(๒๒)
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําสั่งที่ ๗๖/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรื่อง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๔ และขอ ๒๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐ หรือไม

ศาลจังหวัดสระบุรีสงคําโตแยงของจําเลย (นางสุรีลักษณ ปนเพชร) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนโจทก ยื่นฟองนางสุรีลักษณ ปนเพชร เปนจําเลย
ตอศาลจังหวัดสระบุรี ในคดีหมายเลขดําที่ ผบ.๐๙๔๕/๒๕๕๔ เรื่อง สัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต โดยโจทก
ไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและหนังสืออนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใต บั ง คั บ ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๕๘ ลงวั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ ๕ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ ๕
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๔๘ โจทก คิ ดดอกเบี้ ยตามสั ญญาสิ นเชื่ อบั ตรเครดิ ต กั บจํ าเลยในอั ตราร อยละ ๑๕ ต อป และ
คาธรรมเนียมการใชวงเงินในอัตรารอยละ ๒.๗๕ ตอป ตอมาโจทกไดเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการใช

-๒วงเงินเปนอัตรารอยละ ๓ ตอป ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ และอัตรารอยละ ๕ ตอป ตั้งแตวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน ซึ่งการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมดังกลาว โจทกอาศัย
อํานาจตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยภายใตการกําหนดมอบหมายตามประกาศกระทรวงการคลัง
และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๔ และขอ ๒๔ โจทกขอให
ศาลพิจารณาพิพากษาและบังคับจําเลยชําระเงินตามสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต ใหแกโจทกพรอมดอกเบี้ย
นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระแกโจทกเสร็จสิ้นและใหจําเลยชําระคาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความแทนโจทก
จําเลยใหการปฏิเสธและโตแ ย งวา ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศธนาคารแห ง
ประเทศไทย เปนประกาศที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ไมมีผลใชบังคับ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๕๘ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๔ และขอ ๒๔ ที่ศาลจะใชบังคับแกคดี เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐ ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนอันใชบังคับไมได ขอใหสงคําโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลจังหวัดสระบุรีเห็นวา ศาลจังหวัดสระบุรีตองใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
มาบังคับแกคดี เมื่อจําเลยโตแยงวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๔
และขอ ๒๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐ จึงใหสง
คําโตแยงของจําเลยตามทางการ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ตามคํารองมีประเด็นโตแยง
วา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๔ และขอ ๒๔ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐

-๓มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐ หรือไม ซึ่งศาลจังหวัดสระบุรี
จะตองใชบทบัญญัติดังกลาวบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ
บทบั ญญัติ นี้ม ากอน กรณี จึงต องด วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข อกํา หนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
คําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ต อ งพิ จ ารณาต อ ไปมี ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ โ ต แ ย ง ว า ขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ นั้น เปนไปตามหลักเกณฑที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐
เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับบททั่วไปของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ความเสมอภาค
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ และบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการตรากฎหมาย สวนประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๔ และขอ ๒๔ นั้น เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกําหนด
ประเภทกิจการที่ตองขออนุญาตจากรัฐมนตรี รวมทั้งการอนุญาตหรือการใหสัมปทานที่รัฐมนตรีอาจ
กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไดเทาที่จําเปน และอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับกิจการ
ประเภทตาง ๆ การใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย
เปนผูดําเนินการและมีอํานาจหนาที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ และการบังคับใชประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ
ผาสุกแหงสาธารณชน บทบัญญัติแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ขอที่จําเลยโตแยงวาขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภคมิไดมีเนื้อหาสวนใดที่กระทบกระเทือน
ถึง สิทธิและเสรีภาพของจําเลยที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ กรณีตามคํารองจึง ไมเปนสาระอันควรไดรับ

