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บทนํา
 ตามที่ปรากฏเปนขาวในสงัคมวา รศ. ดร. อดศิร  อิศรางกรู ณ อยุธยา (ผูรอง) กบัคณะ ซึ่งประกอบดวย
คณาจารย บุคลากร และนกัศกึษารวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๔๖ คน ไดย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ โดยผูรอง
กบัคณะเห็นวา “โครงการรบัจํานําขาวของรฐับาล” จากเกษตรกร หรอืผูท่ีมีสทิธิ์ ซึ่งรฐับาลไดดาํเนนิการ
มาแลวและจะเริ่มในฤดูการเก็บเกี่ยวขาวรอบใหมนั้น ไดใชเงินไปแลวจํานวนหลายแสนลานบาท
และมีตนทุนอีกมากมาย ซึ่งปกติหลักของการจํานํา คือ  การใหราคาจํานําที่ตํ่ากวาราคาตลาดในระดับ
ที่เหมาะสม เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรมาไถถอนคนืเพื่อนําไปขายในตลาดเม่ือราคาขาวในตลาดมรีาคา
สูงขึ้น แตโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลในทางปฏิบัติกลับปรากฏวาไดตั้งราคารับจํานําใหสูงกวา
ราคาตลาดเปนอยางมาก โดยมิไดมเีจตจํานงใหเกษตรกรที่จํานําขาวไดไถถอนคนืแตอยางใด การกระทาํ
ของรัฐบาลจึงมิใชการรับจํานําแตกลายเปนพอคาขาวรายใหญทีสุ่ดรายเดียวของประเทศ อันเปนการ
ผูกขาดตัดตอน ทําลายระบบการคาและการตลาดของไทย และสงผลกระทบตอระบบการผลิตขาว
ทีบ่ิดเบือนกลไกการตลาด ซึ่งประโยชนทีเ่กษตรกรไดรับไมคุมกับทรัพยากรสวนรวมของชาติที่เสียไป 
การกระทาํของรัฐบาลในโครงการดังกลาวจึงเปนการกระทําทีข่ัดตอแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๔ (๑) ผู รองกับคณะจึงขอใชสิทธิ
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ขอใหศาลรฐัธรรมนูญใชอาํนาจตามกฎหมาย เพื่อยับย้ังหรอืยุตโิครงการ
รับจํานําขาวของรัฐบาลอันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ๑    

 ๑โปรดดู ขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา 2. [online] Available from : http://www.
constitutionalcourt.or.th [๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕].  

สิทธิยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๒๑๒

P125-137.indd  125 27/11/2555  9:18:55

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๒๖

สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

 ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคํารองดังกลาวแลวมีความเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับ
คํารองใดไวพิจารณาวินิจฉัยจะตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหอํานาจไว แตตาม
คํารองนี้เปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งหรือยุติโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ซึ่งเปนกรณี
ทีไ่มอยูในอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญู ประกอบกบัผูรองยงัมใิชบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ
อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมิใชเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองนี้จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งคําสั่งศาล
รัฐธรรมนูญในเร่ืองดังกลาวทําใหประชาชนเกิดความสงสัยเก่ียวกับสิทธิการยื่นคํารองโดยตรงตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่ถูกตองและเจตนารมณในการที่ประชาชนจะยื่นคํารอง
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขในการย่ืนคํารอง ตลอดจนแนวคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของและเปนประเด็นสําคัญ อันเปนการสงเสริมใหภาคประชาชน
เกิดความเขาใจที่ถูกตองและสามารถใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ ไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คอลัมน คมความคิดเข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอ
เรื่อง “สทิธยิืน่คาํรองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒” 
ดังนี้

๑. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๒ มเีจตนารมณสาํคัญ เพือ่เปนหลกัประกนัในการ
คุมครอง สงเสรมิ และการเพิม่สิทธขิองประชาชนในกระบวนการยตุธิรรม โดยการใหสทิธแิกประชาชน
ผูถูกกระทบสิทธิเปนผูเสนอคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ประชาชนเห็นวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงน้ี เปนมิติใหม
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดคุ มครองไว โดยผูถูกกระทบสิทธิ
หรอืเสรีภาพสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย”
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม แตการเสนอคดีในลักษณะนี้ยอมตองมีขอจํากัด เพื่อปองกันไมใหมี
คดีความข้ึนสูศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป โดยกําหนดใหการเสนอคดีจะทําไดก็เฉพาะในกรณีที่ไมอาจ
ใชวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไวแลวเทานั้น กลาวคือ เมื่อบุคคลดังกลาวใชสิทธิทางศาล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ แลวศาลไมสงเรื่อง ทางผูตรวจการแผนดินตามมาตรา ๒๔๕ (๑) แลว
ผูตรวจการแผนดนิไมสงเรือ่ง และทางคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตติามมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง 
(๒) แลวทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมสงเรื่อง เชนนี้ จึงจะมีสิทธิยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒๒

 ๒คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ , “เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, น. ๒๐๕. 
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๒. หลักเกณฑในการยื่นคํารองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒   
 ผูทีจ่ะใชสิทธิยืน่คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไดนั้น 
ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้ 
 (๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอันสืบเนื่องมาจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 (๒) บุคคลนั้นตองย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญเพื่อมีคาํวนิิจฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายนั้นขัด
หรือแยงตอศาลรัฐธรรมนูญ และ
 (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว 
จึงขออธิบายหลักเกณฑและเงื่อนไขในแตละประเด็นเรียงตามลําดับ พรอมทัง้ยกตัวอยางคําสั่งของ
ศาลรฐัธรรมนญูท่ีีเกี่ยวกบัคาํรองตามมาตรา ๒๑๒ เพื่อประกอบการทาํความเขาใจในแตละประเดน็ ดงันี้

 ๒.๑   ตองเปนบคุคลซึ่งถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพท่ีรฐัธรรมนญูนี้รบัรองไว อนัสบืเนื่องมาจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
     ผูที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นี้ จะตองเปนบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว บุคคลอื่นซึ่งไมถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
จะยืน่คํารองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นี้ไมได สําหรับในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่ง
วางเปนบรรทัดฐานไว ดังนี้
     คําสั่งศาลรฐัธรรมนญูท่ี ๘/๒๕๕๒ เรื่อง นางจงใจ เตโช ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณา
วนิิจฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยันครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม
     พิจารณาแลวเห็นวา แมคํารองของผูรองจะเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 
ซึ่งเปนบทบัญญัติในสวนของการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและ
ละเมิดสิทธิของผูรองในการที่จะไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันก็ตาม แตการที่ผูรอง
เหน็วาตนไมไดรบัความเปนธรรมและถกูละเมดิสทิธิเน่ืองจากอธิการบดมีหาวิทยาลยันครพนมออกคาํสั่ง
ถอดถอนผู ร องออกจากผูรักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น ศาลปกครองขอนแกนและศาลปกครองสูงสุดตางก็ไดวินิจฉัยในเบื้องตน
แลววา ผูรองไมใชผูทีไ่ดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากกรณีการออกคําสั่งดังกลาว และกรณีไมไดเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 
ในสวนของการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดนครพนมแตอยางใด 
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กรณีจึงเปนเพียงความรูสึกของผูรอง ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงอื่นใดในคํารองวาผูรอง
ถกูละเมิดสทิธแิละเสรีภาพตามท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ อีกทั้งไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิยื่นคํารองตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ มากอน กรณีจึงไมตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒/๒๕๕๓ เรื่อง นายไชยฤทธิ์ ฌาวิเศษ (ผูรอง) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๒ กรณกีารจัดตัง้รฐับาลของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนการไดอาํนาจในการปกครอง
ประเทศมาโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
การกระทําของนายกรัฐมนตรีวา การจัดตั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเปนการไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหรัฐบาลตองจายเงิน
เพื่อเปนการเยียวยาหรือเปนการชดเชยแกผูเสียชีวิตจากเหตุการณชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกต้ังใหม ตามขอเท็จจริงในคํารอง
ไมปรากฏวาผูรองถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอันสืบเนื่องมาจาก
บทบญัญตัขิองกฎหมายแตอยางใด และไมปรากฏวาผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อกีทัง้ไมปรากฏขอเทจ็จรงิในคาํรองวาผูรองไดใชสทิธทิางศาลตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ผูตรวจการ
แผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗  วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
คาํรองของผูรองจงึไมตองดวยหลกัเกณฑและเง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกาํหนด
ศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ทีศ่าลรฐัธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัยได

 ๒.๒ บคุคลน้ันตองย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมคีาํวนิจิฉยัวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายน้ัน
ขัดหรือแยงตอศาลรฐัธรรมนูญ
    การย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยประชาชนตามมาตรา ๒๑๒ นี ้ตองเปนการย่ืนเพ่ือให
มีคําวินิจฉัยวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หากเปนการย่ืนตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อการอื่น ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับพิจารณาวินิจฉัย กลาวอีกนัยหนึ่ง สิทธิของประชาชน
ในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงนี้ มิไดหมายความวาจะยื่นไดทุกเรื่อง หากแตจํากัดเฉพาะ
การยื่นเพื่อใหวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเทานั้น 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

    ศาลรัฐธรรมนูญไดวางบรรทัดฐานในการใหความหมายของคําวา “บทบัญญัติแหง
กฎหมาย” ไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒๗/๒๕๔๔ วา รัฐธรรมนูญ
ไมไดบัญญัติความหมายของคําวา บทบัญญัติแหงกฎหมายไว แตเมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตราตาง ๆ ขางตน จะเห็นวา มีการแบงแยกความหมายของ “กฎหมาย” ออกเปน ๒ ประเภท คือ
    ประเภทที่หนึง่ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ ไดแก พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่
ฝายบรหิารตราขึ้นตามกระบวนการที่ระบไุวในรฐัธรรมนูญ โดยรฐัธรรมนูญบญัญตัใิหกฎหมายนั้นมศัีกดิ์
และฐานะเทยีบเทากฎหมายหรอืพระราชบญัญตัท่ีิตราขึ้นโดยรฐัสภา ไดแกพระราชกาํหนดตามมาตรา 
๒๑๘๓ มาตรา ๒๒๐๔ โดยที่กฎหมายเหลานั้นตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนกฎหมาย
ลําดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ แตจะตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
    ประเภทที่สอง กฎ ขอบังคับ และพระราชกฤษฎีกา ที่ฝายบริหารหรือองคกรของรัฐ
ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป เปนตน และเนื่องจากกฎ ขอบังคับ และ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงตองอยูภายในขอบเขต
อํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายแมบท กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎ ขอบังคับ และพระราชกฤษฎีกานั้น จะตอง
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายแมบท และจะตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดวย 
    รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ วรรคสาม มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๔ มาตรา ๑๙๘ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๐ (๒) บัญญัติถึง “กฎหมาย” “กฎ” และ “ขอบังคับ” คือกฎหมาย
ท้ังสองประเภทตามท่ีกลาวมาขางตน ในขณะที่มาตรา ๒๖๔๕ บญัญตัเิฉพาะ “บทบญัญตัแิหงกฎหมาย” 
เพียงอยางเดียว จึงอนมุานไดวา รัฐธรรมนูญมเีจตนารมณจํากัดขอบเขตของมาตรา ๒๖๔ ไวเฉพาะ
กรณท่ีี “บทบญัญัตแิหงกฎหมาย” มีปญหาขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูเทานั้น ฉะนั้น สิง่ทีศ่าลรฐัธรรมนูญ
มีอํานาจวินิจฉัยไดตาม มาตรา ๒๖๔ จะตองเปน “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” เพียงอยางเดียว กลาวคือ 
เปนกฎหมายประเภทที่หนึ่งตามที่กลาวขางตน มาตรา ๒๖๔ มิไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
วินิจฉัยวา “กฎ” “ขอบังคับ” หรือ “พระราชกฤษฎีกา” ซึ่งเปนกฎหมายประเภทที่สอง ขัดหรือแยง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม
    ดังนั้น หากเปนการโตแยงวา กฎเกณฑอื่นที่ไมใชกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกร 
นิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือบทบัญญัติอื่น ๆ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เปนตน ยอมไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นี้

 ๓ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔. 
 ๔ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๖.
 ๕ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑.
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

  อนึ่ง คํารองน้ีจะตองระบุอยางชัดเจนวาพระราชบัญญัติฉบับใดมีบทบัญญัติมาตราใด
ทีล่ะเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพของผูรองท่ีรฐัธรรมนูญน้ีรบัรองและขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวา
บทบัญญัตินั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใด ทั้งน้ี ตามแนวบรรทัดฐานคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/ ๒๕๕๑
  สําหรับประเด็นนี้มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่นาสนใจวางเปนบรรทัดฐานไว ดังนี้
  คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง มูลนิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและมูลนิธิ
ชีววิถี (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระทําการ
ไมชอบดวยกฎหมายและไมถกูตองตามขัน้ตอนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเขาเกณฑตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณา
วนิจิฉยัหรอืไม พจิารณาแลวเหน็วา ผูรองทัง้สามยืน่คาํรองโดยอาศยัอาํนาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ 
โดยอางวาสทิธิของผูรองท้ังสามตามท่ีรฐัธรรมนูญไดบญัญตัริบัรองและคุมครองไวในมาตรา ๒๖ มาตรา 
๒๘ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๗ ถูกกระทบกระเทือนจากการใชอํานาจและ
การปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมาชิก
สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ สบืเน่ืองจากการท่ีรฐับาลทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย – ญีปุ่น (JTEPA) 
และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาวขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญและความตกลงดังกลาวเปนหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ที่จะตองให
รฐัสภาใหความเหน็ชอบกอนลงนามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง กรณคีาํรองจงึเปนการขอ
ใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบการทําหนงัสอืสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๙๐ ซึง่การยืน่คาํรองในกรณเีชนนีเ้ปนอาํนาจหนาท่ีของประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา และประธานรัฐสภา เปนผูยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
ประกอบมาตรา ๑๕๔ (๑) ผูรองจงึไมอาจยืน่คํารองดงักลาวโดยอาศยัอาํนาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๒๑๒ ได อาศัยเหตุดังที่ไดวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรอง
  คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒๒/๒๕๕๑ เรือ่ง พนัโท แพทยหญงิกมลพรรณ ชวีพนัธศุร ี(ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
ตราขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ หรือไม
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา การตรา
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยทักษณิ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
เชยีงใหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ.๒๕๕๑ 
และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มีองคประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไมครบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ กรณีตามคํารองจึงมิใชเปนการรองวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คํารองของผูรองจึงไมเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ผูรองจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได
  คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง นายจตุพร พรหมพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีที่ศาลอาญาดําเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๓๑ หรือไม
  พจิารณาประเดน็ตามคํารองท่ีผูรอง (นายจตุพร พรหมพนัธ) ขอใหศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉยัวา 
กระบวนพจิารณาของศาลอาญาไมวาจะเปนการไตสวนมลูฟอง การมคีาํสั่งประทบัรบัฟองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ในระหวางที่ม ีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
สมยัประชุมสามัญนิติบัญญติั พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งการที่ศาลอาญาตคีวามตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ 
ชอบดวยรฐัธรรมนญู หรอืไม และการที่ศาลอาญาไมสงคาํรองของผูรองไปยงัศาลรฐัธรรมนูญและคําสั่ง
ของศาลที่ยกคํารองของผูรอง ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม แลว เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวา
คํารองของผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ กรณีตามคํารองจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑
    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๓ เรื่อง นายเกียรติ์ จันทรสวางภูวนะ (ผูรอง) ขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 
กรณีขอใหเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกา
  การทีผ่ ูร องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ และใหศาลฎีกาทําคําพิพากษาใหม โดยมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวเพือ่ใหศาลรฐัธรรมนญู
มคํีาวินิจฉัยวาบทบญัญติัแหงกฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู จงึไมใชกรณท่ีีตองดวยหลกัเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัย 
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ติ

   คาํส่ังศาลรฐัธรรมนญูที ่๓๒/๒๕๕๓ เรือ่ง นายบัณฑติ พุมทพิย (ผูรอง) ขอให
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 
วา บทบัญญตัมิาตรา ๑๑๕ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ขดัหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม 
   พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองไมปรากฏวาผูรองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวอยางไร ทัง้คาํรองทีข่อใหพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๒ ตองเปนคํารองที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญู ซึง่คาํวา “กฎหมาย” หมายถงึ กฎหมายในความหมายของรฐัธรรมนญู คอื กฎหมาย
ที่ตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนที่เทียบเทา และมใิชโตแยงวาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญขัดตอ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยดวยกนั แตคาํรองของผูรองทีข่อใหพจิารณาวนิจิฉยัวา รฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๑๕ (๓) เปนบทบัญญัติที่ละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ นั้น 
มิใชการขอใหวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเพ่ือใหมีคําวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองของผูรองจึงไมตองดวยหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
   คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง นายเรืองศักดิ์ เจริญผล และ พันโท แพทยหญิง
กมลพรรณ ชวีพนัธุศร ี(ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วา มตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การลอยตวัราคากาซและนํา้มนั ขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๘๕ (๔) หรือไม
   พจิารณาแลวเหน็วา มตคิณะรฐัมนตรทีีผู่รองกลาวอางนัน้ มใิชบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ผูรอง
จะอางวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได จึงไมตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณา
วินิจฉัยได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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จุลนิติ

 ๒.๓ ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
    สําหรับวิธีการอื่นที่บุคคลอาจใชสิทธิได คือ การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 
กลาวคอื การที่คูความโตแยงวาบทบญัญติัแหงกฎหมายที่ศาลจะใชในการวินิจฉยัคดีมเีน้ือหาขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ แลวศาลนั้นไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) ย่ืนเรื่องตอผูตรวจการแผนดนิวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายใดมปีญหาเกี่ยวกบัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แลวผูตรวจการแผนดินไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และการใช
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ยืน่เรื่องตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
แลวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    สําหรับประเด็นนี้มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่นาสนใจวางเปนบรรทัดฐานไว ดังนี้
    คําส่ังศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง บรษัิท ทีพไีอ โพลนี จํากัด (มหาชน) (ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลอาญาออกคําบังคับให
ผูรองชําระคาปรับและจะดําเนินการเพื่อออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา
ศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ 
กอนคดีถึงที่สุด เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๙๗
    ประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเขาเกณฑตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ท่ีศาลรฐัธรรมนูญจะรบัไวพิจารณา
วนิิจฉัยหรอืไม พจิารณาแลวเหน็วา กรณตีามคาํรองที่กลาวอางวา การที่ศาลอาญาออกคาํบงัคบัใหผูรอง
ชาํระคาปรบัและจะดาํเนนิการออกหมายตั้งเจาพนักงานบงัคบัคดใีหเปนไปตามคาํพพิากษาศาลอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ 
กอนคดีถึงทีสุ่ด และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๘๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๙๗ ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖ นั้น โดยเหตุที่ผูรองเปนคูความในคดีในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
เพือ่บังคับแกคดี ซึง่สามารถรองตอศาลยุติธรรมเพื่อใหพิจารณาสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ไดกอนในลําดับแรก โดยการใชสิทธิของผูรองซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรภีาพที่รฐัธรรมนญูรบัรองไวตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ เพื่อขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยั 
ตองเปนกรณีทีผู่รองไดใชสิทธิเชนวานี้มากอนแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) 
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติไว อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่น ตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ เมือ่ไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิดังกลาวกอนมายืน่คํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คํารองของผูรองจึงไมเขาหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง นายโชคชัย สุทธาเวศ กับพวก รวม ๔ คน 
ผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๙๑ และประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง การจัดทําและแบบทะเบียน
สมาชกิพรรคการเมอืงและวธิกีารแจงจาํนวนสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงตอนายทะเบยีน
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ หรือไม
    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเขาเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัยหรือไม คํารองของผูรองเปนกรณีที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ไดแก พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขดัตอสทิธิ
และเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ รบัรองไว 
มิไดเปนกรณีที่ผูรองจะใชสิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ เนื่องจากมิไดมีคดีอยูในศาล และแมวาผูรองไดใชสิทธิรองตอผูตรวจการแผนดิน
โดยผูตรวจการแผนดินวินิจฉัยวาไมขัดรัฐธรรมนูญแลว ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) แตผูรองก็ยังมิไดใชสิทธิ
รองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) วา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งตามมาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วางหลกัเกณฑไววาตองเปนกรณทีีผู่รองไมอาจใชสทิธโิดยวธิกีารอืน่ใหครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ดังนั้น คํารอง
ของผูรองจงึไมเขาหลกัเกณฑตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณาวนิจิฉยัได
    คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๓/๒๕๕๒ เรือ่ง บรษิทักรงุเทพกจิการ จาํกัด โดยนายชัยวัฒน 
รัตนผุสดีกุล กรรมการ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม
    จากขอเทจ็จรงิตามคาํรองของผูรอง เปนกรณทีีผู่รองไดใชสทิธทิางศาลตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ แลวในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๐๐/๒๕๕๑ 
โดยนายชัยวัฒน รัตนผุสดีกุล จําเลยที่ ๕ (บริษัทกรุงเทพกิจการ จํากัด ที่ ๒) ไดยื่นคํารองขอให
ศาลอุทธรณสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา พระราชกาํหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา 
๑๙๗ วรรคหนึง่และวรรคสองแลว และศาลแพงมคีาํสัง่ยกคาํรอง ผูรองอทุธรณคาํสัง่ดงักลาว แตศาลแพง
ปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ และศาลอุทธรณยืนตามคําปฏิเสธของศาลแพง ซึ่งเปนที่สุดแลวก็ตาม 
แตในกรณีดังกลาวไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิรองตอผูตรวจการแผนดิน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

๒๔๕ (๑) และก็ยงัมิไดใชสิทธริองตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) วาบทบญัญติัแหงกฎหมายกระทบสทิธมินษุยชนและมปีญหาเกี่ยวกบัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วธิพีจิารณาและการทาํคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วางหลกัเกณฑไววา ตองเปนกรณท่ีีผูรองไมอาจ
ใชสิทธิโดยวิธีการอื่นใหครบถวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
คํารองของผูรองจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัย      
    คําส่ังศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง นายเฉลมิพนัธุ คาํแผนไชย อดตีนายกเทศมนตรี
ตําบลบานตา (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๖ หรือไม
    พจิารณาแลวเหน็วา กรณีตามคาํรองเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัวา
พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๖ หรอืไม เม่ือขอเท็จจรงิ
ตามคาํรองไมปรากฏวาผูรองไดปฏบิตัติามหลกัเกณฑของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง กลาวคือ 
(๑) ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ เพื่อโตแยงวาบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญู (๒) ใชสิทธติามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยรองตอผูตรวจการแผนดนิใหเสนอเรื่อง
พรอมความเหน็ตอศาลรฐัธรรมนญู และ (๓) ใชสทิธิตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) โดยรอง
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ อันเปนการ
ใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนกอนย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญแตอยางใด ดงัน้ัน คาํรองของผูรองจึงไมตองดวย
เงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่บัญญัตไิวในรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนญู
วาดวยวธิพีจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ อาศยัเหตผุลดงักลาวขางตน ศาลรฐัธรรมนญู
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง วาที่รอยตรี กฤตยชญ กลับมาอนุรักษ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๖๔ วรรคทาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม
    แมขอเทจ็จรงิตามคาํรอง ปรากฏวา ผูรองจะไดฟองคดตีอศาลปกครองและศาลปกครอง
มีคําสัง่ไมรับคําฟองและจําหนายคดีแลวก็ตาม เห็นวา ผูรองยังไมไดใชสิทธิทางผูตรวจการแผนดิน 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมตองดวย
หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

๓. คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒
 ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปจจบุนัไดบญัญตัใิหสทิธแิกบคุคลซ่ึงถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพใหสามารถ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได อันเปนหลักการใหมซึ่งแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ  
โดยบัญญัติหลักการไวใน มาตรา ๒๑๒ ซึ่งปรากฏวาปจจุบันไดมีการย่ืนคํารองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ จาํนวน ๙๒ คาํรอง (ขอมลู ณ เดอืนตลุาคม ๒๕๕๕) แตปรากฏวามเีพยีง ๑ คาํรอง เทานัน้ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งคดีดังกลาวนี้ถือเปนคดีตัวอยางที่นาศึกษา
เปนอยางย่ิง ทัง้นี ้เพือ่ใชสาํหรบัเปนแนวทางในการเสนอคาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูอนัจะเปนประโยชน
ตอประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัย ดังตอไปนี้ 
 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๗/๒๕๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๕๒ (๓) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม
 คดีนี้ นายเฉลิม ป นสกุล (ผู ร อง) ยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
 ผูรองเคยเปนรองประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
นายทะเบียนสหกรณไดมีคําส่ังใหคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด ออกจากตําแหนงทั้งคณะ ทําใหผูรองตองพนจากตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวไปดวย 
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไมมีบทบัญญัติที่ตัดสิทธิผูรองในการที่จะไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในสหกรณอีก ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ และประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการบัญญัติลักษณะตองหาม
มิใหบุคคลที่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เปน
หรอืทาํหนาทีก่รรมการหรอืผูจดัการสหกรณตามมาตรา ๕๒ (๓) ตอมาทีป่ระชมุใหญสหกรณการเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จํากัด มีมติเลือกตั้งผูรองใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการสหกรณการเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จํากัด แตรองนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ของสหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด เนื่องจากเห็นวาผูรองเปนผูซึ่งเคยถูกนายทะเบียน
สัง่ใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนนิการชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จาํกัด ตามมาตรา 
๔๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผูรองจึงตกเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหเปน
หรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการสหกรณตามความในมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
 ผูรองยืน่ฟองคดตีอศาลปกครองช้ันตน ขอใหเพกิถอนคําสัง่รองนายทะเบียนสหกรณ ศาลปกครอง
ชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูรองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตาม
ศาลปกครองชัน้ตน ผูรองยืน่หนงัสอืรองเรยีนตอผูตรวจการแผนดิน เพือ่ขอความเปนธรรมกรณกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานผูตรวจการแผนดินพิจารณา
เรือ่งรองเรยีนดงักลาวแลว เหน็วา ผูรองไดใชสทิธทิางศาลปกครองจนคดถีงึทีส่ดุในศาลปกครองสงูสดุแลว 
ดังนั้น กรณีคํารองเรียนดังกลาวจึงเปนเร่ืองท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ประธานผูตรวจการแผนดินจึงไมอาจรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณา ผูรองยื่นหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อขอความเปนธรรมกรณีรองนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่ง
เพิกถอนมติทีป่ระชุมใหญของสหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ในสวนทีม่ีมติเลือกตั้งผูรอง
ใหเปนประธานกรรมการสหกรณการเกษตรเมอืงสพุรรณบรุ ีจาํกดั คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
พิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเห็นวา เปนประเด็นเดียวกันกับเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษาแลว 
กรณจีงึไมอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติท่ีจะดําเนินการได คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีมติไมรับเรื่องไวพิจารณา
 ผูรองจงึย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ เพื่อขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๒ วา พระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ หรอืไม ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลว เหน็วา ผูรองเปนบคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธติามท่ีรฐัธรรมนญู
รับรองไวอนัสบืเนื่องมาจากบทบญัญัติแหงกฎหมาย โดยผูรองไดย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญูเพ่ือมี
คาํวนิจิฉยัวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายนัน้ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเปนกรณีทีผู่รอง
ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดอีก เนื่องจากคดีที่ผูรองยื่นฟองตอศาลปกครองไดถึงที่สุดไปแลว 
จึงไมอาจใชสิทธติามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ท้ังไดย่ืนเรื่องตอผูตรวจการแผนดนิตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๔๕ (๑) และตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตติามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง 
(๒) แลว กรณีดังกลาวจงึตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ประกอบขอ ๑๗ (๑๔) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย           
 
บทสรุป
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ มีเจตนารมณสําคัญ
เพื่อคุมครองบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ใหสามารถยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได ซึ่งถือเปน
นวัตกรรมใหมอกีประการหนึง่ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แตการทีบุ่คคลใดจะใชสิทธิยืน่คํารอง
ตอศาลรฐัธรรมนญูตามบทบญัญัตริฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไดน้ัน จะตองประกอบดวยหลกัเกณฑและ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นีร้ับรองไวอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยบุคคลนั้นตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอศาลรัฐธรรมนูญ และตองเปนกรณี
ท่ีบุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว หากไมเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขดงักลาวกไ็มอยู
ในอํานาจของศาลรฐัธรรมนญูท่ีจะรบัคาํรองไวพจิารณาวนิิจฉยัได ดงัน้ัน บคุคลที่ประสงคจะยื่นคาํรอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ ควรจะตองศึกษาหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย ตลอดจน
แนวคําวินิจฉัยและคาํส่ังของศาลรฐัธรรมนูญใหเขาใจอยางทองแท ทัง้นี้ เพื่อใหการใชสทิธเิปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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