวพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงไดตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) ประกอบกบัปญหาตามหนงัสอืรองเรยีนไมอยูในอาํนาจของศาลปกครอง
จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย นอกจากน้ี ปญหาตามหนังสือรองเรียน

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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ยงัมคีวามเก่ียวของเชื่อมโยงโดยตรงกบัพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปน
บทบญัญติัแหงกฎหมายที่ตราขึ้นโดยตรงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอีาํนาจ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได    
    ดังนั้น เมือ่การดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทัว่ไปในวันที ่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามเงื ่อนไขระยะเวลาที ่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตสถานการณชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลดังเชนที่เปนอยู
ในปจจุบัน ไมอาจดําเนินการใหเปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรมตามรัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง จึงมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง มาตรา ๙๓ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๓๕ และมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ผูรองจึงเสนอเรือ่งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
วาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตัง้ทีไ่มชอบดวย
รัฐธรรมนูญ และขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งครั ้งนี ้ รวมทั้งใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทั่วไปขึ้นใหมใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
หรือไม 
    พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองมีความประสงคจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนท่ีกาํหนด
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตั้งท่ัวไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ เนื่องจาก
การดําเนินการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ อันเปนประเด็นปญหาตามคํารอง เปนการดําเนินการที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทัว่ไปในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดงักลาว และถงึแมพระราชกฤษฎีกาจะเปนกฎหมายที่มีศกัดิ์ตํากวาพระราชบญัญตัิ แตพระราชกฤษฎกีา 
ฉบับนีมิ้ใชพระราชกฤษฎีกาทีต่ราขึน้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทีม่ีฐานะ
เทยีบเทาพระราชบญัญติัซ่ึงอยูในอาํนาจตรวจสอบของศาลปกครอง หากแตเปนพระราชกฤษฎกีา
ทีต่ราขึน้โดยอาศยัอํานาจตามรฐัธรรมนญูและดวยเหตทุีพ่ระราชกฤษฎกีาฉบบันีเ้ปนกฎหมายเฉพาะ
ที่มลัีกษณะพเิศษซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง อนัเปนสวนหนึ่ง
ของบทบัญญัติในหมวด ๖ วาดวยรัฐสภาและเปนสวนที่สําคัญของบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบ
สภาผูแทนราษฎร จึงถอืไดวาเปนบทบญัญัติแหงกฎหมายตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) ทีผู่รอง
อาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญได ประกอบกับการจัด
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู แทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทั ่วไปในวันที ่ ๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๗
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คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสมบูรณในวันเดียวกันได ท้ังยังทําใหเกิดปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาอีกหลายประการ ซึ่งไมมีองคกรอื่นใดนอกจากศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได คดีจึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีจ่ะรบัไวพจิารณาวินจิฉยัได กรณีจงึเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกาํหนด
ศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรฐัธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
    ในการพิจารณาประเด็นตามคํารองนี้ มีเหตุแหงคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
กอนวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ไดกระทําเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดใหมี
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ ซึง่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งโดยกําหนดวันที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ตัง้แตวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ถงึวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๗ แตปรากฏวามกีารชมุนุมทางการเมอืงประทวง
และขดัขวางการสมคัรรบัเลอืกตัง้ เปนผลใหเขตเลอืกตัง้จาํนวน ๒๘ เขตเลอืกตัง้ไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้
    การท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ใหกําหนดวันเลือกตั้งเปนวันเดียวกัน
ทัว่ราชอาณาจกัร นัน้ มเีจตนารมณเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปตามหลกัพืน้ฐานของการเลอืกตัง้ท่ีสาํคญั
ไดแก หลักการเลือกตั้งโดยเสรี กลาวคือ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนยอมใชสิทธิโดยปราศจาก
การบังคับ หรือกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ไมวาการใชอิทธิพลเหลาน้ี
จะมาจากฝายใด ทั้งระหวางการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง ตองไมใหมีการควบคุมทิศทาง
การลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนโดยการกระทําในรูปแบบใด ผูออกเสียงเลือกต้ังตองตัดสินใจลงคะแนน
ไดอยางอิสระภายใตกระบวนการสรางความคิดเห็นทางการเมืองที่เปดเผย หลักการเลือกตั้งโดยเสรี
นี้จึงครอบคลุมถึงการตระเตรียมการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอยางยิ่งครอบคลุมถึงการสมัครรับเลือกตั้ง
และการหาเสียงเลือกตั้งดวย จึงเห็นไดวา การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปมากกวาหนึ่งวันจะทําใหการสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรม
การลงคะแนนเลือกต้ัง หรือบรรดาเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวันเลือกต้ังที่กําหนดข้ึนในวันหนึ่ง
มีอิทธิพลตอการเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นในอีกวันหนึ่งได

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

    ว ันเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรเปนการเลือกตั ้งทั ่วไปตามที ่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง เปนวันที่เมื่อกําหนดขึ้นแลว ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีหนาที่ตองไปดําเนินการตาง ๆ
เพือ่ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานั้น คือ การรับสมัครผูสมัคร
รับเลือกตัง้ การประกาศชือ่ผูสมัครรับเลือกตัง้ และการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สวนว ันลงคะแนนเลือกตัง้นั ้นกําหนดขึน้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ ่งเป นกฎหมายที ่ใช บ ังค ับกับการดําเนินการจัดการเลือกตั ้งท ั ่วไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดไว การกําหนดวันลงคะแนนเลือกตัง้นั ้นมีวัตถุประสงคเพื ่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผู มีสิทธิเลือกตั้งในการใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งวันลงคะแนนเลือกตั้งอาจมี
ไดหลายวนั เชน การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลอืกตั้งตามมาตรา ๙๔ การลงคะแนนเลอืกตั้งกอนวนั
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ แตการใชสิทธิเลือกตั้งนั้น จะมีไดก็ตอเมื่อมีผูสมัครรับเลือกตั้งอยูในวันที่
ลงคะแนนเลอืกต้ังเพื่อใหผูใชสทิธเิลอืกต้ังสามารถลงคะแนนเลอืกต้ังได ในขณะท่ีวันเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตั้งทั่วไปจะตองมเีพียงวนัเดยีวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
    กรณีปญหาที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการ
จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมแลว เห็นวา มาตรา ๗๘ เปนบทบัญญัติทีใ่หอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกตัง้ใหม” ในกรณีทีก่ารลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
แหงใดไมสามารถกระทําไดเนื ่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปน
อยางอื่นซึ่งเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง และมาตรา ๑๐๘ เปนบทบัญญัติที ่ใหอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกตั้งใหม” ในกรณีกอนวันเลือกตั้งถามีหลักฐาน
อันควรเชื ่อไดวาการเลือกตั ้งในหนวยเลือกตั ้งใดหรือในเขตเลือกตั ้งใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเทีย่งธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาทีอ่ื่นของรัฐ
    สวนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจคณะกรรมการการเลอืกตั้งในการกําหนดใหมกีาร
“ลงคะแนนเลือกตั ้งใหม” หรือ “จัดใหมีการเลือกตั ้งใหม” รวมทั ้งใหอํานาจศาลฎีกาสั ่ง
ใหมกีารเลือกตัง้ใหม เฉพาะในกรณีทีม่ผีู สมัครรับเลือกตัง้แลวแตมเีหตุตามทีก่ฎหมายกําหนด
ทาํใหไมอาจลงคะแนนเลือกตัง้ได หรือมขีอเท็จจริงทีท่ําใหการเลือกตัง้นัน้ไมสุจริตและเทีย่งธรรม
ทวาเหตุแหงคํารองในคดีนี ้ เขตเลือกตั้งที่เปนปญหาทั้ง ๒๘ เขตเลือกตั้ง ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ถือวายังไมมีการจัดการเลือกตัง้ทัว่ไปใน ๒๘ เขตเลือกตัง้นีม้ากอนเลย จึงไมอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกาที่จะใหจัดการเลือกตั้งใหมได
    เมือ่พิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓ วรรคหก เห็นไดวา
รัฐธรรมนญูมาตราดงักลาวมเีจตนารมณท่ีจะใหสภาผูแทนราษฎรมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหครบ
ตามจํานวนหารอยคน โดยตองมาจากการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
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จุลนิติ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสองดวย ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งเพื่อใหไดสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่เปนปญหา จึงตองจัดใหมีขึ้นในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกา
ในการจัดการเลือกตั้งใหมใน ๒๘ เขตเลือกตั้งดังกลาว การที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้นตอไป จําเปนตองมีการกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกต้ังทั่วไปข้ึนใหมอีกวันหน่ึง ยอมเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกอใหเกิด
ขอโตแยงทางกฎหมายตอไปไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งเปนผลท่ีตองเกิดขึ้นอยางแนแท อันจะทําให
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังนี้มีสองวัน คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่จะกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ยังไมเคยมีการรับสมัครรับเลือกตั้งมากอนเลย
ซึ่งเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ที่บัญญัติใหกําหนดวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
     เมือ่การเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ 
ไมสามารถที่จะดําเนินการใหเปนไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง ได เนื่องจากปญหาดังกลาวเกิดจากมูลเหตุสําคัญคือการกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกต้ังทัว่ไปตามพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีก่าํหนด
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนชวงเวลา
ที่มีความขัดแยงและความแตกแยกของชนในชาติอยางรุนแรง และมีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง 
การจัดการเลือกตั้งภายใตสถานการณดังกลาว ยอมทําใหการจัดการเลือกตั้งไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญู คณะกรรมการการเลอืกตัง้จึงยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูวาสามารถกาํหนดวนัเลอืกตัง้
ท่ัวไปขึ้นใหมไดหรือไม และเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีหรืออํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ วาหากมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดวันเลือกต้ัง
ทั่วไปขึ้นใหมตางจากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ก็สามารถกระทําได โดยเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรีและ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปสําเร็จลุลวงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวา
นายกรัฐมนตรีไมเลือ่นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป และมีการดําเนนิการเลือกตัง้เปนการเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที ่๒ 
กมุภาพันธ ๒๕๕๗ โดยไมสามารถจัดใหมกีารเลือกต้ังสําหรับ ๒๘ เขตเลือกต้ัง ซึง่ยังไมเคยมีการรับสมัคร
รบัเลอืกตัง้มากอนเลย ถอืไดวาในวนัที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ มไิดเปนวนัทีม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงเปนการเลือกตั้งท่ีไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เปนผลใหพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนด
ใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ มปีญหา

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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๑๑๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

เก่ียวกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง สวนการพจิารณาวนิิจฉยัเหตแุหงคาํรอง
ในขออ่ืน ๆ  ไมอาจทําใหผลการวนิิจฉยัเปลี่ยนแปลงไป จึงไมจําตองวินิจฉยัเหตุแหงคาํรองในขออ่ืน ๆ  อกี

๔. ผลคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมากวา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที ่๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไมสามารถจัดการ
ใหเปนการเลือกตั้งวันเดยีวกันทั่วราชอาณาจกัร จงึไมชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
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