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ปัญหา ในทางปฏิบัติ
ของการยื่นคำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑. บทนำ
นั บแต่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกโดยผลของการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจที่สำคัญ
ประการหนึ่งคือการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
อันเป็นหลักการเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและเป็นการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่รฐั ธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็มไิ ด้สร้างกลไกหรือช่องทางให้ประชาชน
สามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีได้โดยตรง หากประชาชนเห็นว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะต้องเสนอเรื่องผ่านทางศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา๑  เพื่อให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าหากองค์กรเหล่านั้นปฏิเสธไม่ส่งปัญหาที่ประชาชนร้องขอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประชาชนก็จะไม่มีช่องทางในการได้รับการเยียวยาแก้ไขจากการถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการอุดช่องว่างในสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือฉบับปัจจุบนั มาตรา ๒๑๒ จึงได้บญ
ั ญัตหิ ลักการโดยให้ประชาชนซึง่ ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มี
คำวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึง่ หลักการดังกล่าวนีถ้ อื ว่าเป็น
หลักการใหม่ทไี่ ด้มกี ารบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นฉบับแรก
แต่อย่างไรก็ตามนับแต่มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ปรากฏว่ า คดี ที่ ป ระชาชนใช้ สิ ท ธิ ยื่ น คำร้ อ งโดยตรงต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยอาศั ย ช่ อ งทางของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเพียง ๑ คดี ๒
ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อเป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”.
เรื่อง นายเฉลิม ปิ่นสกุล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ หรือไม่.
๑
๒
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จึ ง มี ป ระเด็ น พิ จ ารณาที่ น่ า สนใจว่ า ในทางปฏิ บั ติ นั้ น ประชาชนจะสามารถใช้ สิ ท ธิ ยื่ น คำร้ อ งให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้จริงหรือไม่เพียงใด
ดังนัน้ คอลัมน์  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรือ่ ง “ปัญหาในทางปฏิบตั ิ
ของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นการเฉพาะ  
๒. แนวคิดพื้นฐานของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
จากโครงการศึกษาวิจยั ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง การให้สทิ ธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ซึง่ ได้ทำการ
ศึกษาเปรียบเทียบถึงระบบการให้ความคุ้มครองต่อประชาชนจากการดำเนินการของอำนาจรัฐที่ไป
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในต่างประเทศรวม ๔ ประเทศ คือ ประเทศเบลเยีย่ ม เยอรมนี
สเปน และโปรตุเกส พบว่าส่วนใหญ่แล้วรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านัน้ จะกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เช่นศาลรัฐธรรมนูญแต่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระทำของอำนาจรัฐสามารถฟ้ององค์กรเหล่านัน้ ได้ดว้ ยตัวเอง ซึง่ ในระดับสากลเรียกระบบนีว้ า่
“คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” (constitutional complaint)
คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการเยียวยาทางกฎหมายในประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก
ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ นำไปปรั บ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแก้ ไ ขเยี ย วยาการละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งบุคคลใดอ้างว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกละเมิด
โดยอำนาจมหาชนจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการกระทำทางกฎหมายที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือโดยคำพิพากษาของศาล บุคคลนั้นชอบที่จะยื่นคำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้๒
ประเทศทีย่ นิ ยอมให้ประชาชนยืน่ คำร้องทางรัฐธรรมนูญโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เช่นประเทศ
เยอรมนีนนั้ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญย่อมเป็นไปเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่ารัฐได้ใช้อำนาจ
ล่วงละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของราษฎรโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้
จำกัดเฉพาะการขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
การใช้อำนาจตรากฎหมายขององค์กรของรัฐเท่านั้น แต่การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญยังครอบคลุมถึง
การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการกระทำทีเ่ ป็นการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร ตลอดจนการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีของฝ่ายตุลาการด้วย วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงอาจเป็นไปได้ทั้ง
“กฎหมาย” “คำสั่งทางปกครอง” หรือ “คำพิพากษา”๓
ดร.วุฒิชัย จิตตานุ, กระบวนการทางกฎหมายตามคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ,วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์,หน้า ๑๐๒.
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล, เอกสารประกอบ
การบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายระบบงานนิตบิ ญ
ั ญัต,ิ คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๕๓, หน้า ๓๐.
๒
๓
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อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมาย
เยอรมัน คือ ผู้ที่ยื่นคำร้องทุกข์นั้นจะต้องหมดสิ้นหนทางอื่นใดในทางกฎหมายที่จะป้องกันสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของตนแล้ว ซึง่ หมายความว่า ก่อนทีจ่ ะยืน่ คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญนัน้
ผู้ที่ยื่นคำร้องทุกข์จะต้องใช้ช่องทางอื่นในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเสียก่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้สทิ ธิทางศาล ด้วยเหตุทรี่ ะบบกฎหมายของเยอรมันมีขอ้ เรียกร้องดังกล่าวนี้ การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ในระบบกฎหมายเยอรมันจึงมักจะเป็นการร้องทุกข์ว่าคำพิพากษาของศาล
ซึง่ ถึงทีส่ ดุ แล้วไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่เรียกกันในภาษาเยอรมันว่า “Urteilverfassungsbeschwerde”
การร้องทุกข์ว่าคำพิพากษาของศาลไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้อาจมีประเด็นแห่งคดีคาบเกี่ยวไปถึง
การกระทำทางนิติบัญญัติหรือการกระทำทางบริหาร (ที่เป็นการกระทำทางปกครอง) ได้๔
๓. หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง
บั ญ ญั ติ ว่ า “การใช้ สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ าจใช้ สิ ท ธิ โ ดยวิ ธี ก ารอื่ น ได้ แ ล้ ว ทั้ ง นี้
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการทำคำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึง่
กำหนดว่า “ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้อง
ต่อศาลเพือ่ มีคำวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง กำหนดว่า
“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) บุคคลนัน้ ต้องยืน่ คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
รองศาสตราจารย์ 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
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” เท่านัน้ จึงไม่อาจถือว่าบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ เป็นเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับสากล๕
การจำกัดขอบเขตการยืน่ คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้เฉพาะประเด็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ช่องทางการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ นี้แคบลง เมื่อเรา
พิจารณาช่องทางการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรัฐธรรมนูญทั้งระบบ ก็ยิ่ง
ทำให้บทบัญญัติมาตรานี้แคบเข้าไปอีก หรือแทบจะไม่มีช่องทางให้ใช้บังคับได้เลย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับแล้ว สามารถกระทำได้ใน ๓ ลักษณะ
ด้วยกัน กล่าวคือ
๑) เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล (ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร) กล่าวคือ
ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มี
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นส่งเรื่องมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
๒) ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
๓) คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ น ชอบตามที่ มี ผู้ ร้ อ งเรี ย นว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอเรือ่ ง
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หากมีคดีเกิดขึ้นในศาลแล้วคู่ความ
ในคดียื่นคำร้องต่อศาลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีนนั้ ต้องส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย โดยจะปฏิเสธไม่สง่ คำร้องดังกล่าว
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ไม่ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีมอี ำนาจ
พิจารณาว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ะใช้บงั คับแก่คดีขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่อำนาจในการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,หน้า ๓๓.
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วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ หลักการตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ต่างกับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทีใ่ ห้อำนาจศาลทีพ่ จิ ารณาคดีมอี ำนาจพิจารณาว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่คู่ความโต้แย้งนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตรงกับหลักเกณฑ์การควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในลักษณะที่เป็นรูปธรรม (concrete norm control)
ที่ปรากฏในระบบกฎหมายสากล๖
ผลของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ คือ เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล คู่ความมีสิทธิโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี เป็นบทบัญญัติที่กระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ซึ่งศาลที่พิจารณาคดีจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
หากคู่ ค วามในคดี ล ะเลยไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๑ เพื่ อ จะมาขอใช้ สิ ท ธิ ต าม
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
มีประเด็นให้ตอ้ งพิจารณาต่อไปว่า หากกฎหมายทีต่ ราขึน้ ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และเป็นกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการกระทำอื่นใดที่จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น (ซึ่งอาจ
จะเกิดขึน้ น้อยมาก) บุคคลจะสามารถใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ยืน่ คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้หรือไม่ คำตอบคือ ยังไม่ได้ เพราะว่ารัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตชิ อ่ งทางในการเสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑)
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) จึงต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน ต่อเมื่อ
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิเสธหรือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๓๓.
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๓๕.
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ละเลยหรือเพิกเฉยไม่ส่งเรื่องแล้ว บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จึงจะ
มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๕. คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่น่าสนใจ
๑) คำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  เรือ่ ง นายจตุพร พรหมพันธุ์
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคเพือ่ ไทย (ผูร้ อ้ ง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีที่ศาลอาญาดำเนินกระบวนพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระบวนพิจารณาของ
ศาลอาญาไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนมูลฟ้อง การมีคำสั่งประทับรับฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๕ ในระหว่ า งที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาสมั ย ประชุ ม
สามัญนิตบิ ญั ญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทัง้ การทีศ่ าลอาญาตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ และการที่
ศาลอาญาไม่สง่ คำร้องของผูร้ อ้ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญและคำสัง่ ของศาลทีย่ กคำร้องของผูร้ อ้ ง ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่าเมือ่ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าคำร้อง
ของผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กรณีตามคำร้องจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑
นอกจากนี้ ในประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็นประเด็น
ทีว่ า่ การไต่สวนมูลฟ้องถือว่าเป็นการดำเนินคดีหรือไม่ การไต่สวนมูลฟ้องในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องมีหนังสือส่งถึงประธานรัฐสภา
เพื่อขอตัวสมาชิกผู้นั้นมาดำเนินคดีหรือไม่ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลอาญา
ส่งคำโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และการที่
ศาลอาญาไม่ส่งคำโต้แย้งและยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่ นัน้ เห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีลกั ษณะ
เป็ น เพี ย งข้ อ หารื อ ไม่ ป รากฏว่ า คำร้ อ งของผู้ ร้ อ งในประเด็ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น คำร้ อ งที่ ข อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ แต่อย่างใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๒) คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง นายเกียรติ์
จันทร์สว่างภูวนะ (ผูร้ อ้ ง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้เพิกถอน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ และให้ศาลฎีกาทำคำพิพากษาใหม่ โดยมิได้ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
เพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมิใช่กรณี
ทีต่ อ้ งด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 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   
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า กรณีตามคำร้องเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับ
การใช้ดุลยพินิจในการทำคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ และการแจ้งคำสัง่ ของศาลปกครอง ทีผ่ รู้ อ้ งเห็นว่าคำสัง่ ดังกล่าวเป็นการละเมิดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และสิทธิในทรัพย์สนิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และ มาตรา ๔๑ ไม่ ป รากฏว่ า ผู้ ร้ อ งได้ ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ประกอบกั บ ผู้ ร้ อ งจะใช้ สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
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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ปัญหาในทางปฏิบัติของการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๖. บทสรุป
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
เราคงจะรู้สึกดีกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ แต่เมื่อพิจารณาดูจากเนื้อหา
ในวรรคสองของมาตรานี้ แ ล้ ว จะพบว่ า การใช้ สิ ท ธิ ยื่ น คำร้ อ งโดยตรงต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น โดย
หลักการแล้วไม่ใช่เรือ่ งง่าย ทัง้ นีเ้ พราะการทีบ่ คุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้
จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แล้ว เท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองจะต้องดำเนินการใช้สิทธิให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ช่องทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเบื้องต้น
เสียก่อนต่อจากนัน้ จึงจะมีสทิ ธิยนื่ คำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่า
ในอนาคตประชาชนจะสามารถใช้สทิ ธิยนื่ คำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามหลักการของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ ได้มากน้อยเพียงใดหรือสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรานี้
หรือไม่
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