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หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๖๕

เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ศาลฎีกา
ระหวาง
-

ผูรอง
ผูถูกรอง

เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๑๘๙ หรือไม
ศาลฎีกาสงคําโตแยงของโจทก (นางขวัญใจ ตลับนาค) ในคดีแพง คดีหมายเลขดําที่ ๙๙๔/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ๗๙๑/๒๕๖๑ ของศาลจังหวัดเลย เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ ขอเท็จจริงตามหนังสือสงคําโตแยงของโจทกและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
นางขวัญใจ ตลับนาค เปนโจทก ยื่นฟอง นางวิไลลักษณ ศิวพิทักษ หรือภักดีมี เปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดเลย ขอถอนคืนการใหที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๑๓ ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
กลับมาเปนกรรมสิทธิ์ของโจทก หากจําเลยไมปฏิบัติตามใหถือเอาคําพิพากษาเปนการแสดงเจตนาของจําเลย
และใหสงมอบการครอบครองพรอมโฉนดที่ดินใหแกโจทก ศาลจังหวัดเลยพิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน โจทกยื่นคํารองขออนุญาตฎีกา และคดีอยูระหวางนัดฟงคําสั่งศาลฎีกา
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หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลฎีกา โจทกโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๔๗ ที่กําหนดใหการฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาต
จากศาลฎีกาโดยองคคณะผูพิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแตงตั้งตามมาตรา ๒๔๘ ซึ่งการพิจารณาอนุญาต
ใหฎีกาไดตองเปนไปตามมาตรา ๒๔๙ เทานั้น เปนการจํากัดสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของโจทก
เนื่องจากการนําระบบอนุญาตมาใชแทนระบบสิทธิทําใหคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
ขาดการตรวจสอบและถวงดุลจากศาลสูง ขาดประสิทธิภาพ สรางความไมเปนธรรม ความไมสะดวก
ทําใหลาชา เสียคาใชจายสูง จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลและสรางภาระแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ
ขัดตอหลักนิติธรรม เปนการเลือกปฏิบัติในคดีแพง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๖๘
และมาตรา ๗๗ วรรคสาม และการแตงตั้งองคคณะผูพิพากษาโดยประธานศาลฎีกาแทนศาลฎีกาไมสามารถกระทําได
ขัด หรือแยง ตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๙ ขอใหศาลฎีกาสงคําโตแ ยงดังกลาวตอศาลรัฐ ธรรมนู ญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ศาลฎีกาเห็นวา โจทกโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘
และมาตรา ๒๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๗ วรรคสาม
และมาตรา ๑๘๙ ซึ่งศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ จึงสงคําโตแยงดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
ประเด็นพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงคําโตแยงของโจทกไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ศาลฎีกาสงคําโตแยงของโจทก
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗
มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๗
วรรคสาม และมาตรา ๑๘๙ บทบัญญัตดิ งั กลาวเปนบทบัญญัตทิ ี่ศาลฎีกาจะใชบังคับแกคดี เมื่อโจทกโตแยง
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกีย่ วกับบทบัญญัตนิ ี้ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย
สวนที่โตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๗ วรรคสาม หรือไม นั้น เห็นวา มาตรา ๖๘
และมาตรา ๗๗ วรรคสาม เปนบทบัญญัติในหมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ ที่กําหนดเปาหมาย
ของกระบวนการยุติธรรม หลักเกณฑในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมใหประชาชนเขาถึง และแนวทาง
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ในการตรากฎหมาย มิใชบทบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ศาลรัฐธรรมนูญไมจําตอง
วินิจฉัยในสวนนี้ จึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะในประเด็นที่ขอใหวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๑๘๙ หรือไม และเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําความเห็นและจัดสงเอกสารหรือหลักฐานยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เลขาธิการวุฒิสภาจัดสงสําเนาบันทึกการประชุมและสําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘)
สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘) สําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘) และสําเนาบันทึกการประชุมและสําเนารายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมจัดสงสําเนาพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ สําเนาขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการขออนุญาตฎีกา
ในคดีแพง พ.ศ. ๒๕๕๘ และสําเนาขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโตแยงของโจทก ขอมูลและเอกสารประกอบของหนวยงานที่เกี่ยวของแลวเห็นวา
คดีเปนปญหาขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได จึงยุติการไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
กําหนดประเด็นที่ตอ งพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘
และมาตรา ๒๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๑๘๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบญ
ั ญัติ
เงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผล
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ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดว ย” วรรคสอง บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมี
ผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง”
และมาตรา ๑๘๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล สวนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๑๘๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นไดแตโดยพระราชบัญญัติ” วรรคสอง บัญญัติวา “การตั้งศาลขึน้ ใหม
หรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาล
ที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระทํามิได”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณา
เพื่อรับรอง คุมครอง หรือบังคับตามสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายสารบัญญัติ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘
และมาตรา ๒๔๙ เปนบทบัญญัติในภาค ๓ อุทธรณและฎีกา ลักษณะ ๒ ฎีกา ที่กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากบทบัญญัติ
ในสวนการฎีกาไมสามารถกลั่นกรองคดีที่ไมเปนสาระอันควรแกการวินิจฉัยของศาลฎีกาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเกิดความลาชา สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ที่มีตอระบบศาลยุติธรรม จึงกําหนดใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาวาคดีที่ยื่นฎีกาใดสมควรอนุญาตใหขึ้นสู
การพิจารณาของศาลฎีกา เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ใหความเปนธรรมอยางแทจริงและรวดเร็วแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
บัญญัติเพิ่มมาตรา ๒๔๔/๑ บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๒๔๗ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด” กําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด เปนการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
จากระบบสิทธิ (Appeal as of Right) เปนระบบอนุญาต (Discretionary Appeal) คูความหรือผูถูกกระทบสิทธิ
จากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณใหฎีกาไดตอ เมื่อไดรบั อนุญาตจากศาลฎีกา อันเปนดุลพินิจของศาล
ที่จะพิจารณารับฎีกาหรือไม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การฎีกาคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลฎีกา” วรรคสอง บัญญัติวา “การขออนุญาตฎีกา
ใหยื่นคํารองพรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือน
นับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ แลวใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองพรอมคําฟองฎีกาดังกลาว
ไปยังศาลฎีกา และใหศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคํารองใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว” มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “คํารองตามมาตรา ๒๔๗ ใหพิจารณาและวินิจฉัยโดยองคคณะผูพิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแตงตั้ง
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ซึ่งประกอบดวยรองประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
อีกอยางนอยสามคน” วรรคสอง บัญญัติวา “การวินิจฉัยใหเปนไปตามเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหบังคับตามความเห็นของฝายที่เห็นควรอนุญาตใหฎีกา” และมาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ใหศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตใหฎีกาตามมาตรา ๒๔๗ ได เมื่อเห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาสําคัญ
ที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย” วรรคสอง บัญญัติวา “ปญหาสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
(๑) ปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน (๒) เมื่อคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลอุทธรณไดวินจิ ฉัยขอกฎหมายที่สําคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลฎีกา (๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณไ ดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สําคัญ
ซึ่งยังไมมีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามากอน (๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น (๕) เพื่อเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย (๖) ปญหาสําคัญอื่น
ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา” วรรคสาม บัญญัติวา “ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสอง
(๖) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
วรรคสี่ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไมอนุญาตใหฎีกา ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
เปนที่สุดตั้งแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น”
ขอโตแยงของโจทกที่วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘
และมาตรา ๒๔๙ เปนบทบัญญัตทิ ี่จํากัดสิทธิเขาถึงความยุตธิ รรมของโจทก ทําใหคําพิพากษาของศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณขาดการตรวจสอบและถวงดุลจากศาลสูง ขาดประสิทธิภาพ สรางความไมเปนธรรม
ความไมสะดวก ทําใหลาชา เสียคาใชจายสูง จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลและสรางภาระแกประชาชน
เกินสมควรแกเหตุ ขัดตอหลักนิติธรรม เปนการเลือกปฏิบัติในคดีแพง และการแตงตั้งองคคณะผูพิพากษา
โดยประธานศาลฎี กาแทนศาลฎีกาไม สามารถกระทําได ขัด หรือแยง ตอ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖
และมาตรา ๑๘๙ นั้น เห็นวา การฎีกาคําพิพากษาตามกฎหมายไทยในอดีตเปนการฎีกาในระบบสิทธิ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ กําหนดใหการฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลอุทธรณในคดีแพงจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลฎีกา เปลี่ยนหลักการในเรื่องฎีกา
จากระบบสิทธิเปนระบบอนุญาต เพื่อใหศาลฎีกาพิจารณาคดีที่มีความสําคัญโดยไมตองคํานึงถึงประเด็น
ปญหาขอเท็จจริงหรือปญหาขอกฎหมายและจํานวนทุนทรัพย เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงฉบับเดิม สิทธิในการฎีกาของคูความขึ้นอยูกับจํานวนราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาท
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อันเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม กอใหเกิดความไมเปนธรรมและความไมเสมอภาค
ตอบุคคล แมมีขอยกเวนใหมีการรับรองฎีกาในคดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทจํานวนไมเกินสองแสนบาทใหสามารถฎีกา
แตเปนไปตามดุลพินิจของผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ ขณะที่การฎีกาในระบบอนุญาตทําใหคูความ
ไดรับความยุติธรรมในชั้นศาลฎีกาไดมากยิ่งขึ้น ไมวาคูความที่ยื่นคํารองขออนุญาตฎีกาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ
อยางไรและจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันเทาไรสามารถยื่นคํารองขออนุญาตฎีกาทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหา
ขอกฎหมายไดเทาเทียมกันภายใตการพิจารณาวินิจฉัยของศาล อีกทั้งการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาความแพง
เปนไปตามหลักความประสงคของคูค วามอันเปนขอพิพาทระหวางเอกชน การกําหนดใหศาลอุทธรณทําหนาที่
ตรวจสอบ ทบทวน และกลั่นกรองคําพิพากษาศาลชั้นตนมีความเหมาะสมเพียงพอ สอดคลองกับหลักการ
ตรวจสอบการพิจารณาคดี (Double Degree of Jurisdiction) คูความในคดีที่ศาลชั้นตนตัดสินชี้ขาด
มีสิทธิไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาลลําดับชั้นตางกันภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน เพื่อเปนหลักประกัน
ความยุติธรรมใหแกคูความวาจะไดรับการวินิจฉัยดวยความถูกตอง เที่ยงธรรม และรอบคอบ สําหรับมาตรา ๒๔๘
กําหนดใหการพิจารณาและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๒๔๗ กระทําโดยองคคณะผูพิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแตงตั้ง
ประกอบดวยรองประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
อีกอยางนอยสามคน เปนผูมีประสบการณในการพิจารณาพิพากษาคดี อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณากลั่นกรองคดี
ที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย สวนมาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง กําหนดใหศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตใหฎีกาได
เมื่อเห็นวาปญหาตามฎีกานั้นเปนปญหาสําคัญที่ควรวินิจฉัย และวรรคสองไดกําหนดกรณีปญหาสําคัญ
สําหรับการพิจารณาคํารองขออนุญาตฎีกาไวตาม (๑) ถึง (๖) หากคํารองขออนุญาตฎีกาใดมีลักษณะ
เปนกรณีปญหาสําคัญแลวยอมไดรับการอนุญาตใหฎีกา อยางไรก็ดี ระบบวิธีพิจารณาความแพงและระบบ
วิธีพิจารณาความอาญามีวัตถุประสงคพื้นฐานที่แตกตางกัน หลักการของการดําเนินคดีแพงเปนการระงับ
ขอพิพาทระหวางบุคคลเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการชดใชคาเสียหาย หรือการใหบุคคลกระทําการ
หรืองดกระทําการใด ๆ มิไดมีวัตถุประสงคในการลงโทษบุคคลที่กระทําความผิดดังเชนหลักการดําเนินคดีอาญา
การนําระบบอนุญาตฎีกามาใชเฉพาะในคดีแพง จึงมิใชเปนกรณีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙
จึงไมเปนการจํากัดสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคูความ หากแตคูความยังสามารถขออนุญาตฎีกา
ในปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยได เมื่อชั่งน้ําหนักระหวางการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
กับประโยชนสวนรวมที่ไดรับตามวัตถุประสงคของกฎหมายที่มุงใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหความเปนธรรมแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายไดอยางแทจริงและรวดเร็วขึ้น
เปนไปตามหลักความไดสัดสวน ไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ และการที่กฎหมายกําหนดใหองคคณะผูพิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแตงตั้งเพื่อพิจารณา
และวินิจฉัยคํารองขออนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๘ เปนเพียง
การแตงตั้งองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาเพื่อพิจารณากลั่นกรองคดีที่เปนปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
มิใชการจัดตั้งศาลขึ้นใหมหรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลฎีกา แตอยางใด
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๙
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๗
มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๑๘๙
นายวรวิทย กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิรุฬห แสงเทียน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิรนิติ หะวานนท
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนภดล เทพพิทักษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบรรจงศักดิ์ วงศปราชญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

