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  ข้อ ๑. คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยเป็นบุคคลพลเรือนได้กระท าความผิดตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ  อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้คดีอยู่ในอ านาจการพิจารณา

พิพากษาของศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๓๗ / ๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ใน

อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๔๑ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องก าหนดใหก้ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกบคุคลมารายงานตัวเป็นความผิดและ

ก าหนดให้บุคคลผู้ฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องระวางโทษทางอาญา  
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ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในค าสั่งคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ สั่งให้จ าเลยซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่อตามค าสั่งดังกล่าวในอันดับที่ ๒๒ เข้ามา

รายงานตัว ณ ห้องจามจุรี  สโมสรทหารบก  เทเวศร์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 

๑๒.๐๐ น. จ าเลยได้ทราบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๔๑/๒๕๕๗ และค าสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๗ แล้ว  

จ าเลยไม่ได้มารายงานตัวตามประกาศดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  อันเป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง

การประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร  จ าเลยซึ่งเป็นบุคคลผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งโดยไม่เข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก  เทเวศร์  ในวันที่ 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. อันเป็นความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ เหตุเกิดที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเป็นเขตที่อยู่ในอ านาจ

ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

    ระหว่างพิจารณาจ าเลยยื่นค าร้องขอให้ศาลทหารกรุงเทพส่งส านวนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ชี้ขาดว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้วินิจฉัยคดีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่   ต่อมาศาลทหารได้มีค า

วินิจฉัยว่าศาลทหารไม่มีอ านาจในการส่งค าร้องดังกล่าวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้มีบทกฎหมาย

บัญญัติให้อ านาจไว้  ให้ยกค าร้อง 

   ศาลทหารได้ด าเนินการสืบพยานโจทก์และจ าเลยเสร็จสิ้น นัดฟังค าพิพากษาวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

   ข้อ ๒.จ าเลยขอแถลงการณ์ปิดคดีในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

     ๒.๑ โจทก์ไม่มีอ ำนำจฟ้องจ ำเลยในคดีน้ี กล่าวคือ ตามค าฟ้องโจทก์ที่บรรยายฟ้องว่า เหตุ

คดีนี้เกิดที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหารนคร และพยานโจทก์ต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ ที่สั่งให้จ าเลยมารายงานตัวได้ก าหนดให้จ าเลยมา
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รายงานตัวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ห้องจามจุรี สโมสรกองทัพบก เทเวศน์ ซึ่งอยู่ในอ านาจการ

สอบสวนของสถานีต ารวจนครบาลดุสิต แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้กลับปรากฏว่า ผู้กล่าวหาไม่ได้กล่าวโทษจ าเลย 

ณ ท้องที่ที่ความผิดเกิด แต่กลับกล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปราม และต่อมาพนักงานสอบสวนกองบังคับ

การปราบปรามได้ท าการสอบสวนและส่งส านวนการสอบสวนให้อัยการศาลทหารยื่นฟ้อง  ซึ่งการยื่นฟ้องนั้น

จะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๒๐ ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พนักงาน

อัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้ท าการสอบสวนในความผิดคดีนั้นก่อน”  และประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา ๑๒๑ ซึ่งบัญญัติในวรรคหนึ่งวา่ “พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวน ในคดีอาญา

ทั้งปวง”   

   คดีนี้ได้ความจากพยานโจทก์ว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ท้องที่สถานีต ารวจนครบาลดุสิต  แต่ผู้กล่าวหา

กับไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม และจากค าเบิกความของพนักงานสอบสวน

ที่เข้าเบิกความต่อศาลก็ไม่ปรากฏว่าคดีนี้ได้เกิดขึ้นในท้องที่หรือในอ านาจการสอบสวนของกองบังคับการ

ปราบปราม  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  อันเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่า

พนักงานสอบสวนรับราชการอยู่ในขณะเกิดเหตุซึ่งจะท าให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจในการสอบสวนคดีนี้ได้  

ทั้งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗  ลักษณะที่ ๒ เรื่องการจัดระเบียบราชการใน

ส านักงานต ารวจแห่งชาติในมาตรา ๑๐ ได้บัญญัติไว้ว่า  ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังนี้   (๑) 

ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  (๒)กองบัญชาการ และในวรรคสองของมาตราดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่า

การแบ่งส่วนราชการตาม (๑)เป็นกองบัญชาการ หรือจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกาและการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอื่นให้ออกเป็นกฎกระทรวง   และให้

ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้นแล้วแต่กรณี   แสดงว่าการแบ่งส่วนราชการ

ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกองบังคับการจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงและการก าหนดอ านาจหน้าที่

ของกองบังคับการปราบปรามจะต้องก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน  การออกกฎกระทรวงก าหนด
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อ านาจหน้าที่ของกองบังคับการถือเป็นข้อบังคับซึ่งระบุอ านาจหน้าที่ของต ารวจภายในกองบังคับการตามที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๖ เมื่อไม่ปรากฏจากค าเบิกความของพนักงาน

สอบสวน  และไม่ปรากฎจากทางน าสืบของโจทก์โดยมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส านักงานต ารวจ

แห่งชาติมาแสดงเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า  ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ

เป็นกองบังคับการปราบปรามและกองดังกล่าวได้ให้อ านาจหน้าที่กองบังคับการปราบปรามไว้ว่าความผิดใน

ข้อหาตามฟ้องซึ่งเกิดในท้องที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์  นั้นอยู่ในอ านาจการสอบสวนของกองบังคับการ

ปราบปราม   ท่ีโจทก์น าสืบมาจึงฟังไมไ่ดว้่ากองบงัคับการปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีอ านาจและ

หน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นในท้องที่ดังกล่าวและฟังไม่ได้อีกว่าพนักงานสอบสวนมีอ านาจหน้าที่

สอบสวนในคดีนั้นเช่นกัน  ทั้งยังไม่ปรากฏเหตุหรือข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษซึ่งอยู่

ในอ านาจการสอบสวนของกองบังคับการปราบปราม  กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการสอบสวนความผิดในคดีนี้ซึ่ง

สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย  ดังนั้น เมื่อ

พนักงานสอบสวนที่ท าการสอบสวนไม่มีอ านาจในการสอบสวน จึงถือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

โจทก์จึงหามีอ านาจยื่นฟ้องจ าเลยในคดีนี้ไม่ เทียบค ำพิพำกษำคดีอำญำหมำยเลขด ำที่ อ.๓๖๓/๒๕๕๘ คดี

หมำยเลขแดงที่ ๑๓๔/๒๕๕๙ ของศำลแขวงปทุมวัน เอกสำรท้ำยค ำแถลงกำรณ์ปิดคดีที่แนบมำด้วยแล้ว  

    ๒.๒ บทบัญญัติตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ขัดกับ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ไม่มีสภำพบังคับเป็นกฎหมำย จ าเลยขอเรียนต่อศาลว่า กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (  International Covenant on Civil and Political 

Rights) หรือ ICCPR เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๖ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และมีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ สนธิสัญญานี้ให้ค ามั่นสัญญาว่าภาคีจะ

เคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการ

พูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม จนถึงเดือน
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ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กติการะหว่างประเทศนี้มีประเทศลงนาม ๗๒ แห่งและภาคี ๑๖๕ แห่ง  ซึ่ง ICCPR เป็น

ส่วนหนึ่งของ "International Bill of Human Rights" ร่วมกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Universal 

Declaration of Human Rights หรือ UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

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

อันเป็นกฎหมายซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในรัฐซึ่งเป็ นภาคี ซึ่ง กติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี้ถูกติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชน(Human Rights Committee) (หน่วยงานต่างหากจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Human Rights Council) ซึ่ งได้ตั้ งขึ้นมาแทนที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ ง

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

๒๕๔๙ ซึ่งตั้งขึ้นอย่างถาวร เพ่ือพิจารณารายงานตามก าหนดเวลา ที่ส่งเข้ามาโดยรัฐสมาชิกตามข้อตกลงใน

สนธิสัญญา สมาชิกของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนนั้นจะคัดเลือกโดยรัฐสมาชิก แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของ

รัฐใด ๆ ทั้งนี้  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคขีองสนธสิัญญานีโ้ดยการภาคยานุวตัิเมื่อวนัที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ (๑) บัญญัติว่า 

  “  บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาอันบคุคล

ต้องหาว่ากระท าหรือการพิจารณาข้อพิพาททางสิทธิและหน้าที่ของตน ทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณา 

อย่างเป็นธรรมและเปิดเผยในศาลที่มีอ านาจมีอิสระและเป็นกลาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หนังสือพิมพ์หรือ

สาธารณชนอาจถูกห้าม รับฟังการพิจารณาคดีทั้งหมด หรือบางส่วนได้ก็ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบ

เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือด้วยเหตุผลด้านความเป็นอยู่ ส่วนตัวของคู่กรณี 

หรือในกรณีศาลเห็นเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นพฤติกรรมการณ์พิเศษ ซึ่งการเป็นข่าวอาจท าให้กระทบต่อ

ความยุติธรรม แต่ค าพิพากษาในคดีอาญา หรือข้อพิพาททางแพ่งย่อมเป็นที่เปิดเผย เว้นแต่จ าเป็นเพ่ือ
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ผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวด้วย ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินของคู่

สมรส หรือการเป็นผู้ปกครองเด็ก”  และ ข้อ ๑๔(๕) บัญญัติว่า   

       “ บุคคลทุกคนที่ถูกลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การลงโทษ และค าพิพากษา

ต่อศาลสูงให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งตามกฎหมาย ” 

        บทบัญญัติข้อ ๑๕ (๑) และ (๕) ที่ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม

และโดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีอ านาจ มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำง รวมถึงรับรองว่ำ

บุคคลที่ต้องค ำพิพำกษำลงโทษในควำมผิดอำญำ ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลำกำรระดับเหนือขึ้นไป

พิจำรณำทบทวนค ำพิพำกษำ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีโดยไม่ได้ตั้งข้อสงวน บทบัญญัติดังกล่าว

ย่อมถูกบังคับกับประเทศไทยนับแตว่ันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา และถูกรองรับตามบทบัญญัติมาตรา 

๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗   

   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะ

ทหารและต ารวจ ได้กระท าการเข้ายึดอ านาจล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยกเลิกรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสถาปนาการปกครองระบอบเผด็จการทหาร  ภายหลังการเข้ายึด

อ านาจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อ านาจเผด็จการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 

๓๗/๒๕๕๗  ก าหนดให้บรรดาคดีความผิดที่ได้ระบุไว้ในประกาศอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ทหาร 

   จ าเลยขอเรียนต่ออศาลว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ซึ่งได้

ประกาศให้บุคคลที่กระท าความผิดอาญาตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลทหาร  กระทบต่อสิทธเิสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่รับรองให้บุคคลมีสิทธไิดร้ับการพิจารณาจากคณะ
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ตุลาการที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และมีสิทธิที่จะได้รับการทบทวนการลงโทษและค าพิพากษาโดยคณะ

ตุลาการระดับเหนือขึ้นไป และหลักการที่ไม่น าพลเรือนขึ้นศาลทหาร เป็นหลักการทั่วไปที่รับรองคุ้มครองพล

เรือนมิให้ต้องถูกด าเนินคดีในศาลอื่นนอกจากศาลยุติธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในกรณีที่พลเรือนมีความ

ขัดแย้งกับองค์กรทหารโดยตรง ย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งค าถามถึงความมีส่วนได้เสียขององค์กรตุลาการศาล

ทหาร ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น

รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระดับกระทรวง เมื่อประกาศที่ให้

คดีความผิดของพลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร ได้ละเมิดสิทธิของจ าเลยในการจะได้รับการพิจารณาคดีจากศาล

ยุติธรรมซึ่งเป็นศาลของพลเรือน  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ จึงขัดแย้งต่อ

บทบัญญัติมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ (๑) และ (๕)  อันเป็นผลท าให้ประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗  หาอาจใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ไม่ ศาลทหารกรุงเทพจึงไม่

มีอ านาจพิจารณาคดีนี้ 

    ๒.๓ บทบัญญัติตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ 

๔๑/๒๕๕๗ และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ มีกำรตรำขึ้นโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมำย ขัดกับหลักนิติรัฐและขัดกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  ไม่มีสภำพบังคับเป็นกฎหมำย  

จ าเลยขอเรียนต่อศาลว่า “อ านาจอธิปไตย”  เป็นของปวงชนชาวไทยและอ านาจตุลาการกเ็ป็นหนึ่งในอ านาจ

อธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน  การพิจารณาพิพากษาคดีจึงต้องใช้อ านาจดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของประชาชน

อย่างสร้างสรรค์ในการวินิจฉัยอรรถคดี  เพื่อให้มีผลในทางที่ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน มีผลเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยตลอดจนธ ารงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ  อันหมายถึงการ

ปกครองโดยกฎหมาย และกฎหมายที่น ามาใช้นั้นจะต้องมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง 
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    “หลักนิติรัฐ” นั้นมีหลักการส าคัญ ๓ คือ   

   ๑) บรรดาการกระท าทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบรหิารจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้น

โดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะมีอ านาจสั่งการให้ราษฎรกระท าการ

หรือละเว้นไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ต่อเมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งและ

จะต้องใช้อ านาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

           ๒) บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องค์กรของรัฐ  ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ตราขึ้นจะต้องชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิ

และเสรีภาพของราษฎรนั้นจะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

องค์กรใดมีอ านาจล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างไร   

และกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพ

ของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพื่อธ ารงรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  

          ๓) การควบคุมไม่ให้กระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมายก็ดี การควบคุมไม่ให้

กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ดี จะต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซึ่งมีความเป็นอิสระจาก

องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ โดยองค์กรรัฐฝ่ายตุลาการซึ่งท าหน้าที่ควบคุม

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซึ่งท าหน้าที่ควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร อาจจะเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหนึ่ง 

แยกต่างหากจากองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซึ่งท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาก็ได้ 

    ทนายความจ าเลยขอเรียนต่อศาลว่า นับแต่คณะรัฐประหารได้เข้ายึดอ านาจไปจากรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้งและโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ คณะรัฐประหารได้บังอาจเข้าใช้อ านาจบริหาร อ านาจนิติ

บัญญัติ และออกประกาศให้คดีของพลเรือนต้องขึ้นพิจารณาในศาลทหารอันเป็นการท าลายหลักการส าคัญ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ของอ านาจตุลาการซึ่งมีการแบ่งอ านาจของศาลในการพิจารณาอรรถคดีไว้ตามบทกฎหมายและรัฐธรรมนญูอัน

เป็นประชาธิปไตย การเข้ามาของคระรัฐประหารที่ไม่ได้มาโดยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนจึงขาด

ความชอบธรรมและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ท าลายประชาธิปไตยและนิติรัฐ  ดังนั้น หากอ านาจตุลาการ

ไปโอนอ่อนผ่อนตามหรือยอมรับอ านาจของคณะรัฐประหารซึ่งเป็นการได้มาซึ่งอ านาจการปกครองประเทศ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ยอมรับว่าประกาศค าสั่งของคณะรัฐประหารเป็นกฎหมาย ย่อมท าให้ระบบ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกท าลายลงจนไม่เหลือสภาพแห่งความเป็นนิติรัฐได้       

  จ าเลยขอเรียนต่อศาลว่า คณะรัฐประหารซึ่งน าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เข้ายึด

อ านาจการปกครองไปจากรัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งและชอบด้วยกฎหมาย  โดยเมื่อวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐประหารได้บังอาจประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร  โดยไม่มีเหตุตาม

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  มาตรา ๒ และไม่มีพระบรมราชโองการตามที่บัญญัติ

ไว้ในกฎหมาย  แต่อ้างว่าตนเองมีอ านาจประกาศกฎอัยการศึกตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๗  มาตรา ๒ และมาตรา ๔  จากนั้นได้มีค าสั่งให้ทหารพร้อมอาวุธออกควบคุม

สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสื่อกระจายเสียงทุกชนิดทุกประเภท ตั้งป้อมค่ายตามสถานที่ราชการ  รวมทั้ง

ได้ด าเนินการต่างๆ อันเป็นการเตรียมการเพ่ือใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  อันเป็น

ส่วนหนึ่งของการก่อการรัฐประหาร  ก่อการกบฏ หรือสมคบกันเพ่ือเป็นกบฏ  เป็นการกระท าที่ไม่ชอบตาม

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  ต่อมา

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะรัฐประหารได้บังอาจเรียกให้แกนน าของรัฐบาลรักษาการใน

ขณะนั้นพร้อมทั้งตัวแทนจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอันได้แก่ กลุ่มแนวร่วมประชาชนประชาธิปไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช. ) และ คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เข้าประชุมปรึกษาหารือโดยอ้างว่าเป็น

การประชุมเพ่ือหาทางออกของประเทศ ณ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 
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การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการ  จากนั้นได้น าก าลัง

ทหารประจ าการซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์สงครามเข้ายึดอาคารที่ท าการของรัฐบาล 

อาทิ  เช่น ท าเนียบนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม สถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ 

สถานีโทรทัศน์ของทางราชการทุกช่อง และสถานีโทรทัศน์ของเอกชนทุกช่อง รวมทั้งกระท าการอื่นๆ เช่น การ

จับกุมคุมขังประชาชนและนักการเมืองจ านวนมาก ส่วนตัวแทนจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอันได้แก่ 

กลุ่มแนวร่วมประชาชนประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช. ) และ คณะกรรมการประชาชนเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธปิไตยที่สมบูรณอ์ันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ (กปปส.) นั้น  

ได้ใช้ก าลังบังคับกักขังไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกนอกหอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร  

อันเป็นการใช้ก าลังประทุษร้าย  และเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ได้ร่วมกันบังอาจใช้ก าลังดังกล่าวมาข้างต้นขู่เข็ญ

และใช้ก าลังบังคับประทุษร้ายก่อการรัฐประหาร  ประกาศยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินไปจากรัฐบาล

รักษาการอันมาจากการเลือกตั้งและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ รวมทั้งได้

ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ และวุฒิสภา สิ้นสุดลง 

ปรำกฏตำมค ำเบิกควำมของพันเอกบุรินทร์  ทองประไพ และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ 

๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรควบคุมอ ำนำจกำรปกครอง เอกสำรหมำย ล.๑ ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องกำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึกทั่วรำชอำณำจักร เอกสำรหมำย ล.๘ ประกำศคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับท่ี ๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรสิ้นสุดชั่วครำวของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

เอกสำรหมำย ล.๓  ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรสิ้นสุดลงของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เอกสำรหมำย ล.๔ ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๑๐/

๒๕๕๗ เรื่อง ให้อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีเป็นหน้ำที่ของหัวหน้ำคระรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

เอกสำรหมำย ล.๕  และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้วุฒิสภำสิ้นสุด

สง เอกสำรหมำย ล.๗ การกระท าของคณะรัฐประหารจึงเป็นการร่วมกันล้มล้างการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  เป็นการได้มาซึ่งอ านาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทาง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นการใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจ

ตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ อันเป็นความผิดฐานเป็นกบฏภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑๓  ปรำกฏตำมค ำฟ้องคดีอำญำหมำยเลขด ำที่ อ. ๑๘๐๕/๒๕๕๘ ของศำลอำญำระหว่ำงนำย

พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ที่ ๑ กับพวก โจทก์ กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่ ๑ กับพวก จ ำเลย เอกสำรหมำย 

ล.๑๐ ในส ำนวนของศำลแล้ว    

   การก่อรัฐประหารอันเป็นความผิดฐานเป็นกบฏโดยคณะรัฐประหารไม่อาจเรียกตนเองว่าเป็น 

“รัฐาธิปัตย์” อย่างตามอ าเภอใจได้  และไม่ควรมีผู้ใดพร้อมใจยินยอมค้อมหัวต่อคณะรัฐประหาร ทั้งนี้ ใน

ระบอบประชาธิปไตย “รัฐาธิปัตย์”  หมายถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งใช้อ านาจอธิปไตยผ่าน

องค์กรนิติบัญญตั ิบริหารและตลุาการท้ังปวง การที่คณะรัฐประหารเข้ายึดอ านาจโดยการรฐัประหารจึงเป็นแต่

เพียงการยึดอ านาจขององค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยเท่านั้น  ไม่อาจถือไดว้่าเป็นการยึดอ านาจอธิปไตยที่เป็นของ

ประชาชนได้  ประชาชนยังคงเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยและเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่เสมอ  องค์กรตุลาการผู้ใช้

อ านาจอธิปไตยแทนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้

มั่นคง มิให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของคณะบุคคลที่ได้อ านาจไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทนายความจ าเลยขอเรียน

ต่อศาลว่า รัฐบาลในฐานะองค์กรที่ใช้อ านาจบริหารต้องถูกสถาปนาขึ้นโดยได้อ านาจอันเนื่องจากความยินยอม

ของผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองคือประชาชน  เมื่อใดก็ตามที่รูปแบบของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ท าลายเป้าหมายเหล่านี้  

เช่น การยึดอ านาจรัฐประหารโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  เมื่อ

นั้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนพลเมืองที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับ ต่อต้านโดยสันติวิธี หรือยกเลิกรัฐบาลนั้นเสีย 

รวมทั้งไม่ยอมรับบรรดาประกาศค าสั่งที่ออกโดยคณะบุคคลที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและด้วยความพร้อม

ใจของประชาชนนั้น  หลักการในการต่อต้านโดยสันติวิธีและการอารยะขัดขืนต่อคณะรัฐประหารดังกล่าวมี



12 
 

ลักษณะเป็นสากล เป็นหลักยุติธรรมตามธรรมชาติ  ซึ่งหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติหรือหลักกฎหมาย

ธรรมชาติ  ( Natural Law )   หมายถึง กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบแผนการปฏิบัตขิองมนษุย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  

ไม่ได้เกิดจากความจ านงของผู้ใดผู้หนึ่งหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  มีลักษณะเหมือนกันในทุกหนแห่ง  ซึ่ง

กฎเกณฑ์ต่างๆมีระเบียบอยู่โดยธรรมชาติของมันเอง ไม่ขึ้นอยู่กับอ าเภอใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  มนุษย์

เพียงแต่ใช้สติปัญญาไปค้นพบเท่านั้น กฎหมายหรือความยุติธรรมนั้นต้องอยู่เหนือกฎหมายของรัฐ   รัฐจะออก

กฎหมายให้แย้งหรือขัดกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ ถ้ารัฐออกกฎหมายแย้งหรือขัดกับกฎหมายธรรมชาติแล้ว

กฎหมายนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้  ดังนั้น ค าสั่งให้จ าเลยมารายงานตัวต่อคณะรัฐประหารอันเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท ารัฐประหาร จึงเป็นกฎหมายหรือค าสั่งที่ขดัต่อหลักกฎหมายธรรมชาต ิไม่สามารถบังคบัใช้กับจ าเลยได้  และ

การที่จ าเลยอารยะขัดขืนต่อค าสั่งอันเป็นส่วนหนึ่งของการรัฐประหารจึงเท่ากับจ าเลยอารยะขัดขืนต่อคณะ

รัฐประหาร มิใช่การกระท าความผิดตาม “กฎหมาย”หรือหลักการแห่งกฎหมาย  ในความหมายที่เป็น

กฎหมายอย่างแท้จริง ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมอันเป็นเสาหลักของบ้านเมืองจึงไม่ควรไปยอมรับหรือรับใช้

ต่อหลักการอื่นอันมิได้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักความยุติธรรมแห่งกฎหมายที่มีโดยธรรมชาติ ซึ่งหาก

กระบวนการยุติธรรมอันนับแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน อัยการ และศาลอันเป็นปลายทางและเป็นปราการ

สุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมไปรับใช้อ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้ว กระบวนการยุติธรรมก็จะ

กลายเป็นกระบวนการอยุติธรรมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนกลายเป็นบ่าวรับใช้ต่ออ านาจที่ไม่ได้มาจาก

ประชาชน  ทั้งหากตุลาการยอมรับว่าคณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์ หรือยอมรับว่าคณะบุคคลที่ก่อการ

รัฐประหารมีอ านาจสามารถออกประกาศค าสั่งของตนให้มีผลเป็นกฎหมายได้ เท่ากับตุลาการไม่ได้รับใช้

ประชาชน หันไปรับใช้อ านาจอันโดยมิชอบและเพิกเฉยต่อการปกปักรักษาประชาธิปไตย  เป็นการส่งเสริมให้

เกิดการรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทว์อยู่ร่ าไป  เปิดช่องทางหรือยอมรับให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ท าการ

รัฐประหารยืมมือกฎหมายเข้าปกครองประเทศ  ตุลาการจึงไม่ควรที่จะรับรองอ านาจของบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่ท าการปฏิวัติหรือรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ หากแต่ต้องใช้อ านาจตุลาการในการพิพากษาวินิจฉัยให้
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คณะรัฐประหารต้องรับผิดตามกฎหมายเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย และ

คุ้มครองประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง  เมื่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 

๓๗/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ มีการตราขึ้นโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคณะรัฐประหารซึ่งได้อ านาจมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ท าลายหลักนิติรัฐและขัดกับ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประกาศและค าสั่งดังกล่าวจึงไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย ไม่สามารถ

มาบังคับเพ่ือลงโทษแก่จ าเลยได้ ทั้งนี้ เทียบกับค ำวินิจฉัยของท่ำนกีรติ กำญจนรินทร์ ผู้พิพำกษำในศำล

ฎีกำ แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ในคดีหมำยเลขด ำที่ อม. ๒/๒๕๕๒ หมำยเลขคดี

แดงที่ อม.๙/๒๕๕๒ ระหว่ำงคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ โจทก์ กับนำยยง

ยุทธ ติยะไพรัช จ ำเลย เอกสำรหมำย ล.๑ ซึ่งปรำกฏในส ำนวนของศำลแล้ว 

   ทนายความจ าเลยขอเรียนต่อศาลว่า นับแต่คณะรัฐประหารได้มีประกาศหรือค าสั่งที่อุปโลกน์

เสมือนหนึ่งกฎหมาย  ใช้เป็นเครื่องมือมาตั้งแต่เข้ายึดอ านาจดังจะเห็นได้จากการบังอาจประกาศใช้

พระราชบัญญัติกฎอัยการศกึที่ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย  มีการออกค าสั่งให้ทหารมีอ านาจเรียกบุคคลมารายงาน

ตัวและควบคุมโดยพลการ มีอ านาจจับกุมตามอ าเภอใจ แทรกแซงการสอบสวน รวมทั้งน าอรรถคดีอันมี

มูลเหตุทางการเมืองของพลเรือนออกมาจากพิจารณาของศาลยุติธรรมน ามาพิจารณาในศาลทหาร  อันเป็น

การจงใจใช้กระบวนการยุตธิรรมเป็นเครือ่งมือ  ซึ่งกระบวนการยุติธรรมตลอดทั้งสายได้ถูกตั้งค าถามจากสังคม

ทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง  ศาลทหารจึงเป็นปราการสุดท้ายที่จะยืนยันความเป็นอิสระต่ออ านาจ

ของคณะรัฐประหาร  แข็งขืนและยืนหยัดมิให้กระบวนการยุติธรรมทั้งสายกลายเป็นเครื่องมือรับใช้ของคณะ

รัฐประหารไปเสีย 

   ทนายความจ าเลยขอเรียนต่อศาลว่า ภาพแห่งสังคมที่ยุติธรรมและการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ประชาธิปไตยตลอดจนความฝันใฝ่ที่ไม่อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมไปรับใช้อ านาจนอกระบบมิได้เพิ่งมีใน

ปัจจุบันนี้  หากแต่ในอดีตนั้นประชาชนในทุกสังคมที่ถูกปล้นอ านาจและถูกกดขี่ก็ได้ลุกขึ้นสู้กับ อ านาจของ
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คณะรัฐประหารหรืออ านาจเผด็จการ จนสามารถสร้างสังคมที่มีเสรีภาพและประชาธิปไตยได้ ตลอดจนพัฒนา

กลายเป็นหลักการแห่งกฎหมายที่ว่า “กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมต้องไม่กลายเป็นบ่าวรับใช้อ านาจ

การเมืองหรืออ านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน”  กลายเป็นหลักการและปรัชญาทางกฎหมายที่นานาอารยะ

ประเทศยึดถือ ปรากฏในต าราเรียนและปลูกฝังมากับนักเรียนกฎหมายมาโดยตลอด  จึงเป็นหน้าที่ของคนรุ่น

หลังที่จะสืบต่อปณิธานของบรรพชนที่ได้ปลูกร่างสร้างหลักการประชาธิปไตยเอาไว้ด้วยการเสียสละชีวิตและ

เลือดเนื้อ  เพื่อให้เรามีเสรีภาพและประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน 

   การขอให้ศาลทหารซึ่งแม้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหม  มี

ผู้บังคับบัญชาเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันได้อ านาจมาโดยการท ารัฐประหาร  ให้

ไม่ยอมรับหรือรับใช้อ านาจของคณะรัฐประหาร บังคับใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย 

จึงเป็นการเคารพและคาดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร  ซึ่งจ าเลยและทนายความจ าเลยได้ปฏิบัติ

มาโดยตลอด  หากแม้นศาลรับฟังการน าสืบและถ้อยแถลงการณ์ของจ าเลยทั้งหมดและพิจารณาในหลักการ

ตลอดจนทฤษฎีของกฎหมายย่อมจะเห็นได้ว่า แม้จ าเลยและทนายความจ าเลยจะไม่เห็นด้วยกับการน าพล

เรือนขึ้นศาลทหาร  แต่จ าเลยและทนายความจ าเลยก็ให้เกียรติและเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมในศาล

ทหาร คือเข้าสู่กระบวนการและน าเสนอประเด็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ต้น การโต้แย้งทั้งใน

ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติและเคารพต่อกระบวนการ

ยุติธรรม เพราะหากการน าสืบและต่อสู้ในกระบวนการตลอดจนแถลงการณ์ปิดคดีกระท าไปโดย “กลัวต่อโทษ

ทัณฑ์” หรือต่อสู้คดีไปดว้ยความรู้สีกไม่ปลอดภัยในกระบวนพิจารณา  มากกว่าการใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่าง

เต็มที่ ย่อมจะท าให้กระบวนพิจารณาในศาลทหารไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลัก

ประชาธิปไตย  จ าเลยและทนายความจ าเลยจึงต่อสู้โดยทฤษฎีกฎหมายและข้อกฎหมายอย่างถึงที่สุดและโดย

อิสระอย่างเต็มที่  พยายามแสวงหาหลักการอันบริสุทธิของกฎหมายมาแสดงต่อศาลอย่างเต็มที่ เพ่ือให้สังคม

เห็นว่าแม้ในภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติ อยู่ในการปกครองของคณะรัฐประหาร กระบวนการยุติธรรมก็สามารถ
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ด าเนินไปอย่างไม่สะดุดหยุดลงและมีความยุติธรรมในการต่อสู้คดี  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอย่างอิรสะ

และเต็มที่แล้ว การวินิจฉัยอรรถคดีย่อมเป็นอ านาจของศาล ทนายความจ าเลยและจ าเลยย่อมต้องถูกบังคับ

และปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาลซึ่งได้รับฟังจ าเลยและทนายจ าเลยในการต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดแล้ว  

   ข้อ ๓. จ าเลยซึ่งเป็นประชาชนพลเมือง มีศักดิ์และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และโดยธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ ถูกปล้นอ านาจอธิปไตยไปโดย

คณะรัฐประหาร  ไม่อาจยอมรับอ านาจอันได้มาโดยป่าเถื่อนนั้น  ขอยืนยันอารยะขัดขืนต่อคณะรัฐประหารดัง

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ได้เรียนต่อศาล  ขอศาลได้โปรดตีความและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ความ

ยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย แข็งขืนต่ออ านาจคณะรัฐประหาร ปฏิเสธไม่ยอมรับการได้มาซึ่งอ านาจที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้องเพื่อความยุติธรรมด้วย  

       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

  ลงชื่อ        ทนายความจ าเลย 

 ค าแถลงการณ์ปิดคดีฉบับนี้ ข้าพเจ้านายอานนท์ น าภา ทนายความจ าเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์ 

  ลงชื่อ        ผู้เรียงและพิมพ์ 
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