คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว
บทนํา
หากจะกลาวถึง “สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไว” นัน้ ประเทศไทยไดนาํ มาบัญญัตไิ วเปนครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๒๑ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ
กําหนดใหบคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไวมสี ทิ ธิยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
วา “บทบัญญัตแิ หงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” แตเพือ่ ปองกันไมใหมคี ดีในลักษณะดังกลาว
ขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป จึงกําหนดเงื่อนไขไวในมาตรา ๒๑๒ วรรคสอง วาการใชสิทธิ
ดังกลาวตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว กลาวคือ ไมสามารถใชสิทธิผานทางศาล
ตามมาตรา ๒๑๑๒ หรือใชสิทธิผานทางผูตรวจการแผนดิน ตามมาตรา ๒๔๕ (๑)๓ หรือใชสิทธิผานทาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไวมสี ทิ ธิยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคาํ วินจิ ฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลสงความเห็นเชนวานัน้ ตามทางการเพือ่ ศาลรัฐธรรมนูญจะไดพจิ ารณาวินจิ ฉัย ในระหวางนัน้ ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได
แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูค วามตามวรรคหนึง่ ไมเปนสาระอันควรไดรบั การวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรบั
เรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว”
๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑) บัญญัติวา
“มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้
(๑) บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดมีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรือ่ งพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยไมชกั ชา ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ”
๑
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สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)๔ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ที่ ผ  า นมาปรากฏว า คดี ที่ ป ระชาชนใช สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๑๒ นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยกคํารอง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการใชสทิ ธิไมเปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง
สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ เปนรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลใชบงั คับ
อยูในปจจุบัน นั้น ไดบัญญัติเรื่องสิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวในมาตรา ๒๑๓๕ ซึ่งเมื่อพิจาณาเปรียบเทียบกับสิทธิดังกลาว
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒๖ จะเห็นไดวา
มีความแตกตางกันในสาระสําคัญเกี่ยวกับ “วัตถุแหงการตรวจสอบ” กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๑๓ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบ
“การกระทําขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” ซึง่ มีขอบเขตทีก่ วางกวาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทีก่ าํ หนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจตรวจสอบ “บทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” ดังนัน้ สิทธิของประชาชนในการยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันจึงเปนการขยายขอบเขตในการคุมครองสิทธิหรือ
เสรีภาพใหกวางขึ้นมากกวาสิทธิดังกลาวที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ทั้งนี้ การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ นั้น ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) เสนอเรือ่ งพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู อ งเรียนวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ”
๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไวมสี ทิ ธิยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคาํ วินจิ ฉัย
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาการกระทํานัน้ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
๖
ตารางเปรียบเทียบ “สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุม ครองไว” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐
๔

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได
การใชสทิ ธิตามวรรคหนึง่ ตองเปนกรณีทไี่ มอาจใชสทิ ธิ
โดยวิธกี ารอืน่ ไดแลว ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ มีคาํ วินจิ ฉัยวาการกระทํานัน้ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๒

121-128-MAC6.indd 122

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

10/27/18 1:19 PM

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ ในการนี้ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเรือ่ ง “สิทธิในการ
ยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูท ถี่ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไว” ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดวางหลักการในการใชสทิ ธิยนื่ คํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ใหวนิ จิ ฉัยวาการกระทําขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓
โดยหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการใชสทิ ธิดงั กลาว นัน้ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑๗ เปนทีเ่ รียบรอยแลว โดยไดกาํ หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญของผูที่ถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว ดังนี้
๑. ผูมีสิทธิยื่นคํารอง
ในการใชสทิ ธิยนื่ คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาการกระทําขัดใดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนัน้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖
ไดกาํ หนดใหบคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและไดรบั ความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
เทานั้น ที่จะมีสิทธิยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
๒. การยื่นคํารอง
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินเสียกอน ภายใน
๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาว เวนแตการละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นยังคงมีอยูก็ใหยื่นคํารองไดตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู โดยเมื่อไดรับ
คํารองแลวใหผูตรวจการแผนดินพิจารณายื่นคํารองตอศาลพรอมดวยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่รับคํารองจากผูรอง โดยใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบภายใน ๑๐ วัน
นับแตวนั ทีค่ รบกําหนดเวลาดังกลาว ในกรณีทผี่ ตู รวจการแผนดินมีความเห็นไมยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
หรือไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่รับคํารองจากผูรอง ใหผูถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงความเห็นของผูต รวจการแผนดิน
หรือวันที่พนกําหนดเวลาที่ผูตรวจการแผนดินไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
๓. วัตถุแหงการตรวจสอบ
การใชสทิ ธิยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ นัน้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการกระทําที่เปน
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไว ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ กําหนดวา
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่จะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวาขัดหรือแยงตอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

รัฐธรรมนูญ นั้น ตองเปน “การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของ
หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ”
หากพิจารณาจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะพบวามีเจตนารมณ
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวาง ดังความที่วา “... การรับรอง ปกปอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหชัดเจนและครอบคลุมอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยถือวาการมีสทิ ธิเสรีภาพเปนหลัก การจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเปนขอยกเวน…” เจตนารมณดงั กลาว
ไดสะทอนผานบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕ วรรคแรก ความวา
“สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตคิ มุ ครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว
การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น” ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไวจงึ มีขอบเขตทีก่ วางขวาง กลาวคือ นอกจากสิทธิและเสรีภาพทีบ่ ญ
ั ญัตคิ มุ ครอง
ไวในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะแลว ยังรวมถึงสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายมิไดหา มหรือ
จํากัดไวดวย
ประเด็นทีจ่ ะตองพิจารณาตอไป คือ การกระทําทีเ่ ปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันจะเปนเหตุ
ใหผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาการกระทําขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ นัน้ คือการกระทําของบุคคลใด ซึง่ กรณีดงั กลาวนีต้ อ งพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ ที่กําหนดวา
“การใชสิทธิยื่นคํารองตองเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่ องรัฐ หรือหนวยงานซึง่ ใชอาํ นาจรัฐ” ดังนัน้ การกระทําทีจ่ ะเปนเหตุ
ใหผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได จะตองเปนการกระทําของหนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ ไมใชการกระทําละเมิดของภาคเอกชนหรือ
ประชาชนทัว่ ไป ดังนัน้ การคนหาความหมายของคําวา “หนวยงานของรัฐ” “เจาหนาทีข่ องรัฐ” และ
“หนวยงานซึง่ ใชอาํ นาจรัฐ” วามีขอบเขตแคไหน เพียงใด จะทําใหมคี วามเขาใจถึงวัตถุแหงการตรวจสอบ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มิไดใหความหมายคําวา “หนวยงานของรัฐ” ไวโดยเฉพาะ
ในการพิจารณาวาหนวยงานที่กระทําละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเปนหนวยงานของรัฐหรือไม ควรอาศัย
บทนิยามตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวมาใชเปนแนวทางในการพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป
เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา “กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและ
มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอืน่
ของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ
ทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัตวิ า “หนวยงานของรัฐ”
หมายความวา (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ (๔) องคการมหาชน (๕) ทุนหมุนเวียน
ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (๗) หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมาย
กําหนด
สําหรับคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” มีการบัญญัติความหมายไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัตวิ า ““เจาหนาที่
ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูป ฏิบตั งิ าน
ในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล
บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.”
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บัญญัตวิ า
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ
อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
สวนคําวา “หนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ” นั้น เนื่องจากยังไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติ
ความหมายไวอยางชัดเจน แตไดมีการกําหนดไวในบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครอง ดังนั้น คําวา “หนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ” นาจะหมายถึงหนวยงานอื่นที่มิใชหนวยงาน
ของรัฐ แตเปนหนวยงานที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชอํานาจทางปกครองหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดาํ เนินกิจการทางปกครอง เชน สภาทนายความ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวิศวกร
สภาวิชาชีพบัญชี เปนตน
มีประเด็นจะตองพิจารณาตอไปวาการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ นั้น จะตอง
เปนการกระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ หรือไม สําหรับประเด็นนี้ เห็นวาการกระทําละเมิดที่จะเปนเหตุใหผูที่
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สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ควรเปนการกระทําละเมิด
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ
เพราะการกระทําละเมิดทีม่ ใิ ชการกระทําอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ยอมไมใชการใชอาํ นาจมหาชน แตเปนการกระทําในลักษณะเฉพาะตัว และเปนคดีละเมิด
ระหวางเอกชนซึ่งมีฐานะเทาเทียมกัน ซึ่งเปนคดีที่ไมไดอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๔. การกระทําที่เปนขอยกเวนมิใหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๗ นอกจากจะไดกําหนดลักษณะของการกระทําที่เปนมูลเหตุใหผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ยังไดกําหนดการกระทําที่เปนขอยกเวนไมใหศาลรัฐธรรมนูญ
รับคํารองไวพิจารณา จํานวน ๖ กรณี ดังนี้
๔.๑ การกระทําของรัฐบาล
การกระทําของรัฐบาลเปนการใชอาํ นาจตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีกระทําการ
เกีย่ วกับความสัมพันธกบั รัฐสภา เชน การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร ซึง่ ศาลปกครอง
สูงสุด ไดมคี าํ สัง่ ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.๕/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓/๒๕๔๙ และ
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยวาเปนการกระทําของรัฐบาล หรือ
การใชดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกําหนดซึ่งเปนเรื่องการดําเนินการทางนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีตอ งรับผิดชอบตอรัฐสภา เปนการกระทําของรัฐบาล ทัง้ นี้ ตามคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๔/๒๕๔๖ หรือการใชอาํ นาจตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีกระทําการเกีย่ วกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ดังเชนกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบใหนายกรัฐมนตรีและผูท เี่ กีย่ วของดําเนินการ
ลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน ทั้งนี้ ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐
๔.๒ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกาํ หนดกระบวนการรองหรือผูม สี ทิ ธิ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการรอง
หรือผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว การดําเนินการเพื่อใหศาลคุมครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองดําเนินการตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดไว
๔.๓ กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ และยังมิไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถวน
ในกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติขั้นตอนและวิธีการในการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไวเปนการเฉพาะแลว ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองดําเนินการ
ตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนดไวใหครบถวน เชน การอุทธรณ รองทุกข หรือขอความเปนธรรม
เพือ่ ใหหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ไดใชอาํ นาจในทางบริหารในการแกไขเยียวยาความเสียหาย
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ใหแกผทู ถี่ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพกอน ในกรณีทผี่ ทู ถี่ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไดรบั การแกไขเยียวยา
จนความเดือดรอนหรือความเสียหายหมดไป ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพก็ไมมีความจําเปนตอง
มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอีกตอไป
๔.๔ เรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่น
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มี
เขตอํานาจเฉพาะ กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีหนาทีแ่ ละอํานาจในการวินจิ ฉัยเฉพาะคดีทรี่ ฐั ธรรมนูญ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเทานั้น ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีหนาที่และ
อํานาจไปวินิจฉัยคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และในกรณีที่
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว คูความในคดีหรือ
บุคคลซึง่ ถูกโตแยงสิทธิตามคําพิพากษาหรือคําสัง่ อันถึงทีส่ ดุ จะมายืน่ คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอื่นไมได
๔.๕ การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๒ บัญญัติใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดย
คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยประธานศาลฎีกา
เปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร และผูท รงคุณวุฒอิ นื่ อีกไมเกินสีค่ น
เปนกรรมการ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ใหเปนที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาล ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๖ การกระทําที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการดําเนินการเกีย่ วกับวินยั ทหาร
การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร ใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรบริหารงานบุคคลของแตละศาล ใหสามารถดําเนินการได
โดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากองคกรอืน่ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผพู พิ ากษาและตุลาการมีอสิ ระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันจะทําใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม นอกจากนี้ การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ซึ่งเปนหลักสําคัญในการ
ปกครองทหารเพื่อใหทหารมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความเปนเอกภาพ จึงมีลักษณะเฉพาะ
ตามเหตุผลและความจําเปนของอาชีพและเปนขอยกเวนในการตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ
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สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

บทสรุป
ตามที่ไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา “สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนผูท ถี่ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไว” เปนสิทธิของประชาชนในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมประการหนึ่ง โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตรวจสอบ
การกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่ องรัฐ หรือหนวยงานซึง่ ใชอาํ นาจรัฐ วาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม ซึ่งเปนการขยายความคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนใหกวางขวางขึ้นกวาในอดีต
ทีผ่ า นมาจึงถือเปนหลักการทีใ่ หความสําคัญในการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการใชสิทธิยื่นคํารองให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใช
อํ า นาจรั ฐ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น อาจจะมีประเด็นปญหาในทางกฎหมาย
วาการกระทําในลักษณะใดที่จะเปนเหตุใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญได เพราะการกระทําละเมิดของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ซึง่ ใชอาํ นาจรัฐ อันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ หรือคําสัง่ ทางปกครอง หรือคําสัง่ อืน่ นัน้
เปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาการกระทํา
ที่เปนขอยกเวนมิใหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาดวยแลว ยิ่งทําใหชองทางในการเสนอคดีตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ เปนไปไดยากในความเปนจริง
ดังนัน้ ประเด็นปญหาดังกลาวมานี้ คงตองรอความชัดเจนจากคําวินจิ ฉัยหรือคําสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการวางบรรทัดฐานในเรื่องดังกลาวตอไป
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