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         ข้อ ๑. คดีน้ีโจทก์ฟ้องว่าจำาเลยเปนนบุคคลพลเรอืนได้กระทำาความผิดิดตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ  อันเปนนความผิดดิท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้คดีอยู่ในอำานาจการพิจารณา

พิพากษาของศาลทหารตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๓๗ / ๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดิดท่ีอยู่ใน

อำานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเมือ่วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ คณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ๔๑ / ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรือ่งกำาหนดให้การฝ่าาฝ่นนหรอืไม่ปฏิิบัติตามคำาสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวเปนนความผิดิด

และกำาหนดให้บุคคลผิดูฝ้่าาฝ่นนไม่มารายงานตัวตามคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องระวางโทษทางอาญา 

ท้ังน้ีคณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำาสั่งเมื่อวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในคำาสั่งคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติฉบับท่ี ๔๔/๒๕๕๗ สั่งให้จำาเลยซ่่งเปนนบุคคลท่ีมีรายชือ่ตามคำาสั่งดังกล่าวในอันดับท่ี ๒๒ เข้ามา

รายงานตัว ณ หอ้งจามจุรี  สโมสรทหารบก  เทเวศร์ ในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐ .๐ ๐  น. ถ่ง 

๑๒.๐ ๐  น. จำาเลยได้ทราบประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ๔๑/๒๕๕๗ และคำาสัง่ท่ี ๔๔/๒๕๕๗ แล้ว  

จำาเลยไม่ได้มารายงานตัวตามประกาศดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด  อันเปนนระยะเวลาท่ีอยูใ่นระหว่าง

การประกาศใชก้ฎอัยการศก่ท่ัวราชอาณาจักร  จำาเลยซ่่งเปนนบุคคลผิดูม้ีรายชือ่ให้มารายงานตัวไม่ปฏิิบัติตามคำา

สั่งโดยไม่เข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ หอ้งจามจุรี สโมสรทหารบก  เทเวศร ์ ในวันท่ี ๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐ .๐ ๐  น. ถ่ง ๑๒.๐ ๐  น. อันเปนนความผิดดิตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับท่ี ๔๑/๒๕๕๗ เหตุเกิดท่ีแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเปนนเขตท่ีอยู่ในอำานาจประกาศ

ใช้กฎอยัการศ่ก

  ระหว่างพิจารณาจำาเลยยื่นคำารอ้งขอให้ศาลทหารกรุงเทพส่งสำานวนให้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัย

ชี้ขาดว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจะใช้วินิจฉัยคดีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรอืไม่  ต่อมาศาลทหารได้มีคำา
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วินิจฉัยว่าศาลทหารไม่มีอำานาจในการส่งคำารอ้งดังกล่าวไปท่ีศาลรัฐธรรมนูญเน่ืองจากไม่ได้มีบทกฎหมาย

บัญญัติให้อำานาจไว้  ใหย้กคำาร้อง

 ศาลทหารได้ดำาเนินการสืบพยานโจทก์และจำาเลยเสรสจสิ้น นัดฟคงคำาพิพากษาวันท่ี ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 ข้อ ๒.จำาเลยขอแถลงการณ์ปดดคดีในประเดสนข้อเทสจจริงและข้อกฎหมายดังจะกลา่วต่อไปน้ี

   ๒.๑ โจทีกปไม่มดอำ น จฟ้อองจำ เลยในคดดนด้ กล่าวคอื ตามคำาฟอ้งโจทก์ท่ีบรรยายฟ้องว่า เหตุ

คดีน้ีเกิดท่ีแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหารนคร และพยานโจทก์ต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า 

คำาสั่งท่ี ๔๔/๒๕๕๗ ท่ีสั่งให้จำาเลยมารายงานตัวได้กำาหนดให้จำาเลยมารายงานตัวกับคณะรักษาความสงบแหง่

ชาติท่ี หอ้งจามจุรี สโมสรกองทัพบก เทเวศน์ ซ่่งอยู่ในอำานาจการสอบสวนของสถานีตำารวจนครบาลดุสิต แต่

ข้อเทสจจริงในคดีน้ีกลับปรากฏิว่า ผิดู้กลา่วหาไม่ได้กล่าวโทษจำาเลย ณ ท้องท่ีท่ีความผิดิดเกิด แต่กลับกล่าวโทษท่ี

กองบงัคับการปราบปราม และต่อมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ทำาการสอบสวนและส่ง

สำานวนการสอบสวนให้อยัการยื่นฟ้อง  ซ่่งการยื่นฟ้องน้ันจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา ๑๒๐  ท่ีบญัญัติว่า “หา้มมิให้พนักงานอัยการยืน่ฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้ทำาการสอบสวน

ในความผิดิดคดีน้ันก่อน”  และประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๒๑ ซ่่งบัญญัติในวรรคหน่่งว่า

“พนักงานสอบสวนมีอำานาจสอบสวน ในคดีอาญาท้ังปวง” แต่การสอบสวนน้ันจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กส

ต้องพิจารณาไปอีกว่าคดีน้ันได้เกิดข้่นในท้องท่ีท่ีทำาการสอบสวนหรอืไม่

 คดีน้ีได้ความจากพยานโจทก์ว่ามูลคดีเกดิข้่นท่ีท้องท่ีสถานีตำารวจนครบาลดุสิต  แต่ผิดู้กลา่วหา

กับไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนกองบงัคับการปราบปราม และจากคำาเบิกความของพนักงานสอบสวน

ท่ีเข้าเบิกความต่อศาลกสไม่ปรากฏิว่าคดีน้ีได้เกิดข้่นในท้องท่ีหรือในอำานาจการสอบสวนของกองบงัคับการ

ปราบปราม  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  อันเปนนหน่วยงานท่ีมีอำานาจสอบสวน หรือปรากฏิข้อเทสจจริงว่า



4

พนักงานสอบสวนรบัราชการอยู่ในขณะเกิดเหตุซ่่งจะทำาให้พนักงานสอบสวนมีอำานาจในการสอบสวนคดีน้ีได้  

ท้ังเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗  ลกัษณะท่ี ๒ เรือ่งการจัดระเบียบราชการใน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติในมาตรา ๑๐  ได้บัญญัติไว้ว่า  สำานักงานตำารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังน้ี  (๑) 

สำานักงานผิดู้บญัชาการตำารวจแห่งชาติ  (๒)กองบัญชาการ และในวรรคสองของมาตราดังกล่าวได้บัญญัติไว้

ว่าการแบ่งส่วนราชการตาม (๑)เปนนกองบัญชาการ หรอืจัดต้ังกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเปนนพระราช

กฤษฎีกาและการแบ่งสว่นราชการเปนนกองบังคบัการหรอืส่วนราชการอืน่ให้ออกเปนนกฎกระทรวง  และให้

กำาหนดอำานาจหน้าท่ีไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ันแล้วแต่กรณี   แสดงว่าการแบ่งสว่นราชการ

ภายในสำานักงานตำารวจแห่งชาติเปนนกองบังคบัการจะต้องออกเปนนกฎกระทรวงและการกำาหนดอำานาจหน้าท่ี

ของกองบงัคับการปราบปรามจะต้องกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน  การออกกฎกระทรวงกำาหนด

อำานาจหน้าท่ีของกองบังคบัการถือเปนนข้อบังคบัซ่่งระบอุำานาจหน้าท่ีของตำารวจภายในกองบังคบัการตามท่ี

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๖ เมือ่ไม่ปรากฏิจากคำาเบิกความของพนักงาน

สอบสวน  และไม่ปรากฎจากทางนำาสืบของโจทก์โดยมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติมาแสดงเปนนพยานหลักฐานเพือ่ให้รับฟคงข้อเทสจจริงได้ว่า  สำานักงานตำารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการเปนนก

องบังคับการปราบปรามและกองดังกล่าวได้ให้อำานาจหน้าท่ีกองบังคบัการปราบปรามไว้ว่าความผิดิดในข้อหา

ตามฟ้องซ่่งเกิดในท้องท่ี สโมสรทหารบก เทเวศร์  น้ันอยู่ในอำานาจการสอบสวนของกองบังคบัการปราบปราม

ท่ีโจทก์นำาสืบมาจ่งฟคงไม่ได้ว่ากองบังคบัการปราบปราม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  มีอำานาจและหน้าท่ีในการ

สอบสวนคดีอาญาท่ีเกิดข้่นในท้องท่ีดังกล่าวและฟคงไม่ได้อีกว่าพนักงานสอบสวนมีอำานาจหน้าท่ีสอบสวนในคดี

น้ันเช่นกัน  ท้ังยังไม่ปรากฏิเหตุหรือข้อเทสจจริงท่ีแสดงให้เหสนว่าคดีดังกล่าวเปนนคดีพิเศษซ่่งอยู่ในอำานาจการ

สอบสวนของกองบังคบัการปราบปราม  กรณีจ่งฟคงไม่ได้ว่าการสอบสวนความผิดิดในคดีน้ีซ่่งสอบสวนโดย

พนักงานสอบสวนกองบังคบัการปราบปรามเปนนการสอบสวนท่ีชอบด้วยกฎหมาย เทีด ยบคำ พิพพิ กษ คดดอ ญ 
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หม ยเลขดำ ทีด  อ.๓๖๓/๒๕๕๘ คดดหม ยเลขแดงทีด  ๑๓๔/๒๕๕๙ ของศ ลแขวงปิทุีมวัน เอกส รท้ี ย

คำ แถลงก รปิดดคดดทีด แนบม ด้วยแล้ว ดังนัน้ เมือ่พนักงานสอบสวนท่ีทำาการสอบสวนไม่มีอำานาจในการ

สอบสวน จ่งถือเปนนการสอบสวนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จ่งหามีอำานาจยื่นฟ้องจำาเลยในคดีน้ีไม่

  ๒.๒ บทีบัญญัตพต มปิระก ศคณ์ะรักษ คว มสงบแห่งช ตพฉบบัทีด  ๓๗/๒๕๕๗ ขดักับ

รัฐธรรมนูญแห่งร ชอ ณ์ จักรไทีย  ไมม่ดสภ พิบังคบัเปิ็นกฎหม ย จำาเลยขอเรยีนต่อศาลว่า กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมือง (  International Covenant on Civil and Political 

Rights) หรอื ICCPR เปนนสนธิสัญญาพหุภาค ีซ่่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวนัท่ี ๑๖ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐ ๙ และมผีิดลใช้บังคบัเมือ่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ สนธิสญัญาน้ีให้คำามั่นสัญญาว่าภาคีจะ

เคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืงของบุคคล ซ่่งรวมถ่งสิทธิในชีวิต เสรภีาพในศาสนา เสรภีาพในการ

พูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธเิลือกต้ัง และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม จนถ่งเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กติการะหว่างประเทศน้ีมีประเทศลงนาม ๗๒ แหง่และภาคี ๑๖๕ แห่ง  ซ่่ง ICCPR เปนน

ส่วนหน่่งของ "International Bill of Human Rights" ร่วมกบัปฏิิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Universal

Declaration of Human Rights หรอื UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรอื ICESCR) 

อันเปนนกฎหมายซ่่งมีความมุ่งหมายท่ีจะคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของพลเมอืงในรัฐซ่่งเปนนภาคี ซ่่ง กติกา

ระหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมืองน้ีถูกติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชน(Human Rights Committee) (หน่วยงานต่างหากจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

(United Nations Human Rights Council) ซ่่งได้ต้ังข้่นมาแทนท่ีคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Commission on Human Rights) ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติใน พ.ศ. 

๒๕๔๙ ซ่่งต้ังข้่นอย่างถาวร เพื่อพิจารณารายงานตามกำาหนดเวลา ท่ีส่งเข้ามาโดยรัฐสมาชกิตามข้อตกลงใน
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สนธิสัญญา สมาชกิของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนน้ันจะคัดเลือกโดยรัฐสมาชกิ แต่ไม่ได้เปนนตัวแทนของ

รัฐใด ๆ ท้ังน้ี  ประเทศไทยเข้าเปนนภาคีของสนธิสัญญาน้ีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

และมีผิดลบังคับใชก้ับไทยเมือ่วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ (๑) บัญญัติว่า

 “  บคุคลทุกคนย่อมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาอันบุคคล

ต้องหาว่ากระทำาหรอืการพิจารณาข้อพิพาททางสิทธิและหน้าท่ีของตน ทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณา 

อย่างเปนนธรรมและเปดดเผิดยในศาลท่ีมีอำานาจมีอิสระและเปนนกลาง ซ่่งจัดต้ังข้่นตามกฎหมาย หนังสือพิมพห์รือ

สาธารณชนอาจถูกห้าม รับฟคงการพิจารณาคดีท้ังหมด หรอืบางสว่นได้กสด้วยเหตุผิดลทางศีลธรรม ความสงบ

เรยีบร้อยหรอืความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธปิไตย หรอืด้วยเหตุผิดลด้านความเปนนอยู ่ส่วนตัวของคู่กรณี 

หรอืในกรณีศาลเหสนเปนนความจำาเปนนอย่างยิง่ว่าเปนนพฤติกรรมการณ์พิเศษ ซ่่งการเปนนข่าวอาจทำาให้กระทบต่อ

ความยุติธรรม แต่คำาพิพากษาในคดีอาญา หรอืข้อพิพาททางแพ่งยอ่มเปนนท่ีเปดดเผิดย เวน้แต่จำาเปนนเพื่อผิดล

ประโยชน์ของเดสกและเยาวชน หรอืเปนนกระบวนการพิจารณาคดีเกีย่วด้วย ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สนิของคู่สมรส

หรอืการเปนนผิดู้ปกครองเดสก”  และ ข้อ ๑๔(๕) บัญญัติว่า  

      “ บคุคลทุกคนท่ีถูกลงโทษในความผิดิดอาญา ยอ่มมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์การลงโทษ และคำาพิพากษา

ต่อศาลสูงใหพ้ิจารณาทบทวนอีกครั้งตามกฎหมาย ”

       บทบัญญัติข้อ ๑๕ (๑) และ (๕) ท่ีกำาหนดให้บุคคลมีสทิธิได้รับพิจารณาคดีด้วยความเปนนธรรม

และโดยคณะตุลาการซ่่งจัดต้ังข้่นตามกฎหมายท่ีมีอำานาจ มดคว มเปิ็นอพสระและเปิน็กล ง รวมถงงรับรองว่ 

บคุคลทีด ต้องคำ พิพพิ กษ ลงโทีษในคว มผิดพดอ ญ  ย่อมมดสพทีธพทีด จะให้คณ์ะตุล ก รระดับเหนือขงน้ไปิ

พิพจ รณ์ ทีบทีวนคำ พิพพิ กษ  ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเปนน

กฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้ภาคยานุวัติเข้าเปนนภาคีโดยไม่ได้ต้ังข้อสงวน บทบัญญัติดังกล่าว
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ย่อมถูกบงัคับกบัประเทศไทยนับแต่วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐  เปนนต้นมา และถูกรองรับตามบทบัญญัติมาตรา

๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ.๒๕๕๗  

 เมื่อวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ซ่่งประกอบไปด้วยคณะ

ทหารและตำารวจ ได้กระทำาการเข้าย่ดอำานาจล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยกเลกิรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐  โดยสถาปนาการปกครองระบอบเผิดดสจการทหาร  ภายหลังการเข้าย่ด

อำานาจ คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติได้ใช้อำานาจเผิดดสจการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

๓๗/๒๕๕๗  กำาหนดให้บรรดาคดีความผิดิดท่ีได้ระบุไว้ในประกาศอยู่ในเขตอำานาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ทหาร

 จำาเลยขอเรยีนต่ออศาลว่า ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๓๗/๒๕๕๗ ซ่่งได้

ประกาศใหบุ้คคลท่ีกระทำาความผิดิดอาญาตามท่ีได้ระบุไว้ในประกาศอยู่ในเขตอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลทหาร  กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมท่ีรบัรองใหบุ้คคลมีสทิธิได้รับการพิจารณาจากคณะ

ตุลาการท่ีมีความเปนนอิสระ เปนนกลาง และมีสิทธิท่ีจะได้รับการทบทวนการลงโทษและคำาพิพากษาโดยคณะ

ตุลาการระดับเหนือข้่นไป และหลกัการท่ีไม่นำาพลเรือนข้่นศาลทหาร เปนนหลักการท่ัวไปท่ีรับรองคุ้มครอง

พลเรอืนมิให้ต้องถูกดำาเนินคดีในศาลอื่นนอกจากศาลยุติธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในกรณีท่ีพลเรอืนมีความ

ขัดแย้งกับองคก์รทหารโดยตรง ยอ่มเลีย่งไม่ได้ท่ีจะถูกต้ังคำาถามถ่งความมีส่วนได้เสียขององค์กรตุลาการศาล

ทหาร ซ่่งเปนนผิดู้ใต้บังคับบัญชาของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปนน

รองหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปนนผิดู้บงัคับบัญชาสูงสุดในกระดับกระทรวง เมือ่ประกาศท่ีให้

คดีความผิดิดของพลเรอืนต้องข้่นศาลทหาร ได้ละเมิดสิทธิของจำาเลยในการจะได้รับการพิจารณาคดีจากศาล

ยุติธรรมซ่่งเปนนศาลของพลเรือน  ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี ๓๗/๒๕๕๗ จ่งขัดแย้งต่อ

บทบัญญัติมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกบักติกา
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ระหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ (๑) และ (๕)  อันเปนนผิดลทำาใหป้ระกาศ

คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๓๗/๒๕๕๗  หาอาจใช้บังคบัเปนนกฎหมายได้ไม่ ศาลทหารกรงุเทพจ่ง

ไม่มีอำานาจพิจารณาคดีน้ี

 ๒.๓ บทีบัญญัตพต มปิระก ศคณ์ะรักษ คว มสงบแห่งช ตพฉบบัทีด  ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับทีด  

๔๑/๒๕๕๗ และคำ สั งคณ์ะรักษ คว มสงบแห่งช ตพฉบับทีด  ๔๔/๒๕๕๗ มดก รตร ขง้นโดยไมช่อบด้วย

กฎหม ย ขดักับหลักนพตพรัฐและขัดกับก รปิกครองในระบอบปิระช ธพปิไตย  ไม่มดสภ พิบังคบัเปิน็กฎหม ย 

จำาเลยขอเรยีนต่อศาลว่า “อำานาจอธิปไตย”  เปนนของปวงชนชาวไทยและอำานาจตุลาการกสเปนนหน่่งในอำานาจ

อธิปไตยจ่งเปนนของประชาชน  การพิจารณาพิพากษาคดีจ่งต้องใช้อำานาจดังกล่าวเพือ่ประชาชนอย่าง

สร้างสรรค์ในการวินิจฉัยคดี  เพือ่ใหเ้กิดผิดลในทางท่ีขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชน

และพิทักษ์รักษาไว้ซ่่งระบอบประชาธิปไตย  หากอำานาจตุลาการไม่รับใช้หลกัการแห่งกฎหมายในระบอบ

ประชาธปิไตยและประชาชน  แต่กลบัไปโอนอ่อนผิด่อนตามหรือยอมรบัอำานาจของคณะรัฐประหาร ซ่่งเปนนการ

ได้มาซ่่งอำานาจการปกครองประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ย่อมทำาใหร้ะบบกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมถูกทำาลายลงจนไม่เหลือสถาพแห่งความเปนนนิติรัฐได้  นอกจากน้ีอำานาจตุลาการควรมีบทบาทในการ

พิทักษ์ความชอบด้วยกฎหมาย  รวมถ่งพันธะกรณีในการปกปคกษ์รกัษาประชาธิปไตยด้วย  

จำาเลยขอเรยีนต่อศาลว่า คณะรฐัประหารซ่่งนำาโดยพลเอกประยทุธ์ จันทร์

โอชาได้เข้าย่ดอำานาจการปกครองไปจากรัฐบาลพลเรอืนซ่่งมาจากการเลือกต้ังและชอบด้วยกฎหมายโดยเมือ่

วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐประหารได้บังอาจประกาศใช้กฎอยัการศ่กท่ัวราชอาณาจักร  โดยไม่มี

เหตุตามพระราชบญัญัติกฎอัยการศก่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  มาตรา ๒ แต่อ้างว่าตนเองมีอำานาจประกาศ

กฎอัยการศก่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศก่ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗  มาตรา ๒ และมาตรา ๔ จากน้ันได้มี

คำาสั่งใหท้หารพรอ้มอาวธุออกควบคุมสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสื่อกระจายเสียงทุกชนิดทุกประเภท ต้ัง
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ป้อมคา่ยตามสถานท่ีราชการ  รวมท้ังได้ดำาเนินการต่างๆ อนัเปนนการเตรียมการเพือ่ใช้กำาลังประทุษร้ายหรอื

ขู่เขสญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย  อันเปนนส่วนหน่่งของการกอ่การรัฐประหาร  กอ่การกบฏิ หรอืสมคบกันเพือ่

เปนนกบฏิ  เปนนการกระทำาท่ีไม่ชอบตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศ่ก พ.ศ. ๒๔๕๗ และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐   ต่อมาในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะรัฐประหารได้บังอาจเรียกให้

แกนนำาของรัฐบาลรกัษาการในขณะน้ันพร้อมท้ังตัวแทนจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมอืงอันได้แก่ กลุม่

แนวร่วมประชาชนประชาธิปไตยต่อต้านเผิดดสจการแห่งชาติ (นปช. ) และ คณะกรรมการประชาชนเพือ่การ

เปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ปนนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข (กปปส.) เข้า

ประชุมปรก่ษาหารอืโดยอ้างว่าเปนนการประชมุเพื่อหาทางออกของประเทศ ณ หอประชมุกองทัพบก ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี การประชมุดังกล่าวเปนนส่วนหน่่งของแผิดนการย่ดอำานาจการปกครองจาก

รัฐบาลรกัษาการ  จากน้ันได้นำากำาลังทหารประจำาการซ่่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์

สงครามเข้าย่ดอาคารท่ีทำาการของรัฐบาล อาทิ เช่น ทำาเนียบนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ของกรมประชาสมัพันธ์ สถานีโทรทัศน์ของทางราชการทุกชอ่ง และสถานีโทรทัศน์ของเอกชนทุกช่อง 

รวมท้ังกระทำาการอื่นๆ เช่น การจับกุมคุมขังประชาชนและนักการเมืองจำานวนมาก ส่วนตัวแทนจาก

พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอันได้แก่ กลุม่แนวร่วมประชาชนประชาธิปไตยต่อต้านเผิดดสจการแห่งชาติ (นป

ช. ) และ คณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ปนนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข (กปปส.) น้ัน  ได้ใช้กำาลังบงัคับกกัขังไม่ให้บุคคลดังกลา่วออกนอกหอประชมุ

กองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  กรงุเทพมหานคร  อันเปนนการใช้กำาลังประทุษร้าย  และเวลา ๑๖.๓๐  นาฬิกา 

ได้ร่วมกันบังอาจใช้กำาลงัดังกล่าวมาข้างต้นขู่เขสญและใช้กำาลังบังคบัประทุษร้ายก่อการรฐัประหาร  ประกาศย่ด

อำานาจการปกครองแผิด่นดินไปจากรัฐบาลรักษาการอันมาจากการเลอืกต้ังและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  รวมท้ังได้ประกาศให้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  คณะรัฐมนตรี

ท้ังคณะ และวุฒิสภา สิ้นสุดลง ปรากฏิตามคำาเบิกความของพันเอกบรุินทร์  ทองประไพ และประกาศคณะ
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รักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เรือ่ง การควบคุมอำานาจการปกครอง เอกสารหมาย ล.๑ ประกาศ

คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติฉบับท่ี ๒/๒๕๕๗ เรือ่งการประกาศใช้กฎอยัการศ่กท่ัวราชอาณาจักร เอกสาร

หมาย ล.๘ ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๕/๒๕๕๗ เรือ่ง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย เอกสารหมาย ล.๓  ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรือ่ง 

การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกสารหมาย ล.๔ ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับท่ี ๑๐ /๒๕๕๗ เรือ่ง ให้อำานาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีเปนนหน้าท่ีของหัวหน้าคระรกัษาความสงบแหง่

ชาติ เอกสารหมาย ล.๕  และประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๓๐ /๒๕๕๗ เรือ่ง ใหวุ้ฒิสภาสิ้นสุด

สง เอกสารหมาย ล.๗ ก รกระทีำ ของคณ์ะรัฐปิระห รจงงเปิน็ก รร่วมกันล้มล้ งก รปิกครองระบอบ

ปิระช ธพปิไตยแบบรัฐสภ   เปิน็ก รได้ม ซง งอำ น จก รปิกครองปิระเทีศโดยวพธดก รซง งไม่ได้เปิ็นไปิต มวพถด

ที งต มรัฐธรรมนูญแห่งร ชอ ณ์ จักรไทีย พิ.ศ.๒๕๕๐ เปิน็ก รใช้กำ ลังปิระทุีษร้ ย หรือขู่เขญญว่ จะใช้

กำ ลังปิระทุีษร้ ย เพิื อล้มล้ งหรือเปิลด ยนแปิลงรัฐธรรมนูญ และล้มล ้งอำ น จนพตพบัญญัตพ อำ น จบรพห ร 

หรืออำ น จตุล ก รแห่งรัฐธรรมนูญ อนัเปิ็นคว มผิดพดฐ นเปิ็นกบฏภ ยในร ชอ ณ์ จักรต มปิระมวล

กฎหม ยอ ญ ม ตร  ๑๑๓   

 จำาเลยขอเรยีนต่อศาลว่า การกอ่รัฐประหารอันเปนนความผิดิดฐานเปนนกบฏิของคณะรัฐประหาร

ไม่อาจเรียกตนเองว่าเปนน “รฏัิฐาธิปคตย์” อยา่งตามอำาเภอใจได้  และไม่ควรมีผิดู้ใดพร้อมใจยินยอมค้อมหวัต่อ

คณะรัฐประหาร ท้ังน้ี ในระบอบประชาธิปไตย “รัฏิฐาธิปคตย์”  หมายถ่ง  ประชาชนผิดู้เปนนเจ้าของอำานาจ

อธิปไตยซ่่งใช้อำานาจอธิปไตยผิด่านองค์กรนิติบัญญัติ บรหิารและตุลาการท้ังปวง การยด่อำานาจรัฐประหารเปนน

แต่เพียงการย่ดอำานาจขององค์กรผิดู้ใช้อำานาจอธิปไตยเท่าน้ัน ไม่อาจย่ดอำานาจอธิปไตยท่ีเปนนของประชาชนได้ 

ประชาชนยังคงเปนนเจ้าของอำานาจอธิปไตยและเปนนรัฐาธิปคตย์อยูเ่สมอ  องคก์รตุลาการผิดู้ใชอ้ำานาจอธิปไตย

แทนประชาชนผิดู้เปนนเจ้าของอำานาจอธิปไตยจะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของมนุษย์ให้มั่นคง  ตลอดจน
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รัฐบาลต้องถูกสถาปนาข้่นโดยได้อำานาจอันเน่ืองจากความยนิยอมของผิดู้ท่ีอยู่ภายใต้ปกครอง  เมื่อใดกสตามท่ีรูป

แบบของรัฐบาลเปนนสิ่งท่ีทำาลายเป้าหมายเหลา่น้ี  เช่น การยด่อำานาจรัฐประหารโดยกลุ่มบุคคลท่ีไม่ได้รับความ

ยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  เมื่อน้ันย่อมเปนนสิทธิของประชาชนพลเมืองท่ีจะปฏิิเสธไม่ยอมรับ

หรอืยกเลิกรฐับาลน้ันเสีย รวมท้ังไม่ยอมรับบรรดาประกาศคำาสั่งท่ีออกโดยคณะบุคคลท่ีมาโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายและด้วยความพร้อมใจของประชาชนน้ัน   ซ่่งหลกัการดังกล่าวมีลกัษณะเปนนสากล เปนนหลกัยุติธรรม

ตามธรรมชาติ  หากตุลาการยอมรบัว่าคณะรัฐประหารเปนนรัฏิฐาธิปคตย์แล้ว กสจะเปนนการสง่เสรมิให้เกิดการ

รัฐประหารเปนนวงจรอุบาทวอ์ยู่ร่ำาไป  เปดดชอ่งทางหรอืยอมรบัให้บุคคลหรอืคณะบุคคลท่ีทำาการรัฐประหารยมื

มือกฎหมายเข้าปกครองประเทศ  ตุลาการจ่งไม่ควรท่ีจะรับรองอำานาจของบุคคลหรอืคณะบุคคลท่ีทำาการ

ปฏิิวัติหรือรัฐประหารว่าเปนนรัฏิฐาธิปคตย์ หากแต่ต้องใช้อำานาจตุลาการในการพิพากษาวินิจฉัยให้คณะ

รัฐประหารต้องรบัผิดิดตามกฎหมายเพื่อธำารงไว้ซ่่งความยุติธรรมและรกัษาไว้ซ่่งระบอบประชาธิปไตย และ

คุ้มครองประชาชนในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตยท่ีแท้จริง  หากตุลาการรบัรองอำานาจของบุคคลหรือคณะ

บุคคลท่ีทำาการรัฐประหารวา่เปนนรัฏิฐาธิปคตย์แล้ว  เท่ากับตุลาการไม่ได้รับใช้ประชาชน หันไปรับใชอ้ำานาจอัน

โดยมิชอบและเพกิเฉยต่อการปกปคกรกัษาประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรมกสจะกลายเปนนบ่าวรับใชอ้ำานาจ

เผิดดสจการไปเสีย  เมื่อประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติฉบับท่ี ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๔๑/๒๕๕๗ และคำาสั่ง

คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติฉบับท่ี ๔๔/๒๕๕๗ มีการตราข้่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคณะรัฐประหาร 

ขัดกับหลกันิติรัฐและขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประกาศและคำาสัง่ดังกล่าวจ่งไม่มีสภาพ

บังคับเปนนกฎหมาย ไม่สามารถมาบงัคับเพื่อลงโทษแก่จำาเลยได้

 ข้อ ๓. จำาเลยซ่่งเปนนพลเมือง มีศกัด์ิและสิทธิแหง่ความเปนนมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  และโดยธรรมชาติแห่งความเปนนมนุษย์ ถูกปล้นอำานาจอธิปไตยไปโดยคณะ

รัฐประหาร  จ่งไม่อาจยอมรับอำานาจอันได้มาโดยปาาเถ่ือนน้ัน  ขอยืนยันอารยะขัดขืนต่อคณะรัฐประหารดังข้อ
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เทสจจริงและข้อกฎหมายท่ีได้เรียนต่อศาล  ขอศาลได้โปรดตีความและบังคับใชก้ฎหมายภายใต้ความยุติธรรม

ในระบอบประชาธิปไตย แขสงขืนต่ออำานาจคณะรัฐประหาร ปฏิิเสธไม่ยอมรับการได้มาซ่่งอำานาจท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย พิพากษายกฟ้องเพื่อความยุติธรรมด้วย 

   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชือ่ จำาเลย

 คำาแถลงการณ์ปดดคดีฉบับน้ี ข้าพเจ้านายอานนท์ นำาภา ทนายความจำาเลยเปนนผิดู้เรยีงและพิมพ์

ลงชือ่ ผิดู้เรยีงและพิมพ์

  

  

                                 ลงช่ือ                                                                        ผิดูเ้รียง  /  พิมพ์                           
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