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การประกาศรายชื่ออดีตนักการเมืองที่ร่ํารวยผิดปกติ ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไดกอใหเกิดปฏิกิริยาอยางกวางขวาง ทั้งจากประชาชนทั่วไป และจากผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกรณีดังกลาว
สื่อมวลชนทุกแขนงไดใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยเสนอขาวคราวแสดงความคิดเห็น เสนอทาทีของฝายตาง ๆ
ตลอดจนขอเท็จจริงอันเปนพฤติการณของการกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกตินั้น และจัดทํารายงานการสืบเสาะคนหา
ทรัพยสินของนักการเมืองที่ถูกกลาวหา ทั้งไดมีความพยายามติดตามสัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อขอทราบความคิด
เห็นถึงเบื้องหนาเบื้องหลังของเรื่องดังกลาวมาเสนออยูอยางไมขาดสาย

แตปญหาหนึ่งที่ถูกละเลยไปจากการรับรูของสื่อมวลชน ก็คือ ปญหาในแงมุมกฎหมายของปรากฏการณ
ดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบเพื่อยึดทรัพยสินใน
ครั้งนี้

ในฐานะนักกฎหมายผูหนึ่ง ผูเขียนเห็นวาในสังคมที่ประกาศวาตนมีความเชื่อมั่น และยึดถือในระบอบ
การปกครองที่มีกฎหมายเปนใหญ หรือที่เรียกวา “นิติรัฐ” นั้น การแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายตอปญหาที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งทางการเมือง การปกครอง ดังกลาว เชนนี้ ยอมเปนสิ่งจําเปนที่หลีกเลี่ยงมิได ทั้งนี้ โดยไมจํา
ตองแสดงใหปรากฏวาเห็นพองดวยกับการยึดทรัพยของนักการเมืองที่ทุจริตมีพฤติการณคอรัปช่ันหรือไมเพียงใด 
แตประการใด หากจะไดเสนอแตเฉพาะทรรศนะในทางกฎหมายตลอดจนแนวทางคําวินิจฉัยที่ปรากฏในคํา
พิพากษาของศาลสูงสุด ที่เคยวินิจฉัยในกรณีที่ใกลเคียงกัน นี้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเทานั้น

ในการพิจารณาปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบยึดทรัพยสินดังกลาว ผูเขียนขอแยกการ
พิจารณาออกเปนหัวขอใหญ ๆ ใน 4 ประเด็นดวยกัน กลาวคือ (1) ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ (2) สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 (3) การ
ควบคุมของศาลยุติธรรมในกรณีดังกลาวและ (4) บทสรุป
1. ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบเพื่อยึดทรัพยสินนี้ มีหลักกฎหมายทั่วไป อันถือไดวาเปน หลัก
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Rules of Natural Justice) ที่พึงพิจารณาอยู 3 ประการดวยกัน กลาวคือ หลักที่วา
กฎหมายที่มี โทษทางอาญาไมมีผลยอนหลัง หลักที่วาในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผุตองหาหรือจําเลยไม
มีความผิด และหลักที่วา ตองใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสตอสู แกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ ซึ่งหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติทั้งสามประการที่เปนที่ยอมรับนับถือ และปฏิบัติกันอยูในประเทศที่มีการปกครองโดยกฎหมายทุก
ประเทศ

ในสังคมไทยของเราหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติดังกลาว ก็ไดรับการยอมรับนับถือและนํามาตรา
ไวเปนบทกฎหมายลายลักษณอักษรเปนเวลาตอเนื่องกันมายาวนาน ดังเชนหลักที่วากฎหมายที่มีโทษทางอาญาไม
มีผลยอใหลังมีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 มาตรา 26 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 มาตรา 31 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.



2511 มาตรา 27 ฯลฯ หรือหลักที่วาในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ซึ่งมี
บัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 มาตรา 29 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 มาตรา 33, 34 และในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2511 มาตรา 29 เปนอาทิ

แมวาบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญเหลานี้จะถูกยกเลิกไปแลวทุกฉบับ และธรรมนูญการปกครอง
ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2534) จะมิไดมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวอยู แตการบัญญัติรับรองหลักการในลักษณะ
เดียวกัน ตอเนื่องกันมาเปนเวลานานหลายสิบปเชนนี้ยอมเปนการยืนยันไดเปนอยางดีวาการยอมรับคุมครองหลัก
ความยุติธรรมตามธรรมชาติที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ยอมไดรับการยอมรับวาเปน “ประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตย”  ดังถอยคําของ มาตรา 30 ของธรรมนูญการปกครองฉบับปจจุบันอยางมิพักตอง
สงสัย

นอกจากนั้นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเปน
กฎหมายที่มีผลใชบังคับอยางกวางขวางอยูในขณะนี้ก็ยังไดบัญญัติรับรองเอาไวใน มาตรา 2 (ของประมวล
กฎหมายอาญา) วา “บุคคลจักตองไดรับโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว…”  และในสวนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลักความยุติธรรม
ตามธรรมชาติในเรื่องการสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยยังไมมีความผิด   จนกวาศาลจะไดวินิจฉัยและ
หลักที่จะตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาหรือจําเลยไดมีโอกาสตอสูคดีไดอยางเต็มที่ก็นับไววาเปนหลักเกณฑพ้ืน
ฐานที่เปนหัวใจของระบบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาของเราเลยทีเดียว

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีอํานาจในการยึกทรัพยสินซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมาโดยมิ
ชอบตาม ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ใหตกเปนของแผนดินได เชนนี้ คําสั่งใหยึดทรัพยสินดังกลาวจึงมีลักษณะมี
โทษทางอาญาอยางหน่ึงตามนัย มาตรา 18 (5) ของประมวลกฎหมายอาญาดังที่ไดเคยมีคําวินิจฉัยของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญที่ ต.3/2494 วินิจฉัยรับรองไวแลวนั่นเอง ดังนั้นประกาศของคณะกรรมการที่มีผลใหยึดทรัพยสิน
เปนของแผนดินจึงเปนกระบวนการลงโทษทางอาญาอยางหนึ่ง  ซึ่งโดยหลักแหงความยุติธรรมแลวจะตองดําเนิน
ไปโดยสอดคลองกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติทั้งสามประการขางตน ซึ่งการรับรองเนื้อหาของหลักการ
ดังกลาววามีฐานะเปน “ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย”  ไดรับการยืนยันอยางแนน
แฟนอยูในขณะนี้ในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวนั่นเอง

ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินจึงจะตองดําเนินไปโดยชอบดวยหลักเกณฑที่วาจะตองถือวาผู
ถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาคณะกรรมการจะสามารถพิสูจนไดอยางแนนแฟนวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความ
ผิด จะลงโทษริบทรัพยสินเฉพาะแตเมื่อในขณะที่บุคคลนั้นกระทําความผิด ไดมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําดัง
กลาวเปนความผิดอยูในขณะกระทํา และจะตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสโตแยงแสดงหลักฐานตาง
ๆ เพื่อแสดงพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนไดอยางเต็มที่อีกดวย จึงจะถือไดวากระบวนการตรวจสอบและทรัพยสิน
เปนกระบวนการที่ชอบดวยหลักเกณฑของการปกครองโดยกฎหมาย (The rule of Law)

ซึ่งเมื่อพิจารณา ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ที่ใหอํานาจคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีอํานาจออก
ประกาศใหมีผลเปนการ ยึดทรัพยสินได สําหรับการไดมาซึ่งทรัพยสินที่เกิดขึ้นกอนการออกประกาศดังกลาวให
ประกาศมีผลตกเปนของแผนดินทันที แลวใหเปนหนาที่ผูถูกกลาวหาที่จะตองหาทางนําพยานหลักฐานมาพิสูจน
วาทรัพยสินใดที่ตนไดมาโดยบริสุทธิ์และขอรับกลับคืนโดยใหเวลาในการพิสูจนเพียงสิบหาวันเทานั้น เชนนี้แลว
จะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวไมสอดคลองกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติที่สังคมของเรายอมรับนับถือ
มาเปนเวลาชานานเปนอยางยิ่ง



ดังนั้นจึงตองมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณา สภานะทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสิน ที่ต้ังขึ้นตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 วาจะสามารถกอผลที่มีนัยสําคัญทางกฎหมายที่มีคาบังคับสูงกวา
หลักความยุติธรรมทางธรรมชาติทั้งสามประการที่ไดกลาวมาขางตนหรือไม
2.  สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

ในอดีตที่ผานมาไดเคยมีการยึดทรัพยสินในเงื่อนไขที่คลายคลึงกันนี้เกิดขึ้นมาแลวหลายครั้ง ทั้งในกรณี
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต หรือจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งพฤติการณของการยึกทรัพยสินที่คลายคลึงกัน คือมี
การออกประกาศใหทรัพยสินที่อยูในขายตองถูกยึดทั้งหมดตกเปนของแผนดินโดยทันที แตก็เปดชองใหผูมีหลัก
ฐานแสดงวาทรัพยสินนั้นเปนของตน และตนมิไดเกี่ยวของดวยกับผูถูกกลาวหามาติดตอแสดงหลักฐานเพื่อ
พิสูจนความบริสุทธิ์และขอรับทรัพยสินนั้น ๆ กลับคืนไปได

พฤติการณของการยึดทรัพยในอดีต จึงไมมีความแตกตางจากในครั้งนี้ และกลาวไดวา ตางก็เปนไปโดย
ขัดแยงกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติที่ไดกลาวมาขางตนทั้งสิ้น

แตขอแตกตางอยางสําคัญซึ่งจะใหผลทางกฎหมายที่แตกตางกันเปนอยางยิ่ง ก็คือการยึดทรัพยสินใน
อดีตนั้นเปนการกระทําโดย คําสั่งของนากรรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจพิเศษตามมาตรา 17 ของธรรมนูญการปก
ครองซึ่งเปนบทบัญญัติที่ตราไวในรัฐธรรมนูญอันถือวาเปนกฎหมายสูงสุดในรัฐ ในขณะที่การตรวจสอบทรัพย
สินในครั้งนี้เปนการกระทําที่อาศัยอํานาจตาม ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ซึ่งมีฐานะทางกฎหมายต่ํากวารัฐธรรมนูญ

ความแตกตางในเรื่องนี้จึงนําไปสูผลตางทางกฎหมายที่มีความสําคัญยิ่ง
ในอดีตศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 2291/2519 แลววา  ในเรื่องการใชอํานาจยึดทรัพย

โดยบทบัญญัติ มาตรา 17 ของธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 นั้น เมื่อนายกรัฐมนตรมีีคําสั่งใหการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการในกรณีไมคืนทรัพยเปนที่สุดนั้น กรณีจึงเปนดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการไป
ตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย คําสั่งจึงเปนอันยุติเด็ดขาดเพียงนั้น  และในคําพิพากษาฎีกาที่ 2573/2519 ศาลสูง
สุดไดวินิจฉัยในเรื่องการยึดทรัพยไวอีกวา มาตรา 17 ที่ใหนายกรัฐมนตรีสั่บการดังกลาวเปนบทบัญญัติในธรรม
นูญการปกครองราชอาณาจักร ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดอยูแลว กรณีจึงไมเปนการขัดแยงหรือจะตองวินิจฉัยตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอีก

ดังนั้น จึงอาจถือเปนแนวบรรทัดฐานของศาลไทยไดวา หากมีการใชอํานาจพิเศษตามที่ไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัติ มาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรในอดีตแลว
ศาลจะไมกาวลวงไปควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการใชอํานาจพิเศษของฝายบริหารดังกลาว

แตการยึดทรัพยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินในครั้งนี้ หาใชเปนการใชอํานาจพิเศษตามรัฐ
ธรรมนูญ (ในที่นี้ คือ มาตรา 27 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534) แตอยางใดไม

ดังนั้น การพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่ง
ไมมีผูใดสามารถปฏิเสธไดวาระหวางยึดอํานาจการปกครองประเทศและไดมีการประกาศยกเลิกรัฐ

ธรรมนูญ พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ จนถึงเมื่อมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรในวัน
ที่ 1 มีนาคม 2534 นั้น  คณะ รสช. มีฐานะเปนรัฐาธิปตย  ที่ทรงอํานาจสูงสุดและอาจออกกฎหมายหรือกระทําการ
ใด ๆ ในรัฐไดทั้งสิ้นโดยชอบดวยกฎหมายโดยผลแหงอํานาจของตนดังที่ไดมี คําพิพากษาฎีกาที่ 45/2496 วินิจฉัย
ไวเปนบรรทัดฐานแลว



ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 เรื่อง ใหอายัดและหามจําหนายจายโอนทรัพยสินที่ใหต้ังคณะกรรมการตรวจ
สอบทรัพยสินขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2534 ก็ออกมาโดยอาศัยอํานาจสูงสุดดังกลาว และยอมมีฐานะเปน
กฎหมายที่ใชบังคับไดอยางสมบูรณภายใตอํานาจเบ็ดเสร็จของ รสช.

เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 อันมีฐานะเปนกฎหมายสูงสุด
ภายในรัฐ ความจําเปนในการตองจัดลําดับช้ันของกฎหมาย เพื่อกําหนดคาบงัคับใหแกประกาศหรือคําสั่งของ
รสช. จึงเกิดมีขึ้น  และสําหรับประกาศฉบับที่ 26 ดังกลาว คาบังคับของประกาศฉบับนี้ ก็เปนที่ยอมรับในหมูนัก
กฎหมายทั่วไปวา มีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติอันเปนกฎหมายลําดับสูงสุดรองจากรัฐธรรมนูญเทานั้น ทั้งนี้
เพราะบทกฎหมายที่จะกําหนดโทษทางอาญาแกบุคคล (นอกจากมีบทบัญญัติในเรื่องยึดทรัพยสินแลว ประกาศ
ฉบับนี้ยังกําหนดโทษจําคุกและปรับ สําหรับผูฝาฝนไมใหความรวมมือกับคณะกรรมการอีกดวย) นั้น  จะตองผาน
ความเห็นชอบจากรัฐสภา และออกมาในรูปของพระราชบัญญัติหรือกฎหมายในลําดับศักดิ์เดียวกันเทานั้น

ดังนั้น ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ที่จัดตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
นี้จึงมีฐานะเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ออกโดยคณะรัฐประหารที่ยึดอํานาจการปกครองไวในขณะ
นั้น

ในปจจุบัน เมื่อมีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรและคณะ รสช.  สิ้นสภาพไปกลายเปนสภา รสช.
ซึ่งมีฐานะเปนองคกรหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะตามที่กําหนดอยูในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรเทานั้น 
การยกเลิก แกไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตัวบทกฎหมายที่ไดออกมาในขณะที่ยังไมมีรัฐธรรมนูญจึงตองตกเปน
หนาที่ของรัฐบาลและรัฐสภาตามกลไกปกติของระบบการปกครองที่กําหนดอยูในรัฐธรรมนูญ และคณะ
กรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ก็มีฐานะเปนเพียง คณะกรรมการตามกฎหมายคณะหนึ่ง ซึ่งจะมีอํานาจหนาที่เพียง
ใด ก็จะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และซึ่งการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจะตองไมขัดหรือแยงกับ
“ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย”  ตามที่บัญญัติอยูในธรรมนูญการปกครองราชอาณา
จักร พ.ศ. 2534 มาตรา 30 ดวย

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีฐานะเปนคณะกรรมการตามกฎหมายคณะหนึ่ง ซึ่งยอมจะตอง
ถูกตรวจสอบความชอบทางกฎหมายในการใชอํานาจหนาที่ของตนเชนเดียวกับคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายคณะอื่น ๆ และโดยที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับนี้ มิไดมีบทบัญญัติจัดตั้งองคกรในรูป
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ขึ้นควบคุมตรวจสอบความชอบทางกฎหมาย (Legality) ของกฎหมายลําดับรอง ตามหลักวา
ดวยลําดับช้ันของกฎหมาย  ดังนั้นบทบาทในการตรวจสอบความชอบทางกฎหมายของบทบัญญัติตาง ๆ และ
ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง ๆ จึงตองตกเปนภาระหนาที่ของ ศาลยุติ
ธรรม
3.  การควบคุมของศาลยุติธรรม

ขอสังเกตประการแรกที่สุด  อันจะพงไดจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาไทยที่มีความสัมพันธกับกรณี
นี้เปนอยางยิ่ง  คือ  ในคําพิพากษาของศาลฎีกาในคดี อาชญากรสงครามที่ 1/2489 และ 2-4/2489  ซึ่งศาลสูงสุดได
เคยพิพากษาไวเปนบรรทัดฐานมาเปนเวลานานแลววา พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามอันเปนกฎหมายที่ ตรา
ขึ้นโดยรัฐสภา ในสวนที่ไดบัญญัติลงโทษทางอาญาแกการกระทําที่เกิดขึ้นกอนที่กฎหมายฉบับดังกลาวจะได
ประกาศใชนั้นเปนโมฆะใชบังคับไมได

พึงสังเกตวา ในขณะที่ศาลฎีกาวินิจฉัยดังกลาว  บทบัญญัติในลักษณะที่กําหนดวา กฎหมายที่มีโทษทาง
อาญาไมมีผลยอนหลัง นั้น ยังมิไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ที่ใชอยูในเวลานั้น



เลย การวินิจฉัยและตีความดังกลาว จึงเปนการตีความของศาลโดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติโดย
แท

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของศาล  ในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายนั้น เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติใน ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ซึ่งใหอํานาจคณะกรรมการวินิจฉัยวา ทรัพยสิน
ใดที่ไดมาโดยมิชอบแลวฝหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ซึ่งมีลักษณะเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจวินิจฉัยเด็ด
ขาด แกคณะกรรมการ โดยไมจําตองผานการวินิจฉัยขององคกรอื่นหรือศาลยุติธรรมและมิไดเปดชองใหมีการ
อุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้น  แลวเราจะพบวาในอดีตที่ผานมาศาลยุติธรรมไดเคยวินิจฉัยช้ีขาดไวใน
คําพิพากษาฎีกาที่ 222/2506  แลววา บทบัญญัติมาตรา 3, 4, 5 และ 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการสํารวจการ
ออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2496  ขัดตอบทบัญญัติมาตรา 99 ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติวา “การพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดี ทานวาเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะตองดําเนินตามกฎหมายและในนามพระมหากษัตริย”  เพราะพระ
ราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจคณะบุคคลใหมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด ขอโตแยงเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนกรณี
พิพาทระหวางบุคคล มีผลที่จะลบลางกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่มีอยูแลวและกอต้ังกรรมสิทธิ์ขึ้นใหม จึงเปนโมฆะ

นอกจากนี้  ในอดีตคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไดเคยวินิจฉัยไวในทํานองเดียวกันกับศาลฎีกาในคํา
พิพากษาดังกลาวเชนกัน  โดยในคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2501  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา
บทบัญญัติมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแกสังคม พ.ศ. 2497 ซึ่งกอต้ัง คณะบุคคลอัน
ประกอบดวยเจาหนาที่ฝายบริหาร ใหมีอํานาจชี้ขาดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองอันเปนกรณีพิพาท
ระหวางบุคคล  จึงมีผลเปนการตั้งบุคคลอื่นที่มิใชศาล ใหมีอํานาจทําการพิพากษาอรรถคดีซึ่งเปนการแยงหรือขัด
ตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 มาตรา 99 ซึ่งบัญญัติวา
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ  จึงเปนโมฆะใชบังคับไมได

ในคําวินิจฉัยดังกลาวนี้  ผูเขียนเห็นควรหยิบยกขอความบางตอนซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย
ไว  ซึ่งมีสาระตรงกับปญหาที่กําลังพิจารณากันอยูขณะนี้เปนอยางยิ่งเพื่อเสนอใหพิจารณาดังนี้

“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นวาคณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแกสังคมซึ่งมีอํานาจตาม
มาตรา 4 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแกสังคม พ.ศ. 2497 นั้น แมโดยช่ือจะเรียก
วา “คณะกรรมการ” และแมวา  การพิจารณาของคณะกรรมการจะเรียกวา “การสอบสวน”  และคําช้ีขาดของคณะ
กรรมการจะเรียกวา “คําสั่ง”  ก็ตาม  แตเมื่อไดพิจารณารูปลักษณะของคณะกรรมการคณะนั้นแลว  ก็อาจกลาวได
วา นอกจากจะมีอํานาจบริหารแลวยังเปนคณะบุคคลที่กอต้ังขึ้น ใหมีอํานาจกระทําการไดอยางศาลอีก…จึงยอมจะ
เห็นไดโดยแจงชัดวาคณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแกสังคมมีรูปลักษณะทํานองศาล  ซึ่งมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีนั่นเอง  เปนแตเรียกช่ือไปเสียเปนอยางอื่นเทานั้น…”

และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังไดวินิจฉัยตอไปอีกดวยวา
“การจัดตั้งศาลขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาอรรถคดีบางประเภทนั้น  ยอมกระทําไดโดยไมขัดตอบท

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแตที่จัดตั้งขึ้นนั้น  ตองเปน “ศาล”  ซึ่งมีตุลาการเปนผูกระทําการในพระปรมาภิไธยการ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อความเปนธรรมแกสังคมนั้น  คณะกรรมการฯ ประกอบดวยเจาหนาที่ฝายบริหารมี
อํานาจชี้ขาดเกี่ยวแกกรรมสิทธิ์และสิทธครอบครองอันเปนกรณีพิพาทระหวางบุคคล อันมีผลเปนการตั้งบุคคล
อื่นที่มิใชศาลใหมีอํานาจทําการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี จึงไมอาจกลาวไดเปนอยางอื่น นอกจากวาเปนการแยง
และขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 99 ซึ่งบัญญัติวา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ”



ขอสังเกตทายที่สุดสําหรับประเด็นนี้ ที่พึงพิจารณาประกอบกับการพิเคราะหประกาศ รสช. ฉบับที่ 26
เปนอยางยิ่งก็คือ  บทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 29 ที่บัญญัติวา “ผูพิพากษา
และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมาย”  มีเนื้อหาที่ไมแตกตางจากบท
บัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราที่ถูกอางถึงในคําวินิจฉัยดังกลาวแตประการใด
4.  บทสรุป

ในฐานะนักกฎหมายผูหนึ่ง  เมื่อไดพิเคราะหบทบัญญัติแหงกฎหมายประกอบกับแนวบรรทัดฐานของ
ศาลฎีกา  ที่ไดเคยพิจารณาพิพากษาไว ประกอบกับแนวทางการวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีตแลว
ผูเขียนมีความเห็นวาบทบัญญัติในประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีอํานาจ
วินิจฉัยวาทรัพยสินใดไดมาโดยมิชอบ แลวใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ซึ่งไดกําหนดกวางครอบคลุม
ไปถึงทรัพยสินที่ไดมากอนมีประกาศดังกลาวดวยนั้น นาจะขัดกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติที่วากฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญาไมมีผลยอนหลัง,  หลักที่วาในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
และหลักที่วาตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาตอสูพิสูจนความบริสุทธิ์ หรือแกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่  ซึ่งหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติเหลานี้  นอกจากจะมีบัญญัติรับรองอยูในบทมาตราตาง ๆ ในประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งยังคงใชบังคับอยูในปจจุบันนี้แลว  การยอมรับนับถือรับรองหลักเกณฑตาง ๆ
เหลานี้ยังถือไววาเปน “ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย”  ตามความหมายของธรรม
นูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 30 อีกดวย

นอกจากนั้น  การที่ประกาศ รสช. ฉบับดังกลาวไดใหอํานาจคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินให
วินิจฉัยช้ีขาดในเรื่องการยึดทรัพยสินไปได  โดยเด็ดขาดยังนาจะเปนการกาวลวงไปใชอํานาจพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีอันเปนอํานาจของศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งคําพิพากษาฎีกาที่ 222/2506  และคําวินิจฉัยของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2501  ที่อางถึงขางตนก็ไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานแลววา แมวาคณะ
กรรมการดังกลาว จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภาก็ตาม บทบัญญัติที่ใหอํานาจ
คณะกรรมการของฝายบริหารเชนนี้ก็เปนโมฆะใชบังคับมิได

ดังนั้น  หากเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดใหยึดทรัพยสินตาม
ประกาศดังกลาวไปแลว  และปรากฏวามีคดีฟองรองยังศาลยุติธรรมเกี่ยวเนื่องกับการยึดทรัพยสินดังกลาว กรณีนี้
จึงเปนที่นาติดตามอยางยิ่งวาศาลยุติธรรมจะยังคงมีคําพิพากษาออกมาในลักษณะเดิมตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 
222/2506  และตามแนวทางเดิมที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวหรือไม

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาการยึดทรัพยในอดีตไมมีปญหาขัดของทางกฎหมาย  เพราะเปนการกระทํา
โดยอาศัยอํานาจพิเศษของนายกรัฐมนตรีในลักษณะเดียวกับ มาตรา 27 ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรใน
ฉบับปจจุบัน ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวแลววาเปนอํานาจที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อันมีฐานะเปนกฎหมายสูง
สุด จึงไมมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาการยึดทรัพยดังกลาวจะขัดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย (กรณีหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ทั้งสามประการขางตน)  หรือขัดกับบทบัญญัติอื่น
ๆ ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร (กรณีการพิพากษาอรรถคดี เปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ) แตประการ
ใด

ดังนั้นหากรัฐบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ประสงคจะปองกันมิใหเกิดปญหาในเรื่อง
การควบคุมของศาลยุติธรรมใหรัดกุมครบถวน มิใหศาลยุติธรรมเขามาเพิกถอนบทบัญญัติในประกาศ รสช. ฉบับ
ที่ 26 ดังที่ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยช้ีขาดไวในอดีต หนทางเดียวที่เหลืออยูก็คงมีเพียงการขอใหนายกรัฐมนตรี เปนผู



สั่งการยึดทรัพยสินโดยอาศัย มาตรา 27 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรใหยึดทรัพยสินของบุคคลที่คณะ
กรรมการตรวจสอบทรัพยสินพิจารณาแลว พบวาร่ํารวยผิดปกติ และเสนอใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการ เทานั้น

แตความพยายามที่จําใหการกระทําดังกลาวหลุดพนไปจากการควบคุมของศาลยุติธรรมก็ดูจะมีหนทางที่
ไมกวางขวางมากนัก เพราะสําหรับการใชอํานาจตาม มาตรา 17 (ของธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
ในขณะนั้น) ไววาการคุมครองบุคคลผูปฏิบัติตามมาตรา 17 ที่จะมิใหบุคคลใดนําไปฟองรองวากลาวไดนั้นจะตอง
หมายความวา (1) ตองเปนคําสั่งหรือการกระทําที่อางมาตรา 17 และ (2) ตองเปนกรณีที่อยูในขอบเขตของมาตรา
17 โดยศาลฎีกาในคําพิพากษาที่ 494/2510 ซึ่งตัดสินโดยที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยวา “หากคําสั่งหรือการกระทํา
นั้น ๆ อยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรา 17 แลว  ศาลยอมวินิจฉัยไดวาคําสั่งหรือการกระทํานั้นมิไดรับการคุม
ครอง”

ปญหาที่วาการตรวจสอบและยึดทรัพยสินของนักการเมืองในรัฐบาลชุดกอนจะอยูในขอบขายของบท
บัญญัติอันกวางขวางครอบจักรวาลของ มาตรา 27 แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับปจจุบันหรือไม
นั้นไมเปนที่นาสงสัยแตประการใดสําหรับนักกฎหมาย

แตปญหาประการสําคัญที่สุด ประการหนึ่งที่จะตองพิจารณากันอยางรอบคอบก็คือมีความจําเปนยิ่งยวด
อยางไรและเพียงใดที่จะตองนําบทบัญญัติที่กําหนดใหมีการใชอํานาจเบ็ดเสร็จเชนนี้มาใชในสังคมที่ประกาศตน
วาเปนสังคมที่นิยมชมชอบระบอบการปกครองโดยกฎหมายมาเปนเวลาชานาน เชนนี้
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