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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

ปัญหา   ในทางปฏิบัติ
ของการยื่นคำร้องโดยตรง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑. บทนำ
	 นับแต่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกโดยผลของการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจที่สำคัญ 
ประการหนึ่งคือการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ	 
อันเป็นหลักการเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและเป็นการคุ้มครอง 
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	แตร่ฐัธรรมนญูฉบบัดงักลา่วกม็ไิดส้รา้งกลไกหรอืชอ่งทางใหป้ระชาชน
สามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีได้โดยตรง	 หากประชาชนเห็นว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 จะต้องเสนอเรื่องผ่านทางศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรัฐสภา๑		เพื่อให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 ซึ่งก็หมายความว่าหากองค์กรเหล่านั้นปฏิเสธไม่ส่งปัญหาที่ประชาชนร้องขอ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 ประชาชนก็จะไม่มีช่องทางในการได้รับการเยียวยาแก้ไขจากการถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้	
 ดังน้ัน	เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างในสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืฉบบัปจัจบุนั	มาตรา	๒๑๒ จงึไดบ้ญัญตัหิลกัการโดยใหป้ระชาชนซึง่ถกูละเมดิ 
สิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อให้มี 
คำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม	่ซึง่หลกัการดงักลา่วนีถ้อืวา่เปน็ 
หลกัการใหมท่ีไ่ดม้กีารบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปน็ฉบบัแรก	
แตอ่ยา่งไรกต็ามนบัแตม่กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	เปน็ตน้มา	 
ปรากฏว่าคดีที่ประชาชนใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 โดยอาศัยช่องทางของ 
รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	นั้น	 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเพียง	 ๑	 คดี	 ๒  

  ๑ปัจจุบัน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	เปลี่ยนชื่อเป็น	“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”.	
 ๒เรื่อง	นายเฉลิม	ปิ่นสกุล	(ผู้ร้อง)	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	กรณีพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๕๒	 (๓)	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๙	หรือไม่.
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จึงมีประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจว่า	 ในทางปฏิบัตินั้นประชาชนจะสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้จริงหรือไม่เพียงใด	
	 ดงันัน้	คอลมัน	์	คมความคดิ	เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	ฉบบันี	้จงึขอนำเสนอเรือ่ง	“ปญัหาในทางปฏบิตั ิ
ของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นการเฉพาะ		

๒. แนวคิดพื้นฐานของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
 จากโครงการศึกษาวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	เรือ่ง	การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณลีะเมดิสทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนญู	เสนอโดย	ศาสตราจารย	์ดร.นนัทวฒัน ์บรมานันท ์ซึง่ไดท้ำการ 
ศึกษาเปรียบเทียบถึงระบบการให้ความคุ้มครองต่อประชาชนจากการดำเนินการของอำนาจรัฐที่ไป 
กระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในตา่งประเทศรวม ๔	ประเทศ	คอื	ประเทศเบลเยีย่ม	เยอรมน	ี
สเปน	และโปรตเุกส	พบวา่สว่นใหญแ่ลว้รฐัธรรมนญูของประเทศเหลา่นัน้จะกำหนดใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เช่นศาลรัฐธรรมนูญแต่เรียกชื่ออย่างอื่น	 เป็นองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ 
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการกระทำของอำนาจรฐัสามารถฟอ้งองคก์รเหลา่นัน้ไดด้ว้ยตวัเอง	ซึง่ในระดบัสากลเรยีกระบบนีว้า่	
“คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” (constitutional complaint)
	 คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการเยียวยาทางกฎหมายในประเทศต่าง		ๆ 	ทั่วโลก	 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญนำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งบุคคลใดอ้างว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกละเมิด 
โดยอำนาจมหาชนจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 หรือการกระทำทางกฎหมายที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 
หรือโดยคำพิพากษาของศาล	 บุคคลนั้นชอบที่จะยื่นคำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้๒  
	 ประเทศทีย่นิยอมใหป้ระชาชนยืน่คำรอ้งทางรฐัธรรมนญูโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู	เชน่ประเทศ 
เยอรมนนีัน้	การรอ้งทกุขท์างรฐัธรรมนญูยอ่มเปน็ไปเพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูตรวจสอบวา่รฐัไดใ้ชอ้ำนาจ
ลว่งละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของราษฎรโดยขดัตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม่	การรอ้งทกุขท์างรฐัธรรมนญูจงึไมไ่ด้ 
จำกัดเฉพาะการขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบ 
การใช้อำนาจตรากฎหมายขององค์กรของรัฐเท่านั้น	 แต่การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญยังครอบคลุมถึง 
การขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูตรวจสอบการกระทำทีเ่ปน็การบงัคบัใชก้ฎหมายของฝา่ยบรหิาร	ตลอดจนการ 
วินิจฉัยชี้ขาดคดีของฝ่ายตุลาการด้วย	 วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงอาจเป็นไปได้ทั้ง	
“กฎหมาย” “คำสั่งทางปกครอง”	หรือ “คำพิพากษา”๓  

 ๒ดร.วุฒิชัย	จิตตานุ,	กระบวนการทางกฎหมายตามคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ,วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์,หน้า	๑๐๒.
 ๓รองศาสตราจารย์	 ดร.วรเจตน์	 ภาคีรัตน์,	 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 และศาล,	 เอกสารประกอบ 
การบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระบบงานนิติบัญญัติ,	คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๓,	หน้า	๓๐.



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 139

	 อย่างไรก็ตาม	เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมาย 
เยอรมัน	คือ	ผู้ที่ยื่นคำร้องทุกข์นั้นจะต้องหมดสิ้นหนทางอื่นใดในทางกฎหมายที่จะป้องกันสิทธิ 
ขัน้พืน้ฐานของตนแลว้	ซึง่หมายความวา่	กอ่นทีจ่ะยืน่คำรอ้งทกุขท์างรฐัธรรมนญูตอ่ศาลรฐัธรรมนญูนัน้	 
ผู้ที่ยื่นคำร้องทุกข์จะต้องใช้ช่องทางอื่นในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเสียก่อน	โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่การใชส้ทิธทิางศาล	ดว้ยเหตทุีร่ะบบกฎหมายของเยอรมนัมขีอ้เรยีกรอ้งดงักลา่วนี	้การรอ้งทกุข ์
ทางรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ในระบบกฎหมายเยอรมันจึงมักจะเป็นการร้องทุกข์ว่าคำพิพากษาของศาล 
ซ่ึงถึงท่ีสุดแล้วไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่เรียกกันในภาษาเยอรมันว่า “Urteilverfassungsbeschwerde” 
การร้องทุกข์ว่าคำพิพากษาของศาลไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้อาจมีประเด็นแห่งคดีคาบเกี่ยวไปถึง 
การกระทำทางนิติบัญญัติหรือการกระทำทางบริหาร	(ที่เป็นการกระทำทางปกครอง)	ได้๔  

๓. หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	 
“มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อ 
ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูได”้	และวรรคสอง	
บัญญัติว่า	“การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้  
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  
และขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั	พ.ศ.	๒๕๕๐	ขอ้	๒๑	วรรคหนึง่ 
กำหนดว่า	 “ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้อง 
ตอ่ศาลเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูได”้	และวรรคสอง	กำหนดวา่	 
“การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑  
มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 
	 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	 แล้วจะพิจารณาเห็นได้ว่า	 ผู้ที่จะยื่นคำร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้นั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้	ดังนี้
	 ๑)	ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ อันสืบเนื่องมาจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	 ๒)	บคุคลนัน้ตอ้งยืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายนัน้ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	และ
	 ๓)	ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว

 ๔รองศาสตราจารย์	ดร.วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	เพิ่งอ้าง,หน้า	๓๐.	
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๔.ปัญหาในทางปฏิบัติของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒	แล้ว	จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรานี้ 
ตราขึ้นโดยนำหลักเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาเป็นต้นแบบ	 ดังจะเห็นได้จากวรรคท้าย 
ของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	 บัญญัติให้การใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว	 แต่อย่างไรก็ตามโดยที่รัฐธรรมนูญได้มีการจำกัดประเด็น 
ของการยื่นคำร้องเอาไว้ว่าจะต้องเป็นกรณีที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ “ตรวจสอบว่าบทบัญญัติ 
แหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม”่ เทา่นัน้ จงึไมอ่าจถอืวา่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๒ เป็นเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับสากล๕ 
	 การจำกดัขอบเขตการยืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูไวเ้ฉพาะประเดน็วา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ช่องทางการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ นี้แคบลง เมื่อเรา 
พิจารณาช่องทางการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรัฐธรรมนูญทั้งระบบ ก็ยิ่ง 
ทำให้บทบัญญัติมาตรานี้แคบเข้าไปอีก	หรือแทบจะไม่มีช่องทางให้ใช้บังคับได้เลย
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
ตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้	สามารถกระทำไดใ้น ๓	ลกัษณะ 
ด้วยกัน	กล่าวคือ
	 ๑) เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล (ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม	 ศาลปกครอง	 หรือศาลทหาร)	 กล่าวคือ 
ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด	 ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย 
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 และยังไม่มี 
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น	 ให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นส่งเรื่องมายัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑
	 ๒)	 ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๔๕	(๑)
	 ๓)	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายใดกระทบตอ่สทิธมินษุยชนและมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู	สามารถเสนอเรือ่ง 
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หากมีคดีเกิดขึ้นในศาลแล้วคู่ความ 
ในคดียื่นคำร้องต่อศาลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 
ศาลทีพ่จิารณาคดนีัน้ตอ้งสง่คำรอ้งไปใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั โดยจะปฏเิสธไมส่ง่คำรอ้งดงักลา่ว 
ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูไมไ่ด ้เพราะรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ไมไ่ดบ้ญัญตัใิหศ้าลทีพ่จิารณาคดมีอีำนาจ 
พจิารณาวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบัแกค่ดขีดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู แตอ่ำนาจในการ 

 ๕รองศาสตราจารย์	ดร.วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,หน้า	๓๓.
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วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของ 
ศาลรฐัธรรมนญู	ซึง่หลกัการตามทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๑	ตา่งกบัการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ทีใ่หอ้ำนาจศาลทีพ่จิารณาคดมีอีำนาจพจิารณาวา่บทบญัญตั ิ
แห่งกฎหมายที่คู่ความโต้แย้งนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม	่ซึ่งตรงกับหลักเกณฑ์การควบคุม 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในลักษณะที่เป็นรูปธรรม (concrete norm control)  
ที่ปรากฏในระบบกฎหมายสากล๖

	 ผลของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑	คือ	เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล	คู่ความมีสิทธิโต้แย้งว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี	 เป็นบทบัญญัติที่กระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน 
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 ซึ่งศาลที่พิจารณาคดีจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	 
หากคู่ความในคดีละเลยไม่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ เพื่อจะมาขอใช้สิทธิตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ย่อมไม่ได้ เพราะจะขัดต่อหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	 
วรรคสอง	 ซึ่งบัญญัติว่า	 “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว  
ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
ดังนั้น	 เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล	 คู่ความจะต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๑	 ยื่นคำร้องให้ศาล 
ที่พิจารณาคดีส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้ 
บังคับแก่คดีละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน	จึงไม่มีช่องทางที่คู่ความจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๒๗  
	 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ	 หากไม่มีคดีเกิดขึ้นในศาล	 บุคคลจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๑๒	ได้หรือไม่	สำหรับประเด็นนี้อาจกล่าวได้ว่า	โดยปกติแล้วหากมีการตรากฎหมายที่ละเมิด 
สิทธิเสรีภาพของบุคคล	 ย่อมจะต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้น	 ในขณะที่ยังไม่มี 
การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 บุคคลยังไม่อาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๑๒	ได้	เพราะยังถือไม่ได้ว่าตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
	 มปีระเดน็ใหต้อ้งพจิารณาตอ่ไปวา่	หากกฎหมายทีต่ราขึน้ละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู 
และเป็นกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการกระทำอื่นใดที่จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น	 (ซึ่งอาจ 
จะเกิดข้ึนน้อยมาก)	บุคคลจะสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒	ย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ไดห้รอืไม	่คำตอบคอื	ยงัไมไ่ด	้เพราะวา่รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัชิอ่งทางในการเสนอเรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
พจิารณาวนิจิฉยัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย	ตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๑	มาตรา	๒๔๕	(๑)	
และมาตรา	 ๒๕๗	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 จึงต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน	 ต่อเมื่อ 
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิเสธหรือ 

 ๖รองศาสตราจารย์	ดร.วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๓๓.
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ละเลยหรือเพิกเฉยไม่ส่งเรื่องแล้ว	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จึงจะ 
มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒

๕. คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่น่าสนใจ

 ๑)	 คำสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒/๒๕๕๓	วนัที	่๒๐	มกราคม	พ.ศ.๒๕๕๓		เรือ่ง	นายจตพุร	พรหมพนัธุ	์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคเพือ่ไทย	(ผูร้อ้ง)	ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั	ตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	กรณีที่ศาลอาญาดำเนินกระบวนพิจารณา 
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	๑๖๕	ชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๑	หรือไม่	
	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 กระบวนพิจารณาของ 
ศาลอาญาไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนมูลฟ้อง	การมีคำสั่งประทับรับฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา	 มาตรา	 ๑๖๕	 ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม 
สามัญนิติบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	รวมท้ังการท่ีศาลอาญาตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 
๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๑	ชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หรอืไม	่และการที ่
ศาลอาญาไมส่ง่คำรอ้งของผูร้อ้งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูและคำสัง่ของศาลทีย่กคำรอ้งของผูร้อ้ง	ชอบดว้ย 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หรอืไม	่เหน็วา่เมือ่ขอ้เทจ็จรงิไมป่รากฏวา่คำรอ้ง 
ของผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐	กรณตีามคำรอ้งจงึไมเ่ปน็ไปตามหลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑
	 นอกจากนี้	ในประเด็นอื่น	ๆ 	ที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	ไม่ว่าจะเป็นประเด็น 
ทีว่า่การไตส่วนมลูฟอ้งถอืวา่เปน็การดำเนนิคดหีรอืไม่	การไตส่วนมลูฟอ้งในระหวา่งมพีระราชกฤษฎกีา 
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ต้องมีหนังสือส่งถึงประธานรัฐสภา 
เพื่อขอตัวสมาชิกผู้นั้นมาดำเนินคดีหรือไม่	 การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลอาญา 
ส่งคำโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๑	 และการที่ 
ศาลอาญาไม่ส่งคำโต้แย้งและยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	หรอืไม	่นัน้	เหน็วา่ประเดน็ดงักลา่วมลีกัษณะ 
เป็นเพียงข้อหารือ ไม่ปรากฏว่าคำร้องของผู้ร้องในประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นคำร้องที่ขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๒	 แต่อย่างใด	 กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๒	 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี 
พิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑	
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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	 ๒)	 คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๓	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	 พ.ศ.๒๕๕๓	เรื่อง	นายเกียรติ์	
จนัทรส์วา่งภวูนะ	(ผูร้อ้ง)	ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	กรณีขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกา
	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอน 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ และให้ศาลฎีกาทำคำพิพากษาใหม่	 โดยมิได้ขอให้ศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ 
เพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูมคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู	จงึมใิชก่รณี
ทีต่อ้งดว้ยหลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	ประกอบ 
ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 ๓)	 คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๓	วันที่	๒๑	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๓	เรื่อง	บริษัท	อินโดรามา	
ปิโตรเคม	จำกัด	(ผู้ร้อง)	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๒	 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและ 
ศาลปกครองกลาง			
	 ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่	กรณตีามคำรอ้งเปน็การขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัเกีย่วกบั 
การใช้ดุลยพินิจในการทำคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง	 ในคดีหมายเลขดำ 
ที	่๙๐๘/๒๕๕๒	และการแจง้คำสัง่ของศาลปกครอง	ทีผู่ร้อ้งเหน็วา่คำสัง่ดงักลา่วเปน็การละเมดิเสรภีาพ 
ในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพี	และสทิธใินทรพัยส์นิ	ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๓	 และ	มาตรา	๔๑	ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	ประกอบกับผู้ ร้องจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	ต้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	มาตรา	๒๔๕	(๑)	และ 
มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	ได้แล้ว	 ดังนั้น	 คำร้องของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	 ๒๑๒	ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย		 	 	
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๖. บทสรุป
	 เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	 ๒๑๒	 วรรคหนึ่ง 
เราคงจะรู้สึกดีกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ 
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้	 แต่เมื่อพิจารณาดูจากเนื้อหา 
ในวรรคสองของมาตรานี้แล้วจะพบว่าการใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดย 
หลกัการแลว้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย	ทัง้นีเ้พราะการทีบ่คุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้ 
จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น	 จะต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๑	 มาตรา	 ๒๔๕	 (๑)	 และ 
มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	ได้แล้ว	เท่านั้น	ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ 
รัฐธรรมนูญรับรองจะต้องดำเนินการใช้สิทธิให้ครบถ้วนทั้ง	๓	ช่องทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเบื้องต้น 
เสยีกอ่นตอ่จากนัน้จงึจะมสีทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู	ดงันัน้	คงจะตอ้งตดิตามกนัตอ่ไปวา่
ในอนาคตประชาชนจะสามารถใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามหลกัการของรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๒๑๒	ไดม้ากนอ้ยเพยีงใดหรอืสมตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูมาตรานี้ 
หรือไม่	  


