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มาตรา ๒๕ ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติให้การจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพจะกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตดังต่อไปนี้ 



ข้อเท็จจริง 
ร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 “มาตรา ๓๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ให้ศาลสั่งริบเครื่องจักรนั้น 
 เครื่องจักรที่ศาลสั่งริบ ให้น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือ
จ าหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

/ศาลรัฐธรรมนูญ 







/นามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  



/แตกต่างกันด้วยเหตุปรากฏ 



แตกต่างกันด้วยเหตุปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติว่า “โดยที่
การจดทะเบียน การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล และการขอร่วม
ชื่อชื่อสกุลตามกฎหมายเดิม ยังไม่เป็นความสะดวกและไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหม่ เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น” หรือเหตุผลทางสังคมที่ว่า
เพื่อความสงบสุขในครอบครัวและวัฒนธรรมที่ดีที่มีมาช้านานนั้นไม่ถือ
เป็นเหตุอันสมเหตุสมผลเพียงพอที่จะลิดรอนสิทธิการใช้ชื่อสกุลของ
หญิงมีสามี อันท าให้เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมาย อีกท้ังไม่
สามารถปฏิบัติให้แตกต่างกันด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศและ
สถานะของบุคคลระหว่างชายและหญิง จึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมตามรับธรรมนูญ มาตรา ๓๐ (ปัจจุบันมาตรา ๒๗) 
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