รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

จัดทาโดย ดร.ปัญญา อุดชาชน
รหัส ๕๐๓๘

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

จัดทาโดย ดร.ปัญญา อุดชาชน
รหัส ๕๐๓๘

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ดร. จิตริยา ปิ่นทอง)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ ง
บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง
บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ” ต่อมาศาล
รัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนี้
๑. ต้ องเป็ น บุ คคลซึ่ง ถูก ละเมิ ดสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพที่รัฐ ธรรมนูญ นี้รั บรองไว้อั นสื บเนื่อ ง
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๒. บุคคลนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
๓. ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ดังปรากฏจากสถิติคาร้ องที่ยื่น ต่อศาลรัฐ ธรรมนูญจนถึงปัจจุบันมีจานวนมาก โดยส่ว นใหญ่ศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าร้ อ ง มี เ พี ย งค าร้ อ งเดี ย วที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ ค าร้ อ ง คื อ ค าร้ อ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ เนื่องจากหลั กเกณฑ์และวิธีการใช้สิ ทธิยื่นคาร้อง
ประเด็ น ที่ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ บุ ค คลนั้ น ไม่ อ าจใช้ สิ ท ธิ โ ดยวิ ธี ก าร อื่ น ได้ แ ล้ ว
เพราะว่ า ต้ อ งผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาถึ ง ๓ องค์ ก ร คื อ ศาล ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผลการศึกษา พบว่าการฟูองตรงของศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นไปตามหลักการฟูองตรงของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี แ ล้ ว ส่ ว นประเด็ น ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ บุ ค คลนั้ น
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ควรให้สิทธิบุคคลยื่นคาร้องช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็เพียงพอ
ที่จ ะฟูองตรงต่อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ าวคือ ช่อ งทางที่ ๑ คือ ศาลอาจเป็ นศาลยุ ติธ รรมหรือ ศาล
ปกครองแล้วแต่กรณี หรือช่องทางที่ ๒ คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเท่านั้น นอกจากนั้นรัฐสภาต้องให้ความสาคัญที่จะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยวิธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนูญ โดยด่ ว น เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามบทบั ญ ญัติ ข อง
รัฐธรรมนูญ และจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนได้ในที่สุดเป็นรูปธรรม

จ

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่
ได้ให้ความกรุณาข้าพเจ้ามาเรียนหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านศุภร พลมณี เอกอัครราชทูตประจากระทรวง และท่านธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อานวยการสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ความสาเร็จของรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) สาเร็จได้ด้วย
ความอนุเคราะห์ การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
ดร. จิ ตริ ย า ปิ่ น ทอง และศาสตราจารย์ ดร. ชาติช าย ณ เชียงใหม่ และข้าพเจ้าขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
ข้าพเจ้าภูมิใจและประทับใจเจ้าหน้าที่สถาบันที่รับผิดชอบหลักสูตรนี้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านการต้อนรับอานวยความสะดวกต่าง ๆ ขอชื่นชมใน
ความสามารถ ความอุตสาหะและอุทิศตนในการทางานอย่างดียิ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทาง
วิชาการและผู้สนใจทั่วไป
ดร.ปัญญา อุดชาชน
๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผงภูมิ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๔ วิธีดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๕ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๖ การนาเสนอ
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ การวิเคราะห์การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย
๓.๑ การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๓.๒ การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย
๓.๓ บทวิเคราะห์
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประวัติผู้เขียน

ง
จ
ฉ
ช
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๑๘
๒๑
๒๑
๒๙
๔๓
๕๑
๕๑
๕๒
๕๔
๕๖

ช

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างการปกครองระดับต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี
แผนภูมิที่ ๒ แสดงการยืน่ คาร้องของประชาชน

๑๗
๕๐

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุง
อานาจหน้าที่และระบบการทางานขององค์กรตรวจสอบให้มีความเข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจหน้าที่รับฟูองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภาพของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสาระสาคัญที่ เป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ผ่านมา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มี
สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ” ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่อง มา
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๒) บุคคลนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ดังปรากฏจากสถิติคาร้ องที่ยื่ น ต่ อศาลรัฐ ธรรมนูญจนถึงปัจจุบัน มีจานวนมาก โดยส่ ว นใหญ่ศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าร้ อ ง มี เ พี ย งค าร้ อ งเดี ย วที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ ค าร้ อ ง คื อ ค าร้ อ ง
พระราชบั ญญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนั้น จากสถิ ติ การให้ คาปรึ ก ษาแก่ ป ระชาชนที่ ข อ
คาแนะนาทั้งที่เดินมาที่สานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญและขอคาปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการยื่นคา
ร้องมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว สาเหตุ
ที่เป็นประเด็นสาคัญตามลาดับความสาคัญ ประกอบด้วย
๑) สาเหตุอันเกิดจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
๒) สาเหตุอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ของประชาชน
๓) สาเหตุอันเกิดจากการผนึกกาลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะในลาดับต่อไป

๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบด้ วย
หลักการฟูองคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ
หลักรัฐธรรมนูญนิยม และรูปแบบการปกครองประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดของต่างประเทศเกี่ยวกับการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น
๑.๒.๓ เพื่อนาหลักทฤษฎีตามข้อ ๑.๒.๑ และแนวคิดของต่างประเทศตามข้อ ๑.๒.๒ มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐ ธรรมนูญไทย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพันธกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนได้ในที่สุดอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะกรณีก ารฟูองตรงของประชาชนต่อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ โดยเปรียบเทีย บกั บศาลรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สหพันธรัฐเยอรมนี ที่เป็นต้นแบบการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญไทย
๑.๔ วิธีดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษามีลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร์ โดยเน้น
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก ดังนี้
๑.๔.๑ ประเภทข้อมูล
๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
๒) ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้
(๑) ข้ อ มู ล ด้ า นเอกสาร ได้ แ ก่ หนั ง สื อ วารสาร รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ข้ อ มู ล จากข้ อ คิ ด เห็ น ของนั ก วิ ช าการทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศในการ
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และคาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาของศาล
๑.๔.๒ วิธีเก็บข้อมูล
๑) ค้นคว้าจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งห้องสมุดรัฐสภาไทย
๒) ผลจากการศึกษาดูงานจากต่างประเทศของผู้เขียน และขอรับการสนับสนุน
เอกสารจากต่างประเทศ
๓) ค้นคว้าจาก Internet
๑.๔.๓ วิธีวิเคราะห์
เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้กรอบแนวคิดในบทที่ ๒

๓
๑.๕ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๕.๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๕.๒ ได้มาตรการเยี ยวยาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการฟูองตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ
๑.๕.๓ ได้มีการปฏิบัติตามพันธกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๖ การนาเสนอ
การนาเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การฟูองตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบด้วย ๔
บท คือ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ การวิเคราะห์การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบด้ว ย หลั กการฟู องคดีของผู้ เสี ยหายต่อศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ หลักรัฐธรรมนูญนิยม และรูปแบบ การ
ปกครองประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ดังนี้
๒.๑.๑ หลักการฟ้องคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ๑
๒.๑.๑.๑ ประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ยึ ด หลั ก นิ ติ รั ฐ ในการปกครอง
ประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ การกระทาขององค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นอานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร
หรืออานาจตุล าการ จะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ มาตรา ๑๙ วรรคสี่
บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนที่จะนาคดีไปสู่ศาลได้เสมอ หากการกระทาของรัฐไม่อยู่
ภายใต้เขตอานาจของศาลปกครองหรือศาลชานัญพิเศษอื่น ผู้เสียหายย่อมนาคดีไปฟูองร้องยังศาล
ยุ ติ ธ รรมได้ แต่ ถ้ า การกระท าขององค์ ก รที่ ใ ช้ อ านาจรั ฐ ไปกระทบสิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานตาม
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ผู้เสียหายย่อมนาคดีไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ได้
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง (๔ a) ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่า
การกระท าขององค์ กรที่ ใ ช้อ านาจรั ฐ ขั ด หรื อ แย้ง กั บ รัฐ ธรรมนู ญหรื อไม่ สิ ท ธิ ใ นการฟู อ งคดี ข อง
ผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญเริ่มนามาใช้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เดิมสิทธิในการฟูองคดีต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญจะจากัดให้เพียงองค์กรของรัฐเท่านั้น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธรั ฐ เป็ น ศาลที่ มี อ านาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
กฎหมายหรือการกระทาขององค์กรของรัฐ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลยุติธ รรม ศาล
ปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร และศาลสังคม ไม่มีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกล่าว
แต่จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่ากฎหมายที่ศาลบังคับใช้อยู่นั้นข้อหรือแย้งกับรั ฐธรรมนูญสหพันธรัฐ
หรื อไม่ หากศาลมีข้อสงสั ย ก็จ ะต้องหยุดพิจารณาคดีนั้นแล้ว ส่ งเรื่องให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นสิทธิขององค์กรของรัฐ ปัจเจกบุคคลไม่มี
สิทธิดังกล่าว ปัจเจกบุคคลอาจเสนอคาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีที่มีการใช้อานาจรัฐไป
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเรียกการเสนอ
คาฟูองดังกล่าวนี้ว่า “Verfassungsbeschwerde” คาฟูองคดีประเภทนี้ทาให้สิทธิของปัจเจกบุคคล
๑

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, การฟูองคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, (กรุงเทพฯ:
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๔).

๕
ในทางอัตตวิสัยมีความมั่นคงและชอบที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาไว้ซึ่งสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในทางภาวะวิสัยด้วยเช่นกัน
๒.๑.๑.๒ เรื่องที่ปัจเจกบุคคลผู้เสียหายจะนาคดีไปฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญ
๑) จะต้องเป็นเรื่องสิทธิเ สรีภาพของผู้ฟูองคดีถูกกระทาบกระเทือน
จากการใช้อานาจรัฐ ซึ่งอาจจะเกิดจากการตรากฎหมายที่มีการใช้ถ้อยคากฎหมายที่อาจตีความกว้าง
หรือแคบในลักษณะไปกระทบสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยองค์กรฝุายบริหารหรือฝุายตุลาการ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนบัญญัติไว้ในมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ รวม
ตลอดถึงสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองโดยบัญญัติไว้ในหมวดอื่น และมาตราอื่นด้วยที่เทียบเคียง
ได้กับสิทธิที่อยู่ในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิความเป็นพลเมือง
สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเคยวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผลกระทบสิทธิ
เสรีภาพของผู้ฟูองคดี เช่น การประกาศเรื่องที่จะมีการกระทาในอนาคต การแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการทา
ความเข้าใจกับสภาทนายความ การยุบสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐ ร่างคาวินิจฉัยที่ผู้พิพากษายัง
มิได้ลงนามครบองค์คณะ คาพิพากษาบางส่วนของผู้พิพากษาที่ยังมิได้ประกาศแจ้งให้คู่ความทราบ
กฎหมายที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางเป็นผลร้าย
แก่ผู้ฟูองคดีเช่นกฎหมายงบประมาณ เรื่องที่เป็นกิจการภายในของหน่วยงานทางปกครอง การกระทา
ที่เป็นเพียงปฏิบัติการทางปกครองยังไม่ครบองค์ประกอบของนิติกรรมทางปกครอง แนวทางปฏิบัติ
ภายใต้ของหน่วยงานทางปกครอง สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ความเห็นชอบของรัฐบาล
แห่งสหพันธรัฐในขอบเขตของกฎหมายสหภาพยุโรป
๒) เป็ น การฟู อ งคดี เ พื่ อ ให้ ต รวจสอบในเชิ ง รู ป ธรรม ( konkrete
Normenkontrolle) หมายถึงกรณีที่มีการกระทาขององค์กรที่ใช้อานาจรัฐในรูปของการกระทา มิใช่
เพียงแต่ออกกฎหมายหรือตรากฎหมาย และการกระทาดังกล่าวมีผลกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูอง
คดี โดยทั่วไปมักจะเป็นเรื่องที่ฟูองคดีต่อศาลต่าง ๆ และศาลนั้นเห็นว่ากฎหมายที่ตนพิจารณาปรับใช้
อยู่นั้นอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ หรือกฎหมายของมลรัฐที่ศาลพิจารณาปรับใช้อยู่
นั้นอาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายของสหพันธรัฐ ศาลนั้นจะต้องหยุดการพิจารณาคดีดังกล่าว แล้วส่ง
ปัญหานั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐพิจารณาวินิจฉัย ปัจเจกบุคคลไม่อาจฟูองคดีเพื่อให้ศ าล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐตรวจสอบในเชิงนามธรรม (abstrakte Normenkontrolle) การฟูองคดี
ให้ตรวจสอบในเชิงนามธรรมนี้กระทาได้แต่โดยรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ รัฐบาลของมลรัฐต่าง ๆ หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐจานวนหนึ่งในสาม การตรวจสอบในเชิงนามธรรม หมายถึง
การตรวจสอบกฎหมายของสหพันธรัฐหรือกฎหมายมลรัฐว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
หรือไม่ หรือการตรวจสอบว่ากฎหมายของมลรัฐสอดคล้องกับกฎหมายของสหพันธรัฐหรือไม่ ปัจเจก
บุคคลจึงยังฟูองคดีเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ หรือกฎเกณฑ์ที่องค์กรของรัฐยังมิได้นาไปบังคับใช้ไม่ได้
๓) ผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ เ สี ย หาย ระบบการด าเนิ น คดีใ นศาลของ
ประเทศเยอรมนี ใช้ ห ลั ก การด าเนิ นคดีไ ด้โ ดยผู้ เสี ยหายเท่า นั้น การด าเนิ นคดีม หาชนโดยถือว่ า
ประชาชนทุกคนเป็ นผู้ฟูองคดีได้ที่เรียกว่า “Popularklage” มิได้นามาใช้ในระบบกฎหมายวิธี

๖
สบั ญ ญั ติ ใ นชั้ น ศาลของประเทศเยอรมนี การฟู อ งคดี โ ดยปั จ เจกบุ ค คลต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สหพันธรัฐ จึงต้องเป็นกรณีที่สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลผู้ฟูองคดีถูกละเมิดในขณะนั้นและโดยตรง
(๑) ผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งถู ก กระท าสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของตนเอง
(Selbstbetroffenheit) การฟูองคดีโดยอ้างการสืบสิทธิทางแพ่งของบุคคลอื่น และสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้ น ฐานของผู้ นั้ น ถู ก ละเมิ ด มาเป็ น เหตุ แ ห่ ง การฟู อ งคดี นั้ น มิ ไ ด้ เช่ น ผู้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ไม่อาจฟูองคดีโดยใช้สิทธิแทน ผู้โอนกรรมสิทธิ์ ทายาทอาจฟูองคดีเกี่ยวกับทรัพย์
มรดกของเจ้ามรดกที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่ไม่อาจฟูองคดีเกี่ยวกับสิ ทธิส่วนบุคคลของเจ้ามรดกได้ การ
กระทาของรัฐในทางมหาชนที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป ผู้ฟูองคดีเกี่ยวกับการกระทาของรัฐ
ดังกล่าวนั้น จะต้องถูกกระทบสิทธิในทางนิตินัย (rechtlich) มิใช่เพียงถูกกระทบสิทธิในทางพฤตินัย
เท่านั้น
(๒) ผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งถู ก กระทบสิ ท ธิ ใ นขณะที่ ฟู อ งร้ อ งคดี นั้ น
(gegenwärtige Betroffenheit) การจะอ้างว่าสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูองคดีอาจจะถูกกระทบหรือ
ละเมิดในเวลาหนึ่งเวลาใดในอนาคตนั้นมิได้ หรือผลกระทบที่อ้างนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยใน
เรื่องนั้นไปแล้ว ก็ไม่อาจนามาฟูองคดีเช่นกัน
(๓) สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งถู ก กระทบโดยตรง
(unmittelbare Betroffenheit) การที่รัฐใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือมีความจาเป็นต้องใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้งการตรากฎหมายลาดับรอง ไม่ถือว่ามีผลกระทบสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่บทบังคับโทษในทางอาญา หรือโทษเกี่ยวกับความผิดในทางปกครอง (Strafund Ordnungswidrigkeitenrecht) ไม่ถือว่าเป็นมาตรการบังคับ การจะให้ผู้ฟูองคดีต้องรอคอย
จนกว่าจะถูกใช้มาตรการบังคับโทษดังกล่าวแก่ตนจึงเป็นการไม่เหมาะสม การประกาศแผนการสร้าง
ถนน (Beauungsplan) กล่าวอีกนัยหนึ่งการประกาศแนวเขตเวนคืนอสัง หาริมทรัพย์ที่เริ่มมีผลใช้
บังคับแล้ว ก็ถือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟูองคดีแล้ว
๒.๑.๒ หลักนิติธรรม ๒
คาว่า หลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law นั้น คนแรก ๆ ที่เริ่มใช้คานี้ขึ้นมา คือ
ศาสตราจารย์ ทางกฎหมายชาวอังกฤษที่ชื่อ A.V. Dicey ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือของตนที่ ชื่อว่า
Introduction to the Study of the Law of the Constitution ในปลายศตวรรษที่ ๑๙ และยังใช้
กัน มาจนถึงทุกวัน นี้ว่า ประเทศอังกฤษนั้นมีห ลั กนิติธ รรม ซึ่งหลั กนิติธ รรมที่ว่านั้นมีห ลั กอยู่ส าม
ประกาศ
ประการที่หนึ่ง คือ ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดา ทุกคนไม่ว่าจะเป็ นประชาชน
ธรรมดาขึ้นไปจนถึงรัฐมนตรี ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมดาเดียวกัน
ประการที่สอง คือ ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และประชาชน
ภายใต้ศาลเดียวกัน กล่าวคือ ทุกคนได้รับความคุ้มครองโดยศาลธรรมดา ที่เรียกว่าศาลยุติธรรม

๒

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
๒๕๕๒).

๗
ประการสุดท้าย คือ รัฐธรรมนูญอังกฤษ เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลมาจากการรับรอง
และคุ้ มครองสิ ทธิเสรี ภ าพของพลเมืองโดยศาลยุติธ รรมนั้ นเอง ไม่ ได้เ กิดขึ้ นจากการบัญญั ติโ ดย
เจตจานงอย่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า Dicey ให้ความสาคัญกับความสูงสุดของกฎหมายเหนือการใช้
อานาจตามอาเภอใจของมนุษย์ Dicey ให้ความสาคัญกับความเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
รัฐกับพลเมือง และท้ายที่สุด Dicey ให้ความสาคัญกับศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง นี่เองที่เป็นต้นกาเนิดของคาว่า The Rule of Law หลักนิติธรรมนี้ ไม่ได้ใช้กันเฉพาะใน
ประเทศอังกฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่
เก่าแก่ที่สุด และยังใช้บังคับมาจนถึงทุกวันนี้ มีบทแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๕ หรือ Fifth Amendment ซึ่ง
บัญญัติหลักการต่าง ๆ ไว้หลายเรื่อง แต่ที่สาคัญคือบทบัญญัติว่า บุคคล....ไม่อาจถูกพรากจากชีวิต
เสรีภาพหรือทรัพย์สิน โดยปราศจากศุภนิติกระบวนหรือ due process of law เป็นอันว่าหลักศุภนิติ
กระบวน หรือ due process of law นั้น ถูกกาหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบท
แก้ไขเพิ่มเติมที่ ๕ ซึ่งเป็นเหตุให้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาใช้บทแก้ไขเพิ่มเติมที่ ๕ เป็นเหตุควบคุมการใช้
อานาจขององค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้ขยายขอบเขตการควบคุมไปถึงในระดับมลรัฐ
ด้วย หลักศุภนิติกระบวน หรือ due process of law นั้น โดยชื่อน่าจะเป็นเพียงมิติในด้านกระบวน
พิจารณา อาทิ การจับกุม คุมขัง การสอบสวน หรือการกระทาใด ๆ ที่กระทบต่อเสรีภาพของบุคคล
ว่าจะต้องเป็นดไปตามวกระบวนการที่ถูกต้อง หรือศุภนิติกระบวนนั่นเอง แต่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้
ขยายหลักศุภนิติกระบวนไปถึงมิติสารบัญญัติด้วย ดังนั้น หลักศุภนิติกระบวนจึงมีสองมิติ มิติด้านวิธี
พิจารณา หรือ Procedural due process of law กับมิติด้านสารบัญญัติ หรือ Substantive due
process of law เป็นเหตุให้ศาลฎีกาถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร หลักศุภนิติกระบวนนั้น ปรากฏอยู่
ในคาพิพากษาฎีกาตั้งแต่ต้น แต่คดีที่น่าสนใจที่สุดคดีหนึ่ง เพิ่งได้รับการตัดสินไปในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ คือ
คดี Miranda v. Arizona นาย Miranda ถูกจับข้อหากระทาผิดอาญาทางเพศ และให้การรับสารภาพ
กับตารวจที่จับ แต่ว่าการรับสารภาพนั้นได้ความว่านาย Miranda ไม่ได้รับการแจ้งสิทธิต่าง ๆ เลย ใน
การดาเนินคดีของศาลก็ใช้คารับสารภาพของนาย Mrianda เอง มาบอกว่านาย Miranda รับสารภาพ
ต่อความผิด ศาลฎีกาสหรั ฐอเมริกาพิจารณาพิพากษาว่า สิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมมีอยู่สี่ประการ
ประการที่หนึ่งคือสิทธิที่จะได้รับการบอกว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่ให้การใด ๆ ประการที่สอง สิทธิที่
จะได้รับการบอกว่าคาให้การของผู้ต้องหานั้น หากยินดีที่จะให้ก็จะใช้ผูกพันผู้ต้องหาในชั้นศาลได้
ประการที่สาม สิทธิที่จะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิมีทนายและมีสิทธินาทนาย
มานั่งฟังในการสอบสวน ประการสุดท้าย สิทธิในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่มีเงิน ผู้ต้องหาจะได้รับการถูก
แต่งตั้งทนายความให้มาช่วยว่าความ ถึงแม้ว่าสี่ประการนี้จะไม่ได้เขียนไว้ ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
แต่อย่างใด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ เป็นหลักย่อยของศุภนิติกระบวน หรือ due process เมื่อ
ตารวจจับนาย Miranda สอบสวนโดยไม่ได้แจ้งสิทธิสี่ประการนี้ให้แก่นาย Miranda การสอบสวนจึง
ไม่ชอบ คดีนี้สิ้นสุดลงโดยที่ตารวจต้องลงมือสอบสวนใหม่ ในครั้งนี้ตารวจไม่ได้ใช้คารับสารภาพของ
นาย Miranda แต่ตารวจอาศัยพยานแวดล้อมทั้งหลายมาพิสูจน์ ซึ่งท้ายที่สุดนาย Miranda ถูกตัดสิน
จาคุก ๑๑ ปี ทางยุโรปนั้น แม้จะไม่มีหลักศุภนิติกระบวน คาประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองฝรั่งเศส
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ก็ได้ก่อตั้งสิ่ งที่เรียกว่า นิติรัฐ หรือ Etat de Droit แปลเป็น

๘
ภาษาอังกฤษ คือ Legal State เยอรมันใช้คาว่า Rechtsstaat ในคาประกาศ ฯ นี้ บัญญัติชัดเจนว่า
บุคคลมีเสรีภาพที่จะกระทาการใด ๆ ที่กฎหมายไม่ห้าม และกฎหมายเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องจากัดสิทธิ
เสรีภาพของตนได้ นอกเหนือจากนี้ไม่มี โดยเฉพาะอาเภอใจของผู้ปกครองจะมาจากัดเสรีภาพคน
ไม่ได้ คาประกาศ ฯ ยังบัญญัติต่อไปว่า กฎหมายนั้นเป็นเจตจานงร่วมกันของปวงชน ซึ่งปวงชนต้อง
เป็นผู้มาออกกฎหมายนั้นเอง หรือมอบให้ผู้แทนมาออกกฎหมาย และกฎหมายที่จากัดเสรีภาพของ
บุคคลได้ก็เพื่อความสงบสุขของสังคมเท่านั้น จากนั้นแล้ว คาประกาศ ฯ บัญญัติรายละเอียดย่อยลงไป
เช่น กฎหมายต้องไม่มีโทษอาญาย้อนหลัง กฎหมายต้องคุ้มครองกรรมสิทธิ์ กฎหมายต้องเคารพหลัก
แบ่งแยกอานาจ กฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ เป็นอาทิ ทั้งหมดรวม ๑๔ ข้อ ก่อให้เกิดสิ่ง
ที่เรียกว่านิติรัฐขึ้นในยุโรป
หลักนิติรัฐนั้น นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ Carré de Malberg ให้คาจากัด
ความว่าต่างจากรัฐตารวจ เพราะรัฐตารวจหรือ Police State นั้นมีวิธีคิดที่ว่า Ends justify Means
บอกว่าวัตถุประสงค์สุดท้าย คือความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นเปูาหมายสูงสุด เพราะฉะนั้นวิธีการ
ที่จะใช้ในการทาให้เกิดความสงบเรียบร้อยนั้น จะใช้อย่างไรก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ยาเสพติดเป็นสิ่งเลว
ผู้ค้ายาเสพติดทาให้คนติดยาเสพติดขัดต่อความสงบเรียบร้อย การจะปราบยาเสพติดนั้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐก็คงลงมือฆ่าผู้ค้ายาเสพติดเองได้ นี่คือรัฐตารวจ ในขณะที่ นิติรัฐนั้น Carré de Malberg บอก
ว่าวิธีการที่ใช้กับวัตถุประสงค์ที่จะต้องบรรลุนั้น ทั้งสองอย่างนี้สาคัญเท่ากัน รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
บุคคลทั้งหลายจะต้องใช้วิธีการทางกฎหมายรับรอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายรับรอง ไม่ได้
ถือว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายคือความสงบเรียบร้อยต่อสังคมจะเป็นเรื่องทาให้บุคคลสามารถใช้วิธีการใด
ก็ได้อย่างในรัฐตารวจ เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ Carré de Malberg อธิบายต่อไปว่า กฎหมายจึง
เป็นเครื่องกาหนดรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม ในอีกด้านหนึ่งก็กาหนดวิธีการใช้อานาจของ
รั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ห ลั ก ว่ า รั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะให้ อ านาจกระทบสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ประชาชนเกินกว่าที่กฎหมายให้ไว้ไม่ได้ ถ้ากระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน ก็จะต้องมีวิธีเยี่ยวยาวให้
บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธินั้นนาคดีไปสู่ศาลที่เป็นอิสระเป็นกลาง ให้ระงับยับยั้งการละเมิดนั้นแล้ว ชดใช้
ค่าเสียหายได้ ทั้งหมดเท่าที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักนิติรัฐที่สอนกันมาแต่ดั้งเดิม ในสมัยใหม่ได้มีผู้ให้
คานิยามของหลักนิติธรรมกันอีกมากมาย ดังเช่น L Fuller ผู้เขียน The Morality of Law ได้อธิบาย
ว่า หลักนิติธรรมต้องประกอบด้วยแปดข้อ ข้อหนึ่ง ทุกคนต้องเคารพกฎหมายที่มีอยู่ ข้อสอง กฎหมาย
ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน ข้อสาม กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง ข้อสี่ กฎหมายต้อง
บัญญัติไว้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจโดยมิชอบ ข้อห้า กฎหมายต้องหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งกันเอง ข้อหก กฎหมายต้องไม่บังคับสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ ข้อเจ็ด กฎหมายต้องยืนยง คงอยู่
เพื่อให้หยั่งรากลึกในสังคม แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้ ข้อ
แปด การบังคับใช้กฎหมายต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ นอกจาก Fuller แล้ว
ยังมีผู้ให้คานิยามคาว่าหลักนิติธรรมอีกมาก นักกฎหมายทุกคนทั้งไทยและเทศ ล้วนมีคานิยามของ
หลักนิติธรรมเป็นขอตนเอง จนมีผู้กล่าวว่าหลักนิติธรรมนี้เป็นคาที่ไร้ความหมาย เพราะใช้กันพร่า
เพรื่อเพื่อจุดประสงค์ทางอุดมการณ์ที่ ต่างกันไป จนหากความหมายที่แท้จริงไม่เจอในท้ายที่สุด ความ
จริ งปั ญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะคาว่า หลักนิติธ รรม ยังมีคาอีกมากที่ประสบปัญหาคล้ ายคลึงกัน คาว่า
ประชาธิปไตย Abraham Lincoln บอกว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ

๙
ประชาชน คืออานาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน เป็นความจริงตามกฎหมายแต่ตามสภาพความเป็นจริงนั้น
ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน คาว่า Good Governance คาว่าธรรมาภิบาล คาว่าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศก็ใส่ข้อคิดความเห็นของตนลงไปเพื่ออธิบายคานี้
ตามแต่ ที่ต นเห็ น ว่า ดี อย่ างไรก็ดี ความส าคั ญของหลั ก นิติ ธ รรมนี้อ ยู่ที่ มาตรา ๓ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งบัญญัติว่าการปฏิบัติห น้าที่ของรัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม แสดงว่าคา ๆ นั้นมี
ความหมายในทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว อย่างน้อยที่สุดในรัฐธรรมนูญไทยก็ต้องมีขอบเขตให้ใช้มาตรา
๓ วรรคสองนี้ได้ เป็นอันว่าถ้าการกระทาของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล และองค์กรอื่น ๆ ไม่เป็นไป
ตามหลักนิติธรรม การกระทานั้นก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เมื่อเป็นเช่นนี้จากแรกเริ่มโดย Dicey ข้าม
ไปรัฐธรรมนูญอเมริกาในหลักศุภนิติกระบวน กลับมาที่ยุโรปในหลักนิติรัฐ เราจึงต้องพยายามสกัด
ออกมาให้ได้ว่า หลักนิติธรรมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง ในเบื้องต้นที่สุด หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ
หรือศุภนิติกระบวนก็ตาม ล้วนไม่ใช่การปกครองโดยกฎหมายหรือ Rule by law มิเช่นนั้นก็จะ
หมายความว่า หากทรราชย์ขึ้นมาครองเมืองแล้วไซร้ คาสั่งที่ทรราชย์นั้นเป็นผู้ตราก็สามารถใช้บังคั บ
ได้ แล้วเราจะเรียกคาสั่งนั้นว่ากฎหมายหรือ คาสั่งนั้นสอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือ คงไม่ใช่เช่นนั้น
เป็นแน่ หลักนี้จึงไม่ใช่การปกครองโดยกฎหมายทั่วไป แต่เป็นการปกครองที่มีหลักธรรมแห่งกฎหมาย
หลักนิติธรรมจึงมีสองฐานะ ฐานะที่หนึ่งคือเป็นจริยธรรมของกฎหมาย หรือ Morality of law ใน
ฐานะนี้หลักนิติธรรมต้องการเห็นกฎหมายและการใช้กฎหมายในสังคมมนุษย์เป็นไปโดยถูกต้องและ
เที่ยงธรรม เฉกเช่นเดียวกับคาว่ารัฐธรรมนูญนิยมหรือ Constitutionalism ที่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญที่
เป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อจากัดอานาจผู้ปกครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพ และท้ายที่สุดคือเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม หลักนิติธรรมก็เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมายและระบบ
กฎหมาย เป็นตัววัดว่ากฎหมายฉบับใด การบังคับตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ การพิพากษาคดีของ
ศาล สอดคล้องกับหลักศีลธรรมที่ควรจะเป็นที่เรียกว่า หลักนิติธรรมหรือไม่ เพราะฉะนั้นในนัยนี้ หลัก
นิติธรรมจึงเป็นศีลธรรมของกฎหมายเอง ทว่าในฐานะที่สองนั้น หลักนิติธรรมเป็นหลักกฎหมายที่
บังคับใช้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งหลาย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
การที่หลักนิติธรรมนั้นสามารถบังคับได้กับองค์กรต่าง ๆ ในรัฐว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น
ทาให้ เราต้องตีความหมายของคาว่าหลั กนิติธ รรมให้ กระจ่างชัด ซึ่งหลั กนิติธรรมนี้ ในทัศนะของ
ผู้เขียนควรมีสี่ประการด้วยกัน
ประการแรก คือ องค์ประกอบด้านสาระ (substantive rule of law) หลักนิติ
ธรรมจะเป็นหลักนิติธรรมได้ ก็ต้องมีมิติด้านสารบัญญัติ
ประการที่สอง คือ องค์ประกอบด้านกระบวนการในการใช้กฎหมาย (procedural
rule of law)
ประการที่สาม คือ องค์ประกอบด้านองค์กร (institutional rule of law) ศาลควร
เป็นอย่างไร ตารวจควรมาหน้าตาอย่างไร
ประการสุดท้าย คือ องค์ประกอบด้านเปูาหมาย การใช้กฎหมายต้องมีเปูาหมาย

๑๐
๒.๑.๓ หลักนิติรัฐ
หลักนิติรัฐ (The Legal State) เป็นแนวคิดในการควบคุมและจากัดการใช้อานาจ
ขององค์กรที่ใช้อานาจอธิปไตย กล่าวคือ ฝุายนิติบัญญัติต้องตรากฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ฝุาย
บริหารต้องมีการกระทาทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติ และฝุายตุลาการ
ต้องทาหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทได้อย่างเป็นอิสระเพื่ อควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง กาเร่ เดอ มาลแบร์ (Carré
de Malbreg) นักนิติปรัช ญาชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับหลักนิติรัฐ โดยมีสาระสาคัญ ๓
ประการ คือ๓
ประการแรก กฎหมายที่องค์กรฝุายนิติบัญญัติตราขึ้นจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะกฎหมายที่ให้อานาจแก่องค์กรฝุายบริหารล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎร
นั้น จะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่า องค์ กรฝุายบริหารใดมีอานาจล่วงล้าเข้าไป ใน
แดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างใด โดยจะต้องไม่ให้อานาจนั้น
ล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจาเป็นเพื่อธารงรักษาไว้ ซึ่ง
ประโยชน์สาธารณะ
ประการที่สอง การกระทาโดยองค์กรฝุายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยองค์กรฝุายนิติบัญญัติ องค์กรฝุายบริหารจะต้องมีอานาจสั่งการให้ราษฎรกระทาการหรือละเว้น
กระทาการอย่างหนึ่ งอย่ างใดได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่ งกฎหมายให้ อานาจไว้อย่างชัดเจนและใช้
อานาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมายกาหนดไว้
ประการสุด ท้าย การควบคุมไม่ให้ กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญ หรือการ
ควบคุมไม่ให้การกระทาโดยองค์กรฝุายบริหารขัดต่อกฎหมาย ให้องค์กรฝุายตุลาการที่มีความเป็น
อิ ส ระจากองค์ ก รฝุ า ยบริ ห ารและองค์ ก รฝุ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี อ านาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐ ธรรมนูญของกฎหมายหรื อมีอานาจหน้า ที่ควบคุมความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระทาทาง
ปกครอง ซึ่งองค์กรฝุายตุลาการนี้อาจเป็นองค์กรของรัฐอีกองค์ กรหนึ่งแยกต่างหากจากองค์กรรัฐฝุาย
ตุลาการที่ทาหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาก็ได้
นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด
เห็นว่าองค์ประกอบที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศใดมีลักษณะของความเป็นนิติรัฐมี ๕ ประการ คือ๔
ประการแรก คือ หลักความสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of Law) โดยรัฐจะ
ใช้อานาจกระทาการใดๆ ที่มีผลกระทบกับประชาชนพลเมืองของตนได้ต่อเนื่องมีกฎหมายให้อานาจ
เป็นสาคัญ
ประการที่สอง คือ ประเทศที่จะเรียกว่าเป็นนิติรัฐ ต้องมีการแบ่งแยกการใช้อานาจ
อธิปไตย เหตุผลก็เพราะว่า อานาจอธิปไตยนั้นเป็นอานาจสูงสุดของรัฐ ทั้งในด้านการออกกฎหมาย
ด้านการบริหาร และด้านการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ และถ้าหากว่าปล่อยให้อานาจเหล่านี้ต้องตก
อยู่ภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพียงองค์กรเดียวให้องค์กรนั้นมีอานาจอย่างล้นพ้นแล้ว ซึ่งอาจจะมี
๓
๔

ชาญชัย แสวงศักดิ์, ศาลปกครองกับการดาเนินงานของตารวจ, (๒๕๔๕), หน้า ๔ – ๗3.
อักขราทร จุฬารัตน, “ปาฐกถานาเรื่อง บทบาทใหม่ศาลปกครองไทย,” วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๙ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒), หน้า ๔ – ๖.

๑๑
การใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปในทางการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ของประชาชน
เพราะฉะนั้นประเทศที่ปกครองตามหลักนิติรัฐ จะต้องเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกอานาจอธิปไตย
ออกจากกัน โดยมีองค์กรที่ใช้อานาจทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการที่เกิดความสมดุลใน
การใช้อานาจต่อกัน
ประการที่ส าม คือ ต้องมี การตรวจสอบการใช้อานาจของฝุ ายบริห ารหรือฝุ า ย
ปกครองโดยฝุายตุลาการ ผู้ใช้อานาจในการบริหารประเทศจะต้องมีผู้ตรวจสอบเพื่อดูว่าฝุายบริหาร
หรือฝุายปกครองซึ่งเป็น เครื่ องมือในการบริหารของตนนั้น ได้ใช้อานาจไปในทางที่ถูกที่ช อบด้ว ย
กฎหมาย กล่าวคือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รัฐสภาได้ตราขึ้นหรือไม่ มี
สิ่งที่เรียกว่าเป็น Abuse of power ของฝุายบริหารหรือฝุายปกครองหรือไม่
ประการที่สี่ คือ ประเทศโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบรัฐสภา จะมีความเชื่อมโยงระหว่าง
ฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหาร ที่ใกล้ชิดจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพราะฝุายนิติ
บัญญัติที่ได้รับเสียงข้างมากจะเข้ามาทาหน้าที่ฝุายบริหาร เพราะฉะนั้นการที่องค์กรหนึ่งองค์กรใดมี
ความสั มพันธ์เชื่อมโยงให้แก่กัน และกัน อาจทาให้การตรวจสอบไม่ส ามารถทาได้ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบฝุายบริหารโดยฝุายนิติบัญญัติ และแม้จะมีการตรวจสอบการกระทาของฝุายบริหารหรือ
ฝุายปกครองโดยศาลแล้ว ฝุายบริหารก็อาจจะแก้ไขไม่ให้การถูกตรวจสอบนั้นเป็นผลในภายหน้าได้
โดยการให้ฝุายนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสียงข้ างมากและเป็นรัฐบาลสามารถเสนอแก้ไขกฎหมายใด ๆ ให้
เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลของตนได้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีองค์กรและกลไกอีก คือ ศาล
รัฐธรรมนูญ
ประการที่ห้า ซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่จะทาให้หลักการของนิติรัฐที่กล่าวข้างต้น
เป็นไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และแท้จริ ง คือ ตุลาการหรือศาลที่ทาหน้าที่ในการตรวจสอบต้องมี
ความเป็นอิสระในการทาหน้าที่
๒.๑.๔ หลักรัฐธรรมนูญนิยม
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นกระแสความคิดที่ให้ความสาคัญกับ
การจัดทารัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร ในลักษณะที่เป็นสัญญาประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์
สาคัญ ดังนี้๕ ประการแรก จากัดอานาจของผู้ใช้อานาจรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นก่อน และยังคงดารงอยู่จนทุกวันนี้ ประการที่สอง สร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะสังคมที่ถึงแม้จะมีความเสมอภาคกันในกฎหมาย แต่มีความไม่เท่าเทียมกัน
ในความเป็นจริงเพราะเหตุจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดเป็นกติกาหลักของสังคมต้องลงไปมีบทบาทในการสถาปนาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นโดยให้ความ
คุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่า และประการที่สาม สร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาลในระบบ
การเมือง เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ๕๐ ปีมานี้ คือจะต้องใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
เป็นสิ่งที่ทาให้รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะทางานบริหารบ้านเมืองให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของคนในสังคมได้

๕

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คาอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, (๒๕๕๐), หน้า ๒๐.

๑๒
คาว่า รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ แนวความคิดที่จะใช้รัฐธรรมนูญ
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก าหนดรู ป แบบการปกครองและก าหนดกลไกอั น เป็ น
โครงสร้างพื้นฐานในการจัดองค์กรบริหารของรัฐ ๖ ดังนั้น การเขียนรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ในแนวทาง
ของรั ฐ ธรรมนู ญนิ ย มนั้ น ต้อ งพัฒ นาขึ้ นมาอยู่จ าก “วิ ธีคิด ” ที่อ ยู่บนพื้นฐานของวิ ช าตรรกวิทยา
รัฐธรรมนูญนิยม เป็นการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ โดยถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็น
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างรัฐธรรมนูญ เช่น
๑) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. ๑๗๘๗ ที่ได้ยึดหลักการปกครองโดยความ
ยินยอมของประชาชน โดยองค์กรที่ใช้อานาจอธิปไตยต้องมาจากการเลื อกตั้งของประชาชน เช่น
รั ฐ สภา ประธานาธิบ ดี เป็ น ต้น หลั ก การคุ้ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามหลั ก สิ ท ธิ
มนุ ษยชน เช่น สิ ทธิและเสรี ภาพในการนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น สิ ทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองจากรั ฐ ในกระบวนการยุ ติธ รรมเมื่ อถู กกล่ า วหาและสิ ทธิ ของประชาชนในการถอดถอน
ประธานาธิบดี (Impeachment) โดยผ่านองค์กรทางวุฒิสภา เป็นต้น
๒) รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ ๕ ค.ศ. ๑๙๕๘ ของฝรั่งเศสเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ
แนวความคิด รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม สาธารณรั ฐ ที่ ๕ ของฝรั่ ง เศสเป็น การผสมผสานระหว่ า งระบอบ
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและระบอบรัฐสภาของอังกฤษเข้าด้วยกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้
บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยอานาจอธิปไตยเป็นของพลเมืองฝรั่งเศส การใช้อานาจ
อธิปไตยของพลเมืองฝรั่งเศสดังกล่าวโดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน
นอกจากนั้ น ประชาชนยั ง มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น โดยผ่ า นกระบวนการการลงประชามติ
(Referendum) ได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากหมวด ๑ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจอธิปไตยในมาตรา ๓ ไว้ว่า
อานาจอธิปไตยแห่งชาติเป็นของปวงชน ปวงชนใช้อานาจอธิปไตยโดยทางผู้แทน และโดยวิธีการออก
เสียงประชามติ... ๗ และหมวด ๑๖ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา ๘๙
วรรคสองไว้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐบาลหรือของสมาชิกรัฐสภาจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอย่างเดียวกัน การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับได้
ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากประชาชนด้วยวิธีการออกเสียงประชามติแล้ว ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐ ที่ ๕ ของฝรั่ งเศสจึ งให้ สิทธิและเสรีภ าพแก่ประชาชนอย่างมากโดยได้ยึดหลั กอานาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน ตามคาขวัญปรากฏในรัฐธรรมนูญคือ ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ
๓) รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ค.ศ. ๑๙๔๙ ได้บัญญัติรูปแบบการ
ปกครองของเยอรมั น ในลั ก ษณะของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ โดยได้ ร วมหลายมลรั ฐ เข้ า ด้ ว ยกั น มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหั วหน้ารัฐบาล รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทน
ราษฎรสหพันธรัฐ (Bundestag) และสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) รัฐธรรมนูญสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวเยอรมันมาก ดังจะเห็นได้จาก
หมวดที่ ๑ เรื่องสิทธิมูลฐานได้บัญญัติไว้ถึง ๑๙ มาตรา เช่น มาตรา ๑ วรรค ๑ ได้บัญญัติว่าเกียรติภูมิ
ของมนุษย์จะละเมิดมิได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งมวลของรัฐจะต้องเคารพและปกปูองเกียรติของ
๖

อมร จันทรสมบูรณ์,, คอนสติติวชั่นแนลลิสม์, (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย, (กรุงเทพ, ๒๕๔๑),
หน้า ๙,
๗
สภาวิจัยแห่งชาติ, รัฐธรรมนูญนานาชาติ, (๒๕๑๖), หน้า ๒,

๑๓
มนุษย์๘ เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิใน
การลงประชามติเช่นเดียวกับรั ฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ ๕ ของฝรั่งเศส กล่าวคือ เมื่อได้มีการออก
กฎหมายเกี่ ย วกับ การโอนดิ น แดนส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ง ของมลรั ฐ หนึ่ง ไปให้ อี ก มลรั ฐ หนึ่ ง จะต้ อ งน า
กฎหมายนั้ น ไปให้ ป ระชาชนที่อ าศัย อยู่ ม ลรั ฐ เดิ มออกเสี ย งประชามติเ พื่ อขอความเห็ น ชอบและ
สนับสนุนกรณีดังกล่าวด้วย
ดังนั้น หลักรัฐธรรมนูญนิยมจึงเป็นหลักที่ปูองกันมิให้มีการใช้อานาจตามอาเภอใจ
ของผู้ใช้อานาจรัฐ เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบเพื่อไม่ให้ผู้ใช้อานาจรัฐใช้อานาจเกิน
ขอบเขต เป็นการยอมรับและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยถือว่า รัฐธรรมนูญมีฐานะ
เป็นกฎหมายสูงสุดที่เกิดจากความตกลงร่วมกันในลักษณะของสัญญาประชาคม แนวความคิดนี้ได้มี
อิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็น
ได้จากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีการประกาศเอกราช ประเทศใหม่ จะมีการร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง จึงถือได้ว่าหลักรัฐธรรมนูญนิยมเป็นรากฐานแนวความคิด
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๒.๑.๕ รูปแบบการปกครองประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๙
๒.๑.๕.๑ ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มา ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ก าเนิ ด ชาติ
เยอรมันได้มีการอ้างอิงไว้หลายรูปแบบอาทิการกล่าวไว้ว่า พวกติวตัน (Teutons) คือชนเผ่าเยอรมัน
ในยุคแรกเริ่ม ซึ่งเป็นชนเผ่าที่สามารถปราบอาณาจักรโรมันได้สาเร็จ รวมทั้งมีการกล่าวไว้ว่า เมื่อ
จักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมลง ชนเผ่าแฟรงค์ (Franks) ซึ่งเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งของเยอรมันได้อพยพเข้าไป
ตั้งถิ่นฐาน สมาพันธ์รัฐเยอรมัน (German Confederation) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแทนที่อาณาจักรไรช์
เดิม (The Old Reich) หากแต่ว่าเป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ ของรัฐอธิปไตยแต่ละรัฐ อานาจที่
แท้จริงคงเป็นของสองผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น คือ ปรัสเซีย (Prussia) และออสเตรีย (Austria) เมื่อเป็น
เช่นนี้ จึงเริ่มมีการประท้วงและมีการเคลื่อนไหวต่าง ๆ อาทิ การเคลื่อนไหวของขบวนการกรรมการใน
ค.ศ. ๑๘๔๔ และใน ค.ศ. ๑๘๔๘ เกิดมีการจลาจลทางการเมือง (uprising) ในเกือบทุกรัฐ ในปีเดี่ยว
กันนี้ Kari Marx เริ่มเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งความรู้สึกของประชาชนชาวเยอรมันส่วนใหญ่มี
ความกลัวฝุายซ้ายมากกว่ากลัวอานาจแบบเก่า ในที่สุดขบวนการต่อต้านในทุกแห่งก็ยุติลงไปเอง ด้วย
เหตุผลที่ว่ากลัวเกิดสภาพอนาธิปไตย
ในปี ค.ศ. ๑๘๔๙ ผู้แทนรัฐต่าง ๆ ได้มาประชุมกันที่เมืองแฟรงก็เฟิร์ต
(Frankfurt) เพื่ อ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ โดยใช้ โ บสต์ เ พ้ า ส์ เ กอเช่ (Paulskirche) เป็ น สถานที่ ป ระชุ ม
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๘๔๙ จึงเรียกว่า Frankfurt Paulskirche Constitution ซึ่งสรุปสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ ได้แก่
๑) รัฐสภา เรียกว่า Reichstag ประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาผู้แทน
ราษฎรกับสภาซีเนต
๘
๙

สภาวิจัยแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๔,
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, (ออนไลน์), สืบค้นเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://ebook,ram,edu/e-book/p /ps430%29/PS430-4,pdf.

๑๔
๒) ตาแหน่งจักรพรรดิ ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภา
๓) ศาลสู งสุ ดมีอ านาจเหนือศาลประจารั ฐ ทั้ง หมด และยัง มีอานาจ
ตัดสินกรณีพิพาทระหว่างรัฐ
๔) สิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรเขียนไว้ในภาคผนวก
จึงสามารถกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ เป็นแบบอย่างของความ
เป็นประชาธิปไตย ในลาดับแรก และเป็นแบบอย่างสาหรับรัฐธรรมนูญของเยอรมันฉบับต่อ ๆ มา ซึ่ง
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ. ๑๘๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไรช์เยอรมัน
ค.ศ. ๑๘๗๑ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไวม่าร์ ค.ศ. ๑๙๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ค.ศ. ๑๙๔๙
รัฐธรรมนูญแห่ งสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ. ๑๘๖๗ มีสาระสาคัญ
สรุปได้ดังนี้ คือ
๑) รัฐสภา ประกอบด้วย ๒ สภา คือ Reichstag (สภาผู้แทนราษฎร)
มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน และ Bundesrat (สภาสหพันธ์) ซึ่งขณะนั้นมี ๒๕ รัฐ และ ๒๕ รัฐ
ของเยอรมันในเวลานั้น ยังแบ่งออกเป็น ๓ รัฐ ที่มีสภาพเป็นสาธารณรัฐกับอีก ๒๒ รัฐ ที่มีกษัตริย์ โดย
ทางปฏิบัติ Reichstag จะมีอานาจมากกว่า Bundesrat เพราะถือว่าเป็นตัวแทนชาวเยอรมันทั้งหมด
และเป็นสภาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป
๒) ตาแหน่งกษัตริย์แห่งปรัสเซีย เป็นประมุขของสหพันธรัฐ มียศเป็น
Kaiser เป็นผู้แทนอาณาจักรไรช์ในการติดต่อกับต่างประเทศ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ
(เฉพาะเวลาสงคราม) และเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน Chancellor
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๖๗ เรียกว่าอาณาจักรไรช์เยอรมัน ผู้ดารง
ตาแหน่ง Kaiser คือ พระเจ้าวิลเฮล์มที่ ๑ (Wilhelm I) ส่วนบิสมาร์คดารงตาแหน่ง Chancellor
ในทางปฏิบัติด้วยความสามารถพิเศษในหลายด้าน ทาให้บิสมาร์คมีอานาจมาก แม้แต่กับศาสนจักร บิ
สมาร์คก็สามารถในการเจรจากับสันตะปาปาลีโอที่ ๘ ได้ อย่างไรก็ดีการดาเนินนโยบายที่ผิดพลาด
ของบิสมาร์ค ได้แก่ การห้ามมีพรรคฝุายค้าน และต่อมาใน ค.ศ. ๑๘๙๐ Kaiser องค์ใหม่คือ พระเจ้า
วิลเฮล์มที่ ๒ (Wilhelm II) ซึ่งมี่โปรดบิสมาร์คและปลดบิสมาร์คออกจากตาแหน่งประเทศเยอรมัน
ภายใต้ Kaiser องค์ใหม่จึงต้องเผชิญหน้ากับพวกจั กรวรรดินิยมอย่างโดดเดี่ยว โดยท่าทีของเยอรมัน
อยู่ในลักษณะที่ล่อแหลมต่อการเกิดสงคราม (สาหรับบิสมาร์คนั้นถึงแก่กรรมใน ค.ศ. ๑๘๙๘)
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ไวม่ า ร์ ค.ศ. ๑๙๑๙ สาธารณั ฐ ไวม่ า ร์
(Weimar Republic) เกิดขึ้นจากการที่ประเทศเยอรมันเป็นฝุายแพ้ในสงครามโลกครั้ งที่ ๑ กล่าวได้
ว่า นับตั้งแต่เริ่มสงคราม อานาจของ Kaiser ก็เริ่มหมดลง การรบของเยอรมันใน ค.ศ. ๑๙๑๔ ก็มอง
ไม่เห็ น ทางที่จ ะเอาชนะฝุ ายอังกฤษ ฝรั่ งเศส และรัส เซีย ยิ่งเมื่อสหรัฐ อเมริก าอยู่เบื้องหลั ง ฝุ า ย
สัมพันธมิตรก็ยิ่งส่อให้เห็นถึงอนาคตของความพ่ายแพ้ ใน ค.ศ. ๑๙๑๖ จอมพลไฮเดนเบอร์ค (Field
Marshal Von Hindenburg) จึงได้รวบอานาจปกครองโดยให้นายพลลูเตนดอร์ฟ (General Erich
Ludendorff) เป็นหัวหน้า แต่กองทัพเยอรมันก็รบสู้ฝุายกองทัพสัมพันธมิตรไม่ได้ ใน ค.ศ. ๑๙๑๘
ฝุายเยอรมันจึงยอมจานน ในขณะเดียวกันพระเจ้าวิลเฮล์มที่ ๒ ทรงสละราชบัลลังก์ก็เพื่อเป็นการ
ปกปูองระบอบกษัตริย์มิให้ต้องเสื่อมเสียเกียรติยศ ฝุายสัมพันธมิตรจึงได้ร่างสนธิสัญญาแวร์ซายส์

๑๕
(Versaille Treaty) โดยฝุายเยอรมันต้องลงนามในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๑๙ รัฐธรรมนูญไวม่าร์
ค.ศ. ๑๙๑๙ สรุปได้ดังนี้ คือ
๑) ต าแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี มี อ านาจมากมี ว าระสมั ย ๗ ปี และ
ประธานาธิบดีสามารถมีอานาจเด็ดขาดในภาวะฉุกเฉิน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
๒) รัฐสภาประกอบด้วย ๒ สภา คือ Reichstag (สภาผู้แทนราษฎร)
Reichsrat (สภาผู้แทนรัฐ)
๓) ประชาชนชาวเยอรมันทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ (voters) นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเยอรมันที่ให้สิทธิสตรี
ในการเลือกตั้งเท่าเทียมบุรุษ (Universal Suffrage)
๔) มีในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (Basic Human Rights)
๕) มีการจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Basic Law) ค.ศ.
๑๙๔๙ The Basic Law เป็นรัฐธรรมนูญที่ถือกาเนิดมาจาก The Parliamentary council หรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จานวน ๖๕ คน โดยเริ่มร่างในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ และร่าง
เสร็จอันมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญคือวันที่ ๒๓
พฤษภาคม จึงกาหนดให้วันที่ ๒๓ พฤษภาคม เป็นวันชาติเยอรมัน (ตะวันตก) ในเวลานั้น สาหรับ
ประธานร่างรัฐธรรมนูญ (President of the Parliamentary Council) คือ Dr. Konrad Adenauer
ซึ่งต่อมาได้ดารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเยอรมัน (ตะวันตก) เนื้อหาสาระของ
รัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น ๑๑ หมวด (Chapter) ๑๔๖ มาตรา (Article) และยังมีภาคผนวกอีก ๕ มาตรา
ที่นามาจากรัฐธรรมนูญไวม่าร์ (Weimar Constitution ๑๑ August ๑๙๑๙) หมวดที่ ๑ (Chapter I
: Basic Rights) ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวเยอรมัน มี ๑๙ มาตรา ถือว่าเป็นแบบฉบับของ
เสรีประชาธิปไตยที่มีหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างมากมาย ถือได้ว่าในหมวดที่ ๑ นี้ เป็น
จุดเด่นของหลักการในเรื่องสิทธิ เรื่องเสรีภาพ และเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๒.๑.๕.๒ รูปแบบการปกครอง ๑๐ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หรื อที่เรีย กว่ากฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ได้กาหนด
โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศด้วยหลักการเบื้องต้น ๓ ประการ คือ
๑) หลักการปกครองระดับมลรัฐ (Federal state) เป็นหน่วยการ
ปกครองที่รับผิดชอบและมีอานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่มลรัฐ
๒) หลักการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Self –
Government for local authorities) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับรองอานาจอิสระ
ในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น
๓) หลักการแบ่งแยกอานาจ (Separation of powers) คือการ
แบ่งแยกระหว่างฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ
๑๐

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, (ออนไลน์), สืบค้นเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา
www,local,moi,go,th/document 8,pdf.

๑๖
ด้วยหลักดังกล่าวทาให้การปกครองของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี แบ่ง
ออกเป็นสามระดับคือ การปกครองระดับสหพันธรัฐ การปกครองระดับมลรัฐ และการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑) การปกครองระดับสหพันธรัฐ (Bund) เป็นการปกครองระดับชาติ
หรือรัฐบาลกลางอันประกอบด้วย
(๑) ประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับเลือกจาก ที่
ประชุมสหพันธ์ (Federal Convention) อันประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาสหพันธ์และตัวแทนของสภา
มลรัฐจานวนเท่ากับสมาชิกรัฐสภาสหพันธ์ ทาหน้าที่เป็นตัวแทนสหพันธ์ในการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แต่งตั้งทูตของสหพันธ์และรับทูตต่างประเทศ แต่งตั้งและปลด ผู้พิพากษาสหพันธ์
แต่งตั้งและปลดข้าราชการสหพันธ์และข้าราชการทหาร ตรวจสอบการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ยั ง เป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ผู้ ส มควรเป็ น นายกสหพั น ธ์ (Federal Chancellor) หรื อ
นายกรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติตาแหน่งนี้มีอานาจที่
จากัดมาก
(๒) สภา ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag)
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกสี่ปี มีหน้าที่หลักในการออกกฎหมาย เลือกนายกสหพันธ์ และ
ตรวจสอบรั ฐ บาลท างานโดยผ่ า นกรรมาธิ ก ารชุ ด ต่ า ง ๆ และส่ ว นที่ ส องคื อ สภาตั ว แทนมลรั ฐ
(Bundesrat) บทบาทของสภาตัวแทนมลรัฐคือการปกปูองผลประโยชน์ของมลรัฐต่าง ๆ ให้พ้นจาก
รัฐบาลสหพันธ์และสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกของสภามลรัฐไม่ใช่ตัวแทนซึ่งประชาชนในแต่ละมลรัฐ
เลือก แต่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของมลรัฐนั้น ๆ เช่น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง
ๆ อย่างไรก็ตามแต่ละมลรัฐมีสิทธิลงคะแนนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของประชากรของแต่ละมลรัฐ
โดยอาจจะมี ๓ ๔ ๕ หรือ ๖ คะแนน กฎหมายสหพันธ์กว่ากึ่งหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ตัวแทนมลรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สาคัญของมลรัฐ เช่น เรื่องที่กระทบ
ต่อการเงินหรือการบริหารของมลรัฐ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธ์ หากเป็นกฎหมายอื่น สภา
ตัวแทนของมลรัฐคัดค้านได้ แต่หากสภาผู้แทนราษฎรยืนยันก็ถือว่ากฎหมายนั้นผ่านโดยถูกต้อง สภา
ตัวแทนมลรัฐมักปกปูองผลประโยชน์ของมลรัฐมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
(๓) ฝุายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้กระทรวงต่าง ๆ มีหน้าที่หลักคือการกาหนดนโยบาย ในส่วนของการนานโยบาย
ไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยหน่วยการปกครองอื่น ๆ เช่น เทศบาล เป็นต้น
๒) การปกครองระดับมลรัฐ (Lander) แต่ล ะมลรัฐ จะมีรัฐ ธรรมนูญ
สภา และฝุายบริหารเป็นของตนเอง สมาชิกของสภามลรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ภายใต้ระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ และมีวาระ ๔ หรือ ๕ ปี แตกต่างกันไปอีก
ด้วย ทั้งนี้มลรัฐเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก คือมีอานาจในการกาหนด
กฎหมายท้องถิ่น ใช้ในมลรั ฐ ของตน ซึ่งอานาจนี้ รวมไปถึงการกาหนดพื้ นที่ของหน่ว ยนั้น ๆ ด้ว ย
(ยกเว้นสามมลรัฐซึ่งมีสถานะเป็นนครหรือมหานคร อันได้แก่ Bremen Hamburg และ Berlin)
นอกเหนือจากนั้ นบางมลรั ฐยั งแบ่งพื้นที่ของตนออกเป็นจังหวัด (Regierungsbezirke) ต่าง ๆ ซึ่ง
ระดับนี้จัดตั้งเฉพาะในมลรัฐที่มีอาณาเขตและจานวนประชากรมากพอสมควร เพราะฉะนั้น จึงมีเพียง

๑๗
๖ มลรัฐใหญ่ ๆ ในเยอรมันตะวันตกเท่านั้น โดยมาจานวนอยู่ระหว่าง ๓-๗ แห่ง ระดับนี้เกิดจาก
หลั กการแบ่ งแยกอานาจภายในมลรัฐ มีผู้ บริห ารสู งสุ ดคือ Regierungspraesident ซึ่งอาจจะ
เทียบเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย หากแต่มีอานาจที่แตกต่างกันมากเนื่องจากข้าราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนจากกระทรวงต่ า ง ๆ หากอยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของ
Regierungspraesident โดยตรง ในส่ วนของมลรัฐที่มีอาณาเขตไม่กว้างนักจะมีเพียงรัฐบาลมลรัฐ
และกระทรวงต่าง ๆ เพื่อการบริหารเพราะไม่มีความจาเป็นทางการปกครองที่จะต้องแบ่งอานาจไปยัง
อีกระดับหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างรัฐบาลมลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ และในส่วน
ของนครและมหานครนั้นก็จะมีหน่วยการปกครองที่เทียบเท่ากับเขตของกรุงเทพมหานครแทนที่การมี
จังหวัด ทั้งนี้เขตต่าง ๆ ก็จะมีสภาเขต แต่อานาจของสภาเขตนี้ค่อนข้างจากัด
สหพันธรัฐ
สภาผู้แทนราษฎร

สภาตัวแทนมลรัฐ

มลรัฐ
(๑๖ แห่ง)

ชั้นที่ ๑

อาเภอในเขตชนบท

อาเภอในเขตเมือง

(๔๒๖)

(๑๑๗)

Landkreis

Stadtkreis

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้นที่ ๒
เทศบาล*
(๑๖,๑๒๗)

แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างการปกครองระดับต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี
หมายเหตุ * จานวนรวมเมือง (towns) ที่อยู่ภายใต้เขตอาเภอด้วย
** ข้อมูลตัวเลขปี ๑๙๙๑ จาก Alan Norton, International Handbook of Local
and Regional Government : Comparative Analysis of Advance Democracies (Edward
Elger Limited : Hants), หน้า ๒๕๑.

๑๘
๓) การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปกครองแบบ ๒ ชั้น (two-tier
system) คือ อาเภอ (Kreise) ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ อาเภอในเขตชนบท (Landkreis) และอาเภอซึ่ง
เป็นนคร (Stadtkreis) และชั้นที่สองคือเทศบาล (Gemeinde)
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ (๒๕๕๔). บทความเรื่อง การฟูองคดีของผู้เสียหาย
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี, สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ ฯ สรุปว่า การฟูองคดีโดยปัจเจกชน
ถึงศาลรัฐธรรมนู ญแห่งสหพัน ธ์ จึงต้องเป็นกรณีสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนผู้ฟูองคดีถูกละเมิดใน
ขณะนั้นและโดยตรง ดังนี้
๑) ผู้ฟูองคดีจะต้องถูกกระทบสิทธิเสรีภ าพของตนเอง (Selbstbetroffenheit)
การฟูองคดีโดยอ้างการสืบสิทธิทางแพ่งของบุคคลอื่น และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้นั้นถูกละเมิด
มาเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนั้นมิได้ เช่น ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจฟูองคดีโดยใช้
สิทธิแทน ผู้โอนกรรมสิทธิ์ ทายาทอาจฟูองคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่
ไม่อาจฟูองคดีเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเจ้ามรดกได้ การกระทาของรัฐในทางมหาชนที่มีผล กระทบ
ต่อประชาชนทั่วไป ผู้ฟูองคดีเกี่ยวกับการกระทาของรัฐดังกล่าวนั้น จะต้องถูกกระทบสิทธิในทางนิติ
นัย (rechtlich) มิใช่เพียงถูกกระทบสิทธิในทางพฤตินัยเท่านั้น
๒) ผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งถู ก กระทบสิ ท ธิ ใ นขณะที่ ฟู อ งร้ อ งคดี นั้ น (gegenwärtige
Betroffenheit) การจะอ้างว่าสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูองคดีอาจจะถูกกระทบหรือละเมิดในเวลาหนึ่งเวลา
ในในอนาคตนั้นมิได้ หรือผลกระทบที่อ้างนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยในเรื่องนั้นไปแล้ว ก็ไม่อาจ
นามาฟูองคดีเช่นกัน
๓) สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งถู ก กระทบโดยตรง ( unmittelbare
Betroffenheit) การที่รัฐใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือมีความจาเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง รวมทั้งการตรากฎหมายล าดับรอง ไม่ถือว่ามีผ ลกระทบสิ ทธิเสรีภ าพของปัจเจกบุคคล
โดยตรง แต่ บ ทบั ง คั บ โทษในทางอาญาหรื อ โทษเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ในทางปกครอง ( Straf-und
Ordnungswidrigkeitenrecht) ไม่ถือว่าเป็นมาตรการบังคับ การจะให้ผู้ฟูองคดีต้องรอคอยจนกว่าจะ
ถูกใช้มาตรการบังคับ โทษดังกล่ าวแก่ตนจึงเป็นการไม่เหมาะสม การประกาศแผนการสร้างถนน
(Bebauungsplan) กล่าวอีกนัยหนึ่งการประกาศแนวเขตเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มมีผลใช้บังคับ
แล้ว ก็ถือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟูองคดีแล้ว
๒.๒.๒ นัยจักรี นะวาระ (๒๕๕๒) วิทยานิพนธ์เรื่องการให้สิทธิบุคคลในการยื่นคาร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒, นิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ ฯ สรุปดังนี้
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลถื อ เป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยหลักประกันสาคัญที่ทาให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความมั่นคงถาวรมากที่สุด
คือ การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว สิทธิและเสรีภาพนั้น ก็

๑๙
อาจยังไม่มีหลักประกันที่เป็นรูปธรรม หากไม่มีอ งค์กรที่มีอานาจหน้าที่ให้ความคุ้มครองมิให้มีการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยตรง
ในกรณีที่สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติช่องทางให้บุคคลผู้ถูก
ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ สามารถยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ โ ดยตรงเพื่ อ ขอให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ตามมาตรา ๒๑๒
เนื่องจากหลักการในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ เป็นหลักการใหม่สาหรับประเทศ
ไทย แต่ตัวบทกฎหมายจะนามาใช้รองรับหลักการดังกล่าวยังมิได้มีการตราขึ้น ทาให้หลักการดังกล่าว
นั้นยังไม่มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
ตามมาตรานี้มีความคลุมเครือ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการตีความบทบัญญัติในมาตรา
๒๑๒ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีประเด็นดังนี้
๑) บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคล
ด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิของ
คณะบุคคลเอาไว้ เช่น การรับรองสิทธิชุมนไว้ในมาตรา ๖๖
๒) ขอบเขตการถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพ การตึความถ้อยคาที่ว่า “ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพ” นี้ สามารถแยกกรณีที่ถือว่าบุคคลถูกกระทบสิทธิได้ กล่าวคือ
(๑) กรณีที่มีการกระทาทางปกครองโดยอาศัยอานาจจากบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายที่ถู กโต้แ ย้ งว่ าขั ดต่ อรั ฐ ธรรมนูญ มากระทบสิ ทธิ แ ละเสรีภ าพของบุ ค คล เช่น การที่เ จ้ า
พนักงานฝุายปกครองกระทาการจับหรือคุมขังบุคคล
(๒) กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่
จาเป็นต้องมีการกระทาทางปกครองมากระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก่อน เช่น ถ้ามีการตรา
พระราชบัญญัติว่าห้ามจาหน่ายสุราหมัก ดังนี้บุคคลที่เคยจาหน่ายสุราหมักไม่สามารถจาหน่าย สุรา
หมักได้ ซึ่งกระทบสิทธิในการประกอบอาชีพ ดังนี้จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ต้องมีการกระทาทางปกครองแต่
บุคคลก็สามารถถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพได้
๓) บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หมายถึง กฎหมายซึ่ง
ตราขึ้นโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่
(๑) กฎหมายที่ต ราขึ้ นโดยฝุ ายนิ ติบั ญญัติ ตามกระบวนการที่ บัญ ญัติไ ว้ใ น
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎหมายอื่ น ที่ ฝุ า ยบริ ห ารตราขึ้ น ตามกระบวนการที่ ก าหนดไว้ ใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ฎหมายนั้ น มี ศั ก ดิ์ แ ละฐานะเที ย บเท่ า กฎหมายหรื อ
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชกาหนด
(๓) กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญกล่าวถึงในมาตรา ๒๒
(๔) เงือ่ นไขในการยื่นคาร้อง

๒๐
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็ น กรณีที่ไ ม่อาจใช้สิ ทธิโ ดยวิธี การอื่นได้ แล้ ว ทั้งนี้ ตามที่บัญ ญัติไว้ ในพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
การตีความเงื่อนไขในการยื่นคาร้ อง คือ การตีความถ้อยคา “กรณีที่ ไม่อาจใช้
สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ” ต้องตีความไปในทางที่บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพต้องไปใช้สิทธิตาม
ช่องทางในวรรคสองก่อน แต่ถ้าองค์กรต่าง ๆ ที่มีอานาจไม่ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลผู้ถูก
กระทบสิทธิเสรีภาพมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ทั้งนี้ เพื่อ ให้ การคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพของประชาชนในการได้ รับ การ
ประกัน การใช้สิ ทธิทางศาลเพื่อโต้แย้งบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของตน
สามารถใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
ได้รับรองไว้สมดั่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

บทที่ ๓
การวิเคราะห์การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย
การวิเคราะห์ในบทนี้ได้นาเอาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๒ รวมถึง
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จ ากการสัมภาษณ์ผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนมาใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแรกว่าด้วยการฟูองตรง
ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ส่ ว นที่ ส องว่ า ด้ ว ยการฟู อ งตรงต่ อ ศาล
รัฐธรรมนูญไทย และส่วนสุดท้ายว่าด้วยการวิเคราะห์การฟูองตรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๓.๑.๑ สภาพความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ศาลรัฐ ธรรมนูญแห่ งสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ได้รับการยกตัวอย่างของศาล
๑
รัฐธรรมนูญที่ดี โดยแนวความคิดของการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนี อาจย้อนหลังไป
เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีที่ผ่านมาในสมัยที่ศาลอาณาจักร (Reichskammergericht) ซึ่งเป็นศาลสูงสุดใน
สมัยอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และรากเหง้าที่สาคัญซึ่งเป็น พื้นฐานของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี ก็
คือร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ฉบับฟรังเฟริท ค.ศ. ๑๘๔๙ ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการประกาศใช้บังคับ
แต่ก็มีแนวความคิดของการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านสภา (Diet)
จะถูกตรวจสอบได้ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อมาในสมัยไวมาร์ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๑๘
กาหนดแต่เพีย งว่า การควบคุมตรวจสอบทางรัฐ ธรรมนูญจะกระทาในกรณียุติข้อพิพาทระหว่าง
สหพันธรัฐกับมลรัฐเท่านั้น การจะร้องทุกข์ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนถูกกระทบกระเทือนต่อ
ศาลสูงสุดไม่ได้ (Staatsgerichtshof or the Reich Constitutional Court) รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวยังไม่ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าให้ศาลมีอานาจตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
แต่มีแนวคาพิพากษาของศาลและทฤษฎีทางกฎหมายซึ่งทาให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ทางรัฐธรรมนูญโดยศาล ๒ ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้ งที่สอง องค์กรศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ
(Das Bundesverfassungsgericht หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า BVerfG) ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.
๑๙๔๙ ที่ใช้ชื่อว่า Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschland vom ๒๓. Mai ๑๙๔๙
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกาหนดให้ผู้ พิพากษาเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ทั้งปวง ผู้พิพากษาในที่นี้หมายถึงผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญ สหพันธรัฐ ศาลต่าง ๆ ของสหพันธรัฐ
๑

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, บทบัณฑิตย์ ๕๑, ตอน ๒ (มิถุนายน
๒๕๓๘,, หน้า ๑๗-๑๘.
๒
Karl Georg Zierlein, Constitutional Control by Court, Report to the 14th Conference on the Law
on the World, Peking China p. 4, อ้างใน กมลชัย รัตนสกาววงศ์, อ้างแล้ว, หน้า 18.

๒๒
และของมลรัฐทั้งหลาย ๓ เขตอานาจศาลรัฐธรรมนูญ ๔ และที่มาของผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญ ๕
จะบั ญ ญั ติไ ว้ อ ย่ างชั ด แจ้ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ นอกจากนี้ ก ฎหมายว่ าด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธรั ฐ
(Gesetz ueber das Bundesverfasungsgericht ๑๙๕๑ หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า BVerfGG) เป็น
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จะก าหนดรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ องค์ ก รศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
สหพันธรัฐ และวิธีพิจารณาคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความสาคัญมากในสถานะที่เป็นผู้
พิทักษ์หรือปกปูองรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของศาลรัฐธรรมนูญดูได้จากการจัดตั้งที่ถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญโดยตรงและมีอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ด้วยสถานะที่สาคัญดังกล่าว
กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจตามรัฐธรรมนูญ
๓.๑.๒ โครงสร้างขององค์กร
๓.๑.๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แบ่งออกเป็น ๒
ระดับ คือ ศาลรัฐธรรมนูญระดับสหพันธรัฐ เรียกว่า ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ (The Federal
Constitutional Court) และศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ (Land Constitutional Court) ซึ่งตั้งอยู่ใน มล
รัฐต่าง ๆ จานวน ๑๖ มลรัฐ โดยมีเขตอานาจพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในกรณีรัฐธรรมนูญ ที่เกิดขึ้น
ภายในมลรั ฐ ของตนเอง ส่ ว นศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธรั ฐ ตั้ ง ขึ้ น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ อยู่ ใ นเมื อ ง
Karlsruhe ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๗๘๙ และศาล
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ เป็นองค์กร
ศาลหนึ่งที่ใช้อานาจตุลาการ (die Rechtsprechung) ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีแบ่งระบบศาลออกเป็นดังนี้ ๖
๑) ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐและศาล
รัฐธรรมนูญมลรัฐ
๒) ศาลยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลชั้นต้นระดับล่าง หรือ ศาลแขวง
ศาลชั้นต้นมลรัฐ ศาลสูงมลรัฐ และศาลยุติธรรมสูงสุดสหพันธรัฐ
๓) ศาลพิเศษ ประกอบด้วย ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลสังคม และ
ศาลภาษีอากร
๓.๑.๒.๒ ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
๑) ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จานวน ๑๖ คน
โดย ๘ คน มาจากการได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Bundestag) และอีก ๘ คน มา
จากการได้รับเลือกจากสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) ๗
๓

Basic Law for the Federal Republic of Germany ๑๙๔๙, Article ๙๒.
Ibid, Article ๙๓.
๕
Ibid, Article ๙๔.
๖
กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, (กรุงเทพฯ, ๒๕๓๗), หน้า ๖-๒๓.
๗
Ibid, Article ๙๔,
๔

๒๓
๒) รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ และให้กาหนดว่ากรณีใดที่คา
พิพากษาของศาลมีผลบังคับเป็นกฎหมาย นอกจากนั้นอาจกาหนดเงื่อ นไขให้มีการ ร้องทุกข์ได้กรณีที่
มีการดาเนิ น การในศาลต่าง ๆ ถึงที่สุ ดแล้ ว และอาจกาหนดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
๓.๑.๒.๓ องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
๑) กฎหมายว่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ์ (Gesetz
ueber
Bundesver fassungsgericht or BVerfGG) ออกเมื่อ ๑๒ March ๑๙๕๑ มีศักดิ์เป็นกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๔ วรรคสอง ได้
กาหนดให้มีองค์คณะจานวน ๒ องค์คณะ (a twin court) แต่ละองค์คณะต้องประกอบด้วย ผู้
พิพากษาจ านวน ๘ คน ๘ โดยมีองค์ประชุมต้องไม่ น้อยกว่า ๖ คน อนึ่ง แต่ล ะองค์คณะต้องมี ผู้
พิพากษามาจากศาลสูงสุดของสหพันธ์ จานวน ๓ คน ซึ่งมีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓
ปี ในจ านวนผู้พิพากษาจากศาลสู งสุดของสหพันธ์ จานวน ๓ คน ของแต่ละองค์คณะดังกล่ าว มี
รายละเอียดที่มาคือองค์คณะแรกมาจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์เลือกมา ๑ คน และสภาสูงแห่ง
สหพันธ์เลือกมา ๒ คน สาหรับองค์คณะที่สองมาจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์เลือกมา ๒ คน
และสภาสูงแห่งสหพันธ์เลือกมา ๑ คน ๙
๒) องค์คณะแรกเรียกว่า องค์คณะสิ ทธิ ขั้นพื้นฐาน (Basic rights
๑๐
panel) มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) การพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับการจากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
(๒) การพิ จารณาคาร้อ งเกี่ ยวกับ การตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
(๓) การพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแห่งสหพันธ์
(๔) การพิ จารณาคาร้อ งเกี่ ยวกับ การตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐทั้งทางด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา
(๕) การพิจ ารณาค าร้อ งเกี่ยวกับ กฎหมายที่ ขัดแย้ง กันระหว่า ง
กฎหมายระดับสหพันธ์กับระดับมลรัฐหรือระหว่างระดับมลรัฐด้วยกัน
(๖) การพิ จ ารณาค าร้ อ งเกี่ ย วกั บข้ อ พิ พ าทปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ว่ า
กฎหมายของสหพันธ์ว่ามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปหรือไม่
(๗) การพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง
(๘) การพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ
๓) องค์คณะที่สองเรียกว่าองค์คณะกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law panel) มีอานาจหน้าที่ดังนี้ ๑๑
๘

รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี ค,ศ, ๑๙๙๘ มาตรา ๒,
แหล่งเดิม, มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง,
๑๐
แหล่งเดิม, มาตรา ๑๔ (๑),
๙

๒๔
(๑) การพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับการฟูองประธานาธิบดี
(๒) การพิ จ ารณาข้ อ พิพ าทเกี่ ยวกั บสิ ท ธิห รื อหน้ าที่ ข ององค์ ก ร
สูงสุดของสหพันธ์
(๓) การพิ จ ารณากรณี ค วามเห็ น แย้ ง กั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข อง
สหพันธ์และมลรัฐ
(๔) การพิ จ ารณาข้ อ สงสั ย ว่ า กฎเกณฑ์ ข องกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในหรือไม่ และก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอย่างไร
แต่อย่างไรก็ตามอานาจหน้าที่ขององค์คณะที่หนึ่งและองค์คณะที่
สองดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือคาร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์
คณะใดองค์คณะหนึ่งมีปริมาณมากเกินไป อาจปรับเปลี่ยนเขตอานาจของทั้งสององค์คณะได้
๔) เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์
คณะ คณะกรรมการหกคน (committee of six)๑๒ จะทาหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด คณะกรรมการหกคน
ดังกล่ าวประกอบด้ว ย ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ รองประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ และตุล าการศาล
รัฐธรรมนูญสหพันธ์ จานวน ๔ คน ซึ่งมาจากองค์คณะหนึ่งและองค์คณะที่สององค์คณะละ ๒ คน
๕) องค์ประชุม (a quorum) ของแต่ละองค์คณะมีจานวนอย่างน้อย ๖
๑๓
คน กรณีที่มีการพิจารณาวินิจฉัยคดีเร่งด่วนแต่มีตุลาการไม่ครบองค์ประชุม หัวหน้าคณะขององค์
คณะที่ขาดตุลาการอาจขอตุลาการมาจากอีกองค์คณะหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ครบองค์ประชุม
และการมาของตุลาการจากอีกคณะหนึ่งมาด้วยวิธีการจับสลาก
๖) องค์คณะร่วมหรือการประชุมร่วมทั้งสององค์คณะ (das Plenum)
ทาหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่องค์คณะใดองค์คณะหนึ่งต้องการจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่
แตกต่างจากอีกองค์คณะหนึ่งที่ได้วินิจฉัยไปแล้ว ทาหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ และทาหน้าที่เสนอให้ใครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใด
คนหนึ่งพ้นจากตาแหน่งแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทน หรือตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนระยะเวลา
๗) องค์คณะกลั่นกรอง (Kammer) โดยองค์คณะที่หนึ่งหรือ องค์คณะ
ที่ ส องสามารถแต่ ง ตั้ ง องค์ ค ณะกลั่ น กรองขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตุ ล าการ จ านวน ๓ คน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ๓ ปี ทาหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่ประชาชนร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่จะให้องค์
คณะที่หนึ่งหรือองค์คณะที่สองพิจารณาคาร้องต่อไป องค์คณะกลั่นกรองดังกล่าวอาจมีหลาย ๆ องค์
คณะกลั่นกรองก็ได้
๘) ผู้ช่วยค้นคว้า (research assistants) โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ละคนสามารถมีผู้ช่วยค้นคว้าได้ จานวน ๓ คน มาจากข้าราชการประจาของสหพันธรัฐหรือ มลรัฐ
มีระยะเวลาทางาน ๓ ปี ทาหน้าที่ค้นคว้าหลักกฎหมาย คาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิชาการให้กับ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ไม่อาจเข้าร่วมในการวินิจฉัยขององค์คณะได้
๑๑

อ้างแล้ว, มาตรา ๑๔ (๒),
อ้างแล้ว, มาตรา ๑๔ (๕),
๑๓
อ้างแล้ว, มาตรา ๑๕ (๑),
๑๒

๒๕
๓.๑.๓ แนวความคิดการใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรั ฐ
เยอรมนี
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับอิทธิพลมาจาก H.Nawiasky ผู้
ร่างแนวความคิดสาคัญ ๆ ของรัฐไบเยอร์น (บาวาเรีย) สาหรับการร่างกฎหมายพื้นฐาน ได้มีการเสนอ
แนวความคิดว่า “พลเมืองแห่งสหพันธรัฐทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญได้ ถ้าหากว่า
เข้าผู้นั้นเชื่อว่ากฎหมาย กฤษฎีกา คาสั่งหรือคาตัดสินของเจ้าพนักงาน ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือ
สิทธิอื่น ๆ ที่บัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายพื้นฐาน ...”
“สิทธิร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญนั้น ก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะดาเนินการตามขั้นตอน
ในการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อ ศาลแห่งสหพันธ์หรือศาลแห่งรัฐ เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีกาหนดไว้ในกฎหมายพื้นฐาน” ๑๔
จากการประชุมของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๘ ข้อ ๙ ว่า “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอานาจหน้าที่ในการตัดสินเกี่ยวกับการร้องทุกข์
ว่ามีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประกันในกฎหมายพื้นฐาน...” โดยกรรมาธิการชุดนี้ได้ให้
เหตุผลว่า “เมื่อมีการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้ว สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายที่ได้รับการประกัน
ในกฎหมายพื้นฐาน จึงจะกลายสภาพมามีลักษณะเป็นสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายมหาชน” แต่ในชั้น
การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าได้มีการตัดอานาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ข้อ
นี้ลงไป จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ.
๑๙๕๑ ก็ได้มีการบัญญัติในมาตรา ๙๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจดังกล่าว ต่อมาเมื่อได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ จึงได้มีการบรรจุบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในกฎหมายพื้นฐาน มาตรา ๙๓
อนุมาตรา ๑ ข้อ ๔ ก และ ๔ ข ซึ่งมีฐานะเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สิทธิของปัจเจกบุคคลในการฟูองคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันก็ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้น
โดยสิทธินี้เรียกว่า Rechtswegsgarantie ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
๓.๑.๓.๑ แนวคิดในการคงไว้ซึ่งการให้สิทธิปัจเจกบุคคลเสนอคาร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ให้เหตุผลไว้ ๓ ประการ คือ ๑๕ ประการที่ ๑ เพื่อเป็น
หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของปัจเจกชนและเพื่อรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ ประการที่ ๒ เพื่ อ ให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ มี
ประสิทธิภาพและเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของตน ประการที่ ๓ เพื่อประโยชน์
ในการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และเพื่อให้มีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ
ขั้น พื้น ฐานเหล่ า นี้ ส าหรั บ สิ ทธิข องปัจเจกบุคคลในการยื่นคาร้อ งต่อศาลรัฐ ธรรมนูญในประเทศ
เยอรมันนั้น เนื่องด้วยบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานมาตรา ๙๓ อนุมาตรา ๑ ข้อ ๔ ก และกฎหมาย
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ มาตรา ๙๑ อนุมาตรา ๑ ใช้คาว่า quiconque (ใครก็ตาม) ซึ่ง
หมายถึงว่า ทุกคน ซึ่งในการใช้และการตีความยังมีการพิจารณาละเอียดลงไปอีกว่า ทุกคนในที่นี้
๑๔

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, คาอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมัน, (กรุงเทพฯ, ๒๕๓๕),
หน้า ๖๗.
๑๕
วรุตตม์ เสตสุวรรณ, “ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชน,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒ ปีที่ ๑ (๒๕๔๒), หน้า
๙๑-๙๒,

๒๖
หมายถึงบุคคลธรรมดาทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ถือสิทธิขั้นพื้นฐานมาแต่ดั้งเดิม รวมทั้งนิติบุคคลตาม
กฎหมายภายในของเยอรมันเท่าที่อนุโลมใช้ได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้
อานาจรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดานั้น บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องเป็นบุคคลชาวเยอรมันเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากสิ ทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
พื้นฐานเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้น สาหรับชาวเยอรมันและนอกจากนี้บุคคลธรรมดาที่จะฟูองร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้นอกจากจะต้องเป็นชาวเยอรมันแล้วยังต้องมีสภาพบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิ
และเสรีภาพต่าง ๆ ที่กฎหมายพื้นฐานบัญญัติไว้เป็นสิทธิของประชาชนที่เริ่มตั้งแต่เกิดจนตายเช่นสิทธิ
ในเรื่ องศักดิ์ ศรี ความเป็ น มนุ ษย์ ตามมาตรา ๑ วรรคหนึ่ง แห่ งกฎหมายพื้นฐาน สิ ท ธิในชีวิตและ
ร่างกายตามมาตรา ๒ วรรคสอง ย่อหน้าหนึ่ง และสิทธิในเรื่องทรัพย์สินตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
เป็นต้น ซึ่งเรื่องสิทธิในทรัพย์ สินนี้เองที่อาจครอบคลุมไปถึงทารกในครรภ์ที่ยังไม่มีสภาพบุคคลที่อาจ
เป็นผู้ฟูองคดีได้โดยบิดามารดาของตน หากมีการกระทาใด ๆ ที่จะมีผลไปกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ของทารกผู้นั้นนอกจากนี้การฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญยังอาจเป็นเครื่องมือสาคัญในการปูองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาก็ได้ ๑๖ อย่างไรก็
ตามเนื่องจากมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งกฎหมายพื้นฐานได้กาหนดให้บรรดาสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
ใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายภายในตามสภาพที่อาจใช้ได้ด้วย ดังนั้น นิติบุคคลจึงอาจเป็นผู้
ฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยนิติบุคคลที่จะฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้นไม่จาเป็นต้องเป็นนิติ
บุคคลในกฎหมายเอกชนคือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงกลุ่มบุคคลที่
เป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน เช่น เขต เทศบาล วิสาหกิจ กองทุนต่ าง ๆ ของรัฐ
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเป็นผู้ฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หากเสรีภาพขั้น
พื้น ฐานทางด้านวิช าการได้รั บผลกระทบจากการดาเนินการของฝุายปกครอง หรือกรณีวิส าหกิจ
มหาชน (entreprise publique) ด้านวิทยุโทรทัศน์ถูกจากัดเสรีภาพด้านข่าวสาร เป็นต้น ๑๗
๓.๑.๓.๒ วัตถุแห่งคดี วัตถุประสงค์ของการที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้ ประชาชน
สามารถฟูองคดีได้โ ดยตรงต่อศาลรัฐ ธรรมนูญก็เพื่อเป็นหลั กประกันสิ ทธิเสรีภ าพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนนั่นเอง โดยการฟูองคดีจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อานาจรัฐและมีผลเป็นการกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใช้อานาจรัฐดังกล่าวจะต้องใช้โดยฝุายปกครองของเยอรมันที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมายภายใน หรืออาจเป็นเอกชนที่ได้รับมอบอานาจรัฐจากฝุายปกครองก็ได้ ส่วนสิ่งที่จะ
นามาฟูองร้องต่อศาลรัฐธรรมนู ญได้นั้น อาจเป็นรัฐบัญญัติ กฎระเบียบของฝุายปกครอง หรือคา
พิพากษาศาลก็ได้ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หลาย ๆ ประเทศในยุโรปต่างพากันสร้างกลไกในการ
พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถฟูองศาลได้ในกรณีที่มีการใช้อานาจรัฐ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการให้ศาลยุติธ รรมเป็นผู้พิทักษ์สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนนี้มีข้อจากัดอยู่บ้างเพราะศาลสามารถตรวจสอบได้เฉพาะการกระทาของฝุาย
ปกครองเท่านั้น ส่วนการกระทาของฝุายนิติบัญญัติ (actes legislatifs) หรือแม้กระทั่งคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาล (decisions de justice) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาล
๑๖

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๖๒.
๑๗
อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๓.

๒๗
ยุติธรรมก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ใหม่
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถฟูองร้องได้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ๑๘ ปัจจุบัน
ประชาชนสามารถฟูองศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณีการกระทาขององค์กรฝุายนิติบัญญัติ การ
กระทาขององค์กรฝุายบริหาร และการกระทาขององค์กรฝุายตุลาการ
๓.๑.๓.๓ เหตุ แ ห่ ง การฟู อ งคดี การฟู อ งคดี ข องประชาชนโดยตรงต่ อ ศาล
รัฐธรรมนูญ อาจทาได้ด้วยเหตุที่ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพโดยการกระทาของ
อานาจรัฐดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๓ แห่งกฎหมายพื้นฐาน สิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับความคุ้มครอง
เพื่อให้ปัจเจกบุคคลสามารถฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้นั้น ประกอบด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
๑) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน
๒) สิทธิในการพัฒนาตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือละเมิดต่อ
ระบอบรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๓) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
๔) ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของชายและหญิง
๕) สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุจากเพศ เชื้อชาติ ภาษา ถิ่น
กาเนิด และแหล่งกาเนิด ศาสนา ความเชื่อในทางศาสนา หรือความเห็นทางการเมือง
๖) เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายทางศาสนา ปรัชญา เสรีภาพ
ในทางความคิด และเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๗) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ เป็นทหาร เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น
๘) เสรีภาพในการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการสอน
และการวิจัย
๙) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในชีวิตครอบครัว เช่น การสมรส
๑๐) สิทธิที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐ
๑๑) สิทธิในการชุมนุม การจัดตั้งสมาคม
๑๒) สิทธิในความลับส่วนบุคคล และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย
๑๓) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิของสตรีในการที่ไม่ต้องเป็น
ทหารที่ต้องใช้อาวุธและการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน
๑๔) สิทธิในเคหสถาน และทรัพย์สิน
๑๕) สิทธิในการมีสัญชาติเยอรมันและการไม่ถูกเนรเทศ
นอกจากนี้ยังมีสิทธิและเสรีภาพประการอื่น ซึ่งปัจเจกบุคคลสามารถ
ยกขึ้น กล่าวอ้างในการฟูองคดีโ ดยตรงต่อศาลรัฐ ธรรมนูญ เช่น สิ ทธิในทางการเมือง สิ ทธิในการ
เลือกตั้ง สิทธิในการต่อต้านการล้มล้างระบอบการปกครอง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางศาล

๑๘

อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๔.

๒๘
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วางเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมคือการ
กระทาที่จะนามาฟูองร้องได้จะต้องเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟูองคดีโดยตรง โดย
ผลกระทบโดยตรงนี้จะต้องเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและเป็นผลกระทบที่ยังมีอยู่ในขณะที่มาฟูอง
คดี กล่าวคือ สิทธิและเสรีภาพของผู้ฟูองคดีต้องถูกล่วงละเมิดโดยตรงและเป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ฟูองคดี
ต้องแสดงให้ศาลเห็นอย่างชัดเจนถึงการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการกระทาหรืองดเว้น
การกระทาขององค์กรของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่นฟูอง ทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงความมีส่วน
ได้เสียในอันที่จะฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย เมื่อมีการฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็จะพิจารณาถึงเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
๓.๑.๓.๔ เงื่อนไขก่อนการฟูองคดี การร้องขอความคุ้มครองจากศาลรัฐธรรมนูญมี
ลักษณะเป็นวิธีการที่เสริมความยุติธรรม ปัจเจกบุคคลที่สิทธิและเสรีภาพถูกล่วงละเมิดจะได้รับการ
พิจารณาคดีจากศาลรัฐธรรมนูญ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้พยายามที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจากศาลทั่ วไปก่อนแล้ว และปรากฏว่าปัจเจกบุคคลดังกล่าวหมดสิ้นหนทาง
ทุกหนทางที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ถูกล่วงละเมิดจากศาลทั่วไป โดยศาลทั่วไปมี
ความหมายรวมไปถึ ง ศาลยุ ติ ธ รรม เช่ น ศาลแพ่ ง ศาลอาญา หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ศาลปกครอง แต่
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไม่ใช้บังคับกับ การเสนอคาร้องที่อ้างว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะศาล
ต่างๆ ที่มีอยู่ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการกาหนดให้ปัจเจกบุคคลผู้ฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องผ่านกระบวนการ
ขอรับ ความคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภาพจากศาลทั่วไปก่อน ก็มีข้อยกเว้น ๒ กรณี คือ ๑๙ กรณีแรก
ที่ร้องขอความคุ้มครองนามาซึ่งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการทั่วไปอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ กล่าวคือ เป็นเรื่องที่กระทบต่อบุคคลจานวนมากหรือจะมีคดีทานองเดียวกันเกิดขึ้นเป็น
จานวนมาก กรณีที่สองปัจเจกบุคคลนั้นไม่อาจดาเนินกระบวนการขอความคุ้มครองจากศาลทั่วไปได้
เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจต้านทานได้และจานามาซึ่งความเสียหายที่ไม่อาจ
แก้ไขกลับคืนให้แก่ปัจเจกบุคคลผู้นั้น ดังนั้น หากเป็นกรณีข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น ปัจเจกบุคคลผู้ยื่น
คาร้องจะมีสิทธิเสนอคาร้องขอความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
๓.๑.๓.๕ ตัวอย่างคาร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ ๒๐
๑) คดีการเดินขบวนประท้ว งคัดค้านการตัดงบประมาณการ ศึกษา
ระดับสูงโดยผู้ประท้วงได้เตรียมการและแจ้งตารวจว่าจะดาเนินการชุมนุมในเช้าวันเสาร์บริเวณใจ
กลางกรุงเบอร์ลิน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตารวจ
ได้มีคาสั่งห้ามการชุมนุม โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม ค.ศ.
๑๙๗๘ โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อานาจแก่ฝุายปกครองที่จะห้ามการชุมนุมได้ถ้าฝุายปกครองเห็นว่า
สถานการณ์จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือก่อให้เกิดอันตราย
๑๙

มาตรา ๙๐ (๒) Beverf GG “กรณีที่คาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญจะมีความหมายเป็นการทั่วไป หรือหากมี
การรอให้มีการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สดุ เสียก่อนจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนให้แก่ผรู้ ้อง” แปลโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙.
๒๐
ปัญญา อุดชาชน, “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖.

๒๙
๒) เจ้าหน้าที่ตารวจเห็นว่า เนื่องจากมีผู้ เข้าชุมนุมเป็นจานวนมาก จึง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของผู้ชุมนุมและผู้สัญจรไปมา นอกจากนั้นในกรณีฉุกเฉินไม่อาจ
ประกันได้ว่าหน่วยพยาบาลจะสามารถเข้ามาดูแลปฐมพยาบาลผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ทันท่วงทีจึงออก
คาสั่งห้ามการชุมนุม แกนนาของผู้ชุมนุมจึงได้ฟูองคาสั่งห้ ามของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อศาลปกครอง
(The Administrative Tribunal) ศาลปกครองเห็นด้วยกับคาสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ตารวจและต่อมา
ศาลปกครองพิพากษายืน จึงส่งผลให้มีการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
๓) การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้
(๑) คาสั่ งห้ า มของเจ้า หน้า ที่ตารวจกระทบสิ ท ธิพื้น ฐานหรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าคาสั่งเจ้าหน้าที่ตารวจดังกล่าวกระทบสิทธิพื้นฐานของผู้ร้องตามมาตรา ๘ (๑)
ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งมาตรา ๘ (๑) บัญญัติว่า “ชาวเยอรมันทุกคน
ย่อมมีสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือขออนุญาตล่วงหน้า”
(๒) เกิ ด จากการกระท าขององค์ ก รที่ ใ ช้ อ านาจรั ฐ หรื อ ไม่ ศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่า คาสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตารวจถือว่าเป็นการกระทาขององค์กรที่ใช้
อานาจรัฐ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่กระทบต่อสิทธิพื้นฐาน
(๓) บุ ค คลผู้ ร้ อ งได้ รั บ ผลกระทบต่ อ ตนเองโดยตรงในปั จ จุ บั น
หรือไม่
(๔) ได้รั บการเยี ยวยาจากศาลธรรมดาจนหมดสิ้ น หรื อไม่ ศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่า ผู้ร้องได้ฟูองคาสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อศาลปกครองแล้ว และศาลปกครอง
ทุกระดับได้พิพากษาจนหมดสิ้นแล้ว
๔) ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี วินิจฉัยว่า คาร้องเข้าเงื่อนไของค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ จึงรับคาร้องไว้พิจารณา
วินิจ ฉัย และวินิ จฉัย ว่า คาสั่ งห้ ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีความจาเป็น โดยเหตุผ ลไม่
เพียงพอ ดังนั้น คาสั่งของเจ้าหน้าที่ตารวจจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓.๒ การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย
๓.๒.๑ สภาพความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
แนวคิดการจัดตั้งองค์กรของรัฐขึ้นมาทาหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญนั้น อาจจะกระทาได้ในหลายลักษณะ องค์กรที่ทาหน้ าที่ดังกล่าวอาจเป็นองค์กรทาง
การเมืองเต็มรู ป เช่น ประธานาธิบดี เป็นต้น เป็นองค์กรตุล าการ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ยุติธรรม เป็นต้น หรือเป็นองค์กรที่ผสมผสานลักษณะขององค์กรสองประเภทที่กล่าวมาไว้ด้วยกัน เช่น
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นต้น องค์กรของรัฐที่จะทาหน้า ที่ในลักษณะดังกล่าวสมควรได้รับการ
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดนั้น ย่อมแล้วแต่ประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาการทางการเมือง และกฎหมาย
ของประเทศนั้ น อย่ า งไรก็ตามมีข้อสั งเกตว่าหากองค์กรที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสู งสุ ดของ
รัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมือง การวินิจฉัยปัญหาต่ าง ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ย่อมไม่
จาเป็นที่องค์กรนั้นจะต้องใช้เกณฑ์ในทางกฎหมายเท่านั้น ในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือหากองค์กรทา
หน้าที่ดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเป็นองค์กรทางการเมืองและองค์กรตุลา

๓๐
การ เช่น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลักษณะและวิธีการในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางรัฐธรรมนูญก็ไม่
จาเป็นต้องเคร่งครัดในลักษณะทานองเดียวกับการพิจารณาคดีของศาล ตัวบุคคลที่เข้าดารงตาแหน่ง
เป็ น กรรมการหรื อตุล าการรั ฐ ธรรมนูญก็ไ ม่จาเป็นที่จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเชี่ ยวชาญในทาง
กฎหมายเท่านั้น แต่ถ้าประเทศใดตัดสินใจที่จะให้ องค์กรตุลาการทาหน้าที่ดังกล่าว ประเทศนั้นต้อง
ตระหนักว่ากาลังจะให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความต่อไป
ว่าประเทศนั้นกาลังจะใช้เกณฑ์ในทางกฎหมาย คือ หลักการในทางนิติศาสตร์ เป็นเครื่องวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาททั้งหลายทั้งปวงในทางรั ฐธรรมนูญบุคคลที่ทาหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องเป็นผู้พิพากษาหรือตุลา
การ จะต้องมีการประกัน ความเป็ นอิส ระของผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นจะต้องมีการบัญญัติเขต
อานาจของศาลไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ตลอดจนจะต้องกาหนดวิธีพิจารณาให้มีความชัดเจน เป็นที่
น่าเชื่อถือและจะต้องกาหนดให้คาพิพากษามีผลเด็ดขาดในทางกฎหมายด้วย๒๑ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้
จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไทย
มีอายุครบรอบ ๑๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๒.๒ โครงสร้างขององค์กร
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเป็น ๙
คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดั งกล่าวมี
ที่มา ดังนี้
๑) ผู้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก า ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าโดยวิ ธี
ลงคะแนนลับ จานวน ๓ คน
๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จานวน ๒ คน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์
อย่างแท้จริง จานวน ๒ คน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง จานวน ๒ คน
ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้รับเลือก
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ในมาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
นิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตาม ๓.๒.๒.๑ หรือ ๓.๒.๒.๒ แล้วแต่กรณี

๒๑

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา,” การประชุมงานวิชาการ
ประจาปี ครั้งที่ ๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘, หน้า ๒-๓.

๓๑
๓.๒.๓ อานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
อานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ หากแยกตามห้วงระยะเวลาของการจัดตั้ งศาล
รัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๙ หมายถึง
อานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
กฎหมายอื่น ๆ และระยะที่สอง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป หมายถึง อานาจหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น ๆ
๓.๒.๓.๑ อ านาจหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๔๐ และกฎหมายอื่น ๆ สรุปสาระสาคัญ เช่น
๑) อานาจหน้าที่ควบคุมกฎหมายหรือร่างกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ การควบคุมนี้ทาได้ทั้งก่อนกฎหมายและจะใช้บังคับคือตั้งแต่ในขั้นตอนกระบวน การร่าง
และจัดทากฎหมายโดยฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหาร หรือการควบคุมภายหลังจากที่กฎหมายใช้
บังคับแล้ว
(๑) การควบคุมก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ เป็นการควบคุมตั้งแต่
ขั้นตอนการร่างก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมาย มีได้กรณีดังต่อไปนี้
ก) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังไม่นาขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดย ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๒
ข) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด ที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอใหม่ มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ ๒๓
ค) พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ไม่เป็น ไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กล่ าวคือ มิได้ เป็ น กรณีเพื่อ ประโยชน์ในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภั ย
สาธารณะ ความ มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปูองกันภัยพิบัติสาธารณะ ๒๔
ง) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ผู้แทนราษฎรร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๕

๒๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๒,
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๗,
๒๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๙.
๒๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๓.
๒๓

๓๒
(๒) การควบคุมหลังจากกฎหมายใช้บังคับแล้ว แม้กฎหมายนั้นจะ
ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว หากปรากฏว่ากฎหมายนั้นยั งมีข้อความ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ยังสามารถนาเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้มีดังต่อไปนี้
ก) พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้
บังคับกับคดีใดหรือกรณีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๖
ข) พิจารณาวินิจฉัยตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภาเห็น
ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๗
๒) อานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมื อ งนอกจากอ านาจหน้ า ที่ใ นการควบคุม ความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของกฎหมายหรือ ร่ า ง
กฎหมายแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองตามที่มีผู้ร้องเข้ามาด้วย ในกรณีเกิดข้อสงสัยว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจะต้อง
พ้นจากตาแหน่งทางการเมืองนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยมีคุณสมบัติไม่ถู กต้องตามรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรผู้ วินิจฉัยว่าสถานภาพของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่เป็นปัญหานั้น
สิ้นสุ ดลงหรื อไม่ ตาแหน่ งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจพิจารณา
วินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง มีดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๒)
หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) ผ๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) หรือไม่ ๒๘
(๒) พิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) หรือไม่ ๒๙
(๓) พิจารณาวินิจฉัยว่ากรรมการการเลื อกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙
หรือไม่ ๓๐
(๔) พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือจง
ใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากการดารงตาแหน่งทางการเมืองนั้น หรือไม่ ๓๑

๒๖

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘.
๒๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๖.
๒๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๙๖.
๓๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๒.
๓๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕.
๒๗

๓๓
๓) อานาจหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ ได้แก่
(๑) พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย กรณี ที่มี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
๓๒
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
(๒) พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาการโดย
ใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๓๓
(๓) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ในเรื่ อ งใดของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ๓๔
(๔) พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ร้องขอให้วินิจฉัย
เพราะเหตุว่าพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกนั้นมีมติให้ตนพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ๓๕
(๕) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม และร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ
การแปรญัตติหรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ ๓๖
(๖) อ านาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญในระยะเริ่มต้น เช่น การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของระเบียบอันจาเป็นแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๒๑ วรรค
สอง ปัจจุบันไม่ใช้ระเบียบนี้แล้ว เนื่องจากมี การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ
๔) อานาจหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น
๓.๒.๓.๒ อ านาจหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น ๆ สรุปสาระสาคัญ เช่น
๑) อานาจหน้าที่ควบคุมกฎหมายหรือร่างกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(๑) การควบคุมก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ มีดังต่อไปนี้
๓๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓.
๓๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ วรรคสาม.
๓๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๘ (๘).
๓๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๐,
๓๓

๓๔
ก) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระ
ราช บัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ๓๗
ข) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รือ สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรเสนอใหม่ มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ๓๘
ค) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดที่ รั ฐ สภาให้
ความเห็น ชอบแล้ว หรื อร่ างพระราชบัญญัติใดที่รัฐ สภาลงมติยืนยันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหากษั ตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดย ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ๓๙
ง) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ผู้ แ ทนราษฎร ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภาที่ ส ภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษาที่ มี ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ ๔๐
จ) พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ๔๑
(๒) การควบคุมหลังกฎหมายใช้บังคับแล้ว มีดังต่อไปนี้
ก) พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งศาลจะใช้
บังคับกับคดีใดหรือกรณีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ๔๒
ข) พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิ ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ๔๓
ค) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายมี ปั ญ หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคาร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ๔๔

๓๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๑,
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๙,
๓๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔,
๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๕.
๔๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕.
๔๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑.
๔๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒.
๔๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕.
๓๘

๓๕
ง) พิจารณาวินิจฉัยว่ าบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมายกระทบต่ อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคาร้องของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ๔๕
๒) อานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและกรรมการการเลือกตั้ง
(๑) พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้๔๖
(๒) พิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ๔๗
(๓) พิจารณาวินิจฉัยว่ากรรมการการเลื อกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทาการอันต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ๔๘
๓) อานาจหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๑) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ในเรื่ อ งใดของพรรค
การเมืองจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ๔๙
(๒) พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาการโดย
ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมือง
ใดเลิกการกระทาดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ ๕๐
(๓) พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ร้องขอให้วินิจฉัย
เพราะเหตุว่าพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกนั้นมีมติให้ตนพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ๕๑
(๔) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยในการพิ จ ารณาของสภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา หรื อ
คณะกรรมาธิ ก าร มี ก ารเสนอการแปรญั ต ติ หรื อ การกระท าด้ ว ยประการใด ๆ ที่ มี ผ ลให้

๔๕

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖.
๔๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒.
๔๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๓.
๔๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม.
๕๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘.
๕๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗).
๔๖

๓๖
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย ๕๒
(๕) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ๕๓
๔) อานาจหน้า ที่ อื่ นตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ เช่ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญยัง
มีอานาจหน้าที่ส่วนใหญ่คงเดิมตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น
๓.๒.๓.๓ การเปรียบเทียบอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ
๑) การเปรี ย บเที ย บอ านาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หาก
เปรียบเทียบ อานาจหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พบว่า มีทั้งส่วนที่เป็นอานาจ
หน้าที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้
(๑) อานาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
ก) การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
ข) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า หนั ง สื อ สั ญ ญาใดที่ มี บท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
ร้ายแรงต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก
ค) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญตามคาร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้และเป็น
กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ง) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคาร้องของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒)
(๒) อานาจหน้าที่ที่ล ดลง ได้แก่ การพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ เป็นอานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
๕๒
๕๓

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔.

๓๗
๒) เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะ
ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
แล้ ว ปรากฏว่ า ได้ มี การบั ญญั ติ คุ ณสมบัติ ข องบุ ค คลเพิ่ ม ขึ้น คือ คุ ณสมบั ติเ คยเป็ น ตุ ล าการพระ
ธรรมนู ญในศาลทหารสู งสุ ด หรื อเคยดารงตาแหน่งทางบริห ารในส่ ว นราชการที่มีอานาจบริห าร
เทียบเท่าอธิบดี หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบอาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
สามสิ บ ปี ถึง วัน ที่ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ทั้ง นี้ เนื่ องจากรั ฐ ธรรมนู ญ มีเ จตนารมณ์ที่ จะขยายขอบเขต
คุณสมบัติของบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครมากขึ้น และขยายความตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดรับกับอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่มขึ้น
๓.๒.๔ แนวความคิดการใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย
๓.๒.๔.๑ การให้ สิ ทธิบุคคลยื่นคาร้ องต่อศาลรัฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๑๒ บั ญ ญั ติ ว่ า “บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้
แล้ ว ทั้ ง นี้ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ”
เมื่อพิจารณาตามวรรคสองของมาตรา ๒๑๒ แสดงให้เห็นว่าการจะใช้
สิทธิของประชาชนได้ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนี้ยังมิได้มีการตราและประกาศใช้บังคับ
แต่อย่างใด แต่หากพิจารณาจากข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทา คาวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่าได้สร้างหลักเกณฑ์ในการที่ประชาชนจะนาคดีมา
ยื่นต่อศาลโดยตรง ดังต่อไปนี้
ตามข้อ ๑๘ “คาร้องตามข้อ ๑๗ ต้องทาเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคาสุภาพ
และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคาร้อง
๓) ระบุ เ รื่ อ งอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งใช้ สิ ท ธิ พ ร้ อ มทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๔) คาขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดาเนินการอย่างใดพร้อมทั้ง
เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการทาและยื่นหรื อส่งคาร้อง
แทนผู้อื่น ต้องแนบใบมอบฉันทะให้ทาการดังกล่าวมาด้วย
คาร้องที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ศาลหรือตุลาการ
ประจาคดีอาจมีคาสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ถ้ามิได้ปฏิบัติก็ให้ศาลมีคาสั่งไม่รับคา
ร้องนั้น...”

๓๘
ตามข้อ ๒๑ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้
แล้วทั้งนี้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”
ตามข้ อ ๒๒ “การยื่ น ค าร้ อ งของบุ ค คลตามข้ อ ๒๑ นอกจากต้ อ ง
ดาเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย”
ตามที่กล่าวมาข้างต้น คือหลักเกณฑ์และแนวทางในการที่ประชาชนจะ
นาคดีมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งในการพิจารณาหลักเกณฑ์และปัญหา
ต่าง ๆ นั้น จะได้พิจารณาในหัวข้อต่อ ๆ ไป
การให้สิทธิบุคคลยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๒ นั้น แยกพิจารณาได้ดังนี้
๓.๒.๔.๒ ฐานทางกาหมายของการให้ สิทธิบุคคลยื่นคาร้องต่อศาลรัฐ ธรรมนูญ
ดังทีบ่ ัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๒ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่า บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคา
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกาหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้
แล้ ว ทั้ ง นี้ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
๓.๒.๔.๓ วัตถุ ประสงค์ แห่ งการยื่น คาร้อง วัต ถุประสงค์ข องการที่รัฐ ธรรมนู ญ
กาหนดให้บุคคลสามารถยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้น ก็เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดังที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีสิทธิยื่นคาร้องจะต้องยื่นคาร้องเพื่อ
ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ตอนท้ายว่า เพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
๓.๒.๔.๔ เหตุแห่งการยื่นคาร้อง การยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น
อาจทาได้ด้วยเหตุที่ว่า บุคคลผู้ยื่นคาร้องได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพจากบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง โดยบุคคลผู้ยื่นคาร้องเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของตนนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวก็ต้องถูกยกเลิกไป
อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ยังมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือการได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ดังกล่าวนี้ กรณีใดบ้างที่จะถือได้ว่าบุคคลผู้ที่จะยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ได้รับผลกระทบอัน
จะถือเป็นการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันจะต้องมีผลให้บุคคลนั้นสามารถนาคดี
ขึ้นมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ เมื่อนามาเทียบเคียงกับการนาคดีมาฟูองคดีปกครอง อันเป็นกฎหมาย
มหาชน ผู้เสียหายในคดีปกครองจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

๓๙
ของรัฐโดยตรง หากมิได้ถูกกระทบสิทธิย่อมไม่สามารถนาคดีขึ้นมาสู่ศาลปกครองได้ ดังเช่น คาสั่งศาล
ปกครองกลางที่ ๖/๒๕๔๔ กรณีผู้ ป ระกอบกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฟู อ งว่ า ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างว่า สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดดาเนินการเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ถนนโดยไม่ชอบ ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่าผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์มิใช่ผู้ที่เสียหายในการ
ดาเนินการสอบราคาของสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด จึ งมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทาของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่รับคาฟูองไว้พิจารณา หรือหากนามาเทียบกับการฟูองคดีในศาล
ยุติธรรม เช่น ในคดีแพ่งตามมาตรา ๕๕ ของประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่
ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งที่ได้กาหนดให้ความคุ้มครองไว้ หรือหากเป็นการดาเนินคดี
ในทางอาญา ผู้ ที่จ ะน าคดีม าขึ้ น สู่ ศาลได้ก็ ต้อ งเป็น ผู้ เ สี ย หายโดยนิติ นัย ตามมาตรา ๒ (๔) ของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงใน
ความผิดที่เกิดขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าการถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลแค่ไหนเพียงไร จึงจะถือว่าถูกกระทบสิทธิ การที่กฎหมายออกมาใช้บังคับแต่มีถ้อยคาที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ บุคคลทั่วไปที่อาจจะถูกกระทบสิทธิหากมีการบังคับใช้กฎหมายนั้น จะถือเป็นเหตุ
มาร้ องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๑๒ ได้ ห รือ ไม่ หรือ การที่ จะเข้า มาตราดั ง กล่ า ว ต้ องเป็ น
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้จึงเป็นประเด็นปัญหาจะได้ทาการศึกษาใน
หัวข้อต่อ ๆ ไป
๓.๒.๔.๕ เงื่อนไขในการยื่นคาร้อง การที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
นั้ น มี เ งื่ อ นไขคื อ 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 ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ วรรค
ท้าย ซึ่งในปั จ จุ บั น เนื่ องด้ว ยพระราชบั ญญัติ ฯ ฉบับดังกล่ าวยังอยู่ใ นขั้นตอนระหว่างการร่าง ฯ
แนวทางของศาลรัฐธรรมนูญ ในปัจจุบันจึงได้นาข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการ
ทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับ นั่นคือตามข้อ ๒๑ ซึ่งบัญญัติว่า บุคคลซึ่งถู กละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และวรรคสอง การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของ
รัฐธรรมนูญ
ประเด็นปัญหาจึงอยู่ที่ว่า กรณีเช่นนี้จาเป็นหรือไม่ที่บุคคลผู้นาคดีมาขึ้น
สู่ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ ต้องเคยใช้สิทธิผ่านช่องทาง
๑) ศาลยุติธรรม หรือศาลอื่น ๆ ตามมาตรา ๒๑๑
๒) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๕๔ (๑)
๓) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
กล่าวคือจาเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้สิทธิผ่านทั้ง ๓ ช่องทาง เพื่อให้ตรงกับ
บริบทของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๑๒ ที่ว่า “...ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ” หรือเพียงแต่ใช้
สิทธิผ่านเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ งเพียงช่องทางเดียว ก็สามารถนาคดีขึ้นมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้
ซึ่งจะได้ทาการศึกษาในหัวข้อต่อ ๆ ไป

๔๐
๓.๒.๔.๖ ตั ว อย่ า งค าวิ นิ จ ฉั ย ๕๔ เรื่ อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่
๑) ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายเฉลิ ม ปิ่นสกุล (ผู้ ร้อง) ยื่นคาร้องเพื่อขอให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ข้อเท็จจริง
ตามคาร้องและเอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้
ผู้ ร้ อ งเคยเป็ น รองประธานกรรมการด าเนิ น การชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด ประสบความ
ล้มเหลวในการดาเนินงาน ขาดทุนติดต่อกันหลายปีและมีเงินค้างขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยได้มีห นังสือถึงประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จากัด ให้แก้ไขข้อบกพร่องตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่
คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติการตาม
หนังสือของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราช บัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ สั่งให้คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
ออกจากตาแหน่ งทั้งคณะ ทาให้ ผู้ร้องต้องพ้นจากตาแหน่งในคณะกรรมการดังกล่ าวไปด้ว ย โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติที่ตัดสิทธิผู้ร้องในการที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือดารง
ตาแหน่งใด ๆ ในสหกรณ์อีกแต่อย่างใด
ต่อมาสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จากัด ได้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ร้องให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จากัด แต่รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาสั่ง
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปีดังกล่าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จากัด ในส่วนที่มีมติเลือกตั้ง ผู้ร้องให้
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จากัด เนื่องจากเห็นว่าผู้ร้องเป็น ผู้ซึ่งเคย
ถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จากัด ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
ผู้ร้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคาสั่งรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง
ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน
ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอความเป็น
ธรรมกรณี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิทางศาลปกครองจนคดี
ถึงที่สุด ในศาลปกครองสูงสุดแล้ว ดังนั้น กรณีคาร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดได้
มี คาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา
๕๔

คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔,

๔๑
ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีรองนายทะเบียนมีคาสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จากัด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็น
ว่ า เป็ น ประเด็ น เดี ย วกั น กั บ เรื่ อ งที่ ศ าลได้ มี ค าพิ พ ากษาแล้ ว กรณี จึ ง ไม่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะดาเนินการได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติ
ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
ต่อมาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่
๒) ประเด็นเบื้องต้น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้ องต้นมีว่า คาร้องของผู้
ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
หรือไม่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิห รื อเสรี ภ าพที่รั ฐธรรมนู ญนี้รั บรองไว้มีสิ ทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อ มีคาวินิจฉัย ว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตาม
วรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ” และข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง กาหนดว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็น
กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ ” ประกอบข้อ ๑๗ ที่กาหนดว่า “ศาลมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี
ดังต่อไปนี้ (๑๔) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่ า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ตามคาร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ตามมาตรา ๒๑๒ ของ
รัฐธรรมนูญ”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้นั้น ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว้ อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) บุคคลนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
(๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
ผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อัน
สืบเนื่อง มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้ร้องได้ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า

๔๒
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้อีก เนื่องจากคดีที่ผู้ร้องยื่นฟูองต่อศาลปกครองได้ถึงที่สุดไปแล้ว จึงไม่อาจใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ทั้งได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว กรณี
ดังกล่าวจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการทาคาวินิจ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๑๗ (๑๔) ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงมีคาสั่งรับคาร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัย
๓) ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่
พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เป็นบทบัญญัติใน
หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมาตรา
๓๙ บัญญัติว่า บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้น
บัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้ ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
ไม่มีความผิด และก่อนที่มีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้ มาตรา ๓๙ มีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา โดยการห้ามนาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษหนักกว่าที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทาผิด โดยการห้ามนาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญาไปลงโทษหรือเพิ่มโทษย้อนหลังแก่การกระทาที่มีอยู่ก่อนบทบัญญัติ แห่งกฎหมายนั้นมีผลใช้
บังคับและตราบเท่าที่ศาลยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุด ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยใน
คดีอาญาไม่มีความผิด
ส าหรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น กฎหมายที่ มี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายปกครองและกฎหมายพาณิชย์ มิใช่
กฎหมายอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๕๒ (๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติกาหนดลักษณะต้องห้ามมิให้
บุคคลซึ่งเคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ ดังนั้น การห้ามมิให้เป็ นหรือทาหน้าที่
กรรมการหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) มิได้มีส่วนที่เป็น
กฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญา เพราะโทษทางอาญาตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘
บัญญัติไว้ ประกอบด้วยประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น พระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) จึงมิได้มีข้อความที่ไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา
๓๙ แต่อย่างใด
๔) ผลคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๒ (๓) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙

๔๓
๓.๓ บทวิเคราะห์
การวิเคราะห์ประเด็นสาคัญตามศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีที่ ผู้จะ
ใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประการ ดังนี้
๓.๓.๑ ต้องเป็น บุค คลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรื อเสรี ภาพที่รั ฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้อัน สืบ
เนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เห็นว่าดังนี้
๑) คาว่า บุคคล ย่อมหมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องเป็ นบุ คคลที่ถูกละเมิดสิทธิห รือเสรีภ าพโดยตรง หากเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ได้ถูกละเมิดสิ ทธิหรือ
เสรีภาพโดยตรง ย่อมไม่เข้าเงื่อนไขตามความหมายของคาว่าบุคคลในบริบทนี้ ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่รู้สึก
ว่าหรือมีความเห็นว่ากฎหมายอาจกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของตนเอง โดยที่ยังไม่มีการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพเกิดขึ้น จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒) คาว่า สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญนี้รับรองไว้ หมายถึง สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ตามหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ ความ
เสมอภาค ส่ ว นที่ ๓ สิ ทธิและเสรี ภ าพ ส่ ว นที่ ๔ สิ ทธิ ในกระบวนการยุติธ รรม ส่ ว นที่ ๕ สิ ทธิใ น
ทรัพย์สิ น ส่ว นที่ ๖ สิ ทธิและเสรีภ าพในการประกอบอาชีพ ส่ว นที่ ๗ เสรีภ าพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน ส่วนที่
๑๑ เสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม และการสมาคม ส่ ว นที่ ๑๒ สิ ท ธิ ชุ ม นุ ม และส่ ว นที่ ๑๓ สิ ท ธิ พิ ทั ก ษ์
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในส่วนของบุคคลธรรมดา จึงหมายถึง บุคคลที่มีสถานะเป็นชนชาวไทยเท่านั้น ดัง
จะเห็ น ได้จ ากมาตรา ๒๗ ซึ่งอยู่ ในส่ วนที่ ๑ หมวดที่ ๓ ว่าด้ว ยสิ ทธิและเสรีภ าพของชนชาวไทย
บัญญัติว่า สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนู ญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง
๓) ตามข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและการ
ทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ ว่า ศาลมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้ ... (๑๔) คดีที่ขอให้
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามคาร้องของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญ และข้อ ๒๑ ว่า
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ (ศาลยุติธรรม) มาตรา ๒๔๕ (๑) (ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า บุคคลและคณะบุคคลย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาได้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
การร้องเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะ
ดาเนินการตามกฎหมายอื่น

๔๔
จากตัวบทกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ทาให้เห็นว่าบุคคลตามมาตรา ๒๑๒ นั้น
รวมถึงคณะบุคคลด้วย เพราะ
๑) รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของคณะบุคคลไว้โดยชัดแจ้ง
ดังนั้น ถ้ามีบทบั ญญัติแห่งกฎหมายใดไปกระทบสิทธิของคณะบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ คณะ
บุคคล ดังกล่าวก็ควรที่จะต้องสามารถใช้สิทธิโต้ แย้งได้ตามรัฐธรรมนูญ มิเช่นนั้นแล้วก็คงไม่มีความ
จาเป็นที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองสิทธิของคณะบุคคลไว้แต่อย่างใด
๒) กฎหมายปกครองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกันก็ยังได้บัญญัติถึงสิทธิ
ของคณะบุคคลในการเป็นคู่กรณีในคดีปกครองได้ แม้ในกฎหมายปกครองนั้นสิทธิของบุค คลที่จะยื่น
คาร้องต่อศาลปกครองจะเป็นในลักษณะของการโต้แย้งคาสั่งทางปกครอง กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ ซึ่ง
มีสถานะเป็นกฎหมายลาดับรอง ต่างจากการยื่นคาร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ต้องเป็นการ
โต้แย้งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ แต่ก็เห็นว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้ น เมื่อคณะบุคคล
สามารถยื่นคาร้องต่อศาลปกครองได้ ก็ควรจะยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน
๓) ตามข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้วางหลักในการยื่นคาร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไว้ว่าต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิ
โดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยช่ อ งทางตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ก็ คื อ การยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้สิทธิ
คณะบุคคลร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ดังนั้น ถ้าคณะบุคคลยื่นคาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คณะบุ ค คลก็ ย่ อ มมี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาล
รัฐธรรมนูญได้โดยตรงตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทาคา
วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๓.๒ บุคคลนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เห็นว่าดังนี้
๑) สืบเนื่ องจากบุคคลตามข้อ ๑ ต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาจยื่น
โดยตรงหรื อ โดยทางไปรษณี ย์ ก็ ไ ด้ แ ละโดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ท นายความ บุ ค คลผู้ ยื่ น ค าร้ อ งจึ ง ไม่
จาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามคาร้องดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาหนดศาล
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘ เช่น คาร้องต้องทาเป็น
หนังสือ ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ เป็นต้น
๒) คาขอท้ายคาร้องต้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบท บัญญัติแห่ง
กาหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลัก
ไว้แล้วว่าหมายถึงกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและพระราชกาหนดซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว
๓.๓.๓ ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว เห็นว่าดังนี้
๓.๓.๓.๑ สืบเนื่องตามข้อ ๒ ต้องเป็นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

๔๕
๓.๓.๓.๒ คาว่า ไม่อาจใช้สิทธิโ ดยวิธีการอื่นได้แล้ ว เป็นไปตามข้อกาหนดศาล
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒
ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิห รือเสรีภ าพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๒๒ บัญญัติว่า การยื่นคาร้องของบุคคลตามข้อ ๒๑ นอกจากต้อง
ดาเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย
๓.๓.๓.๓ เมื่อพิจารณาจากข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว คาว่า โดยวิธีการ
อื่นได้แล้วจึงเกี่ยวข้องกับ ๓ องค์กร คือ รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๒๑๑ หมายถึง องค์กรศาล มาตรา
๒๔๕ (๑) หมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) หมายถึง คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น จะต้องเป็นการยื่นคาร้องผ่าน ๓ องค์กรนี้ และได้รับการปฏิเสธการเยียวยา
จากองค์กรทั้ง ๓ แล้ว จึงถือว่าไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
๓.๓.๓.๔ ตามรายงานการประชุม สภาร่า งรัฐ ธรรมนู ญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ หน้ า
๑๘๖-๑๙๐ ปรากฏการอภิปรายกรณีคาว่า ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว เป็นดังนี้
นายวั ช รา หงส์ ป ระภั ศ ร กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาที่ เ คารพครั บ
กระผม วัชรา หงส์ ป ระภัศ ร กระผมได้ขอแปรญัตติมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง โดยตัดข้อความออก
ทั้งหมด อันนี้มีความหมายอย่างนี้ครับว่าในมาตรา ๒๐๘ นั้น ได้ระบุเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่เสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับ แต่ในวรรคสองได้ระบุไว้ว่าการ
ใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิได้โดยวิธีการอื่น อันนี้หมายความว่าถ้ามีช่องทางอื่น
แล้วก็ไม่อาจจะใช้สิทธิตามมาตรานี้ได้นั่นคือบุคคลที่ประชาชนที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น
จะไม่มีโอกาสได้ใช้มาตรานี้เลยครับ เนื่องจากว่าเมื่อพิเคราะห์ตามมาตรา ๒๓๘ ซึ่งยังไม่ถึงนะครับ แต่
จะถึงต่อไป ระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีต่อไปนี้
๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ซึ่งเมื่อดูอานาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแล้ว จะเห็นว่ามีอานาจในกรณีนี้อยู่ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ
ทางศาลจะเป็นผู้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เมื่อเป็นดังนี้ประชาชนก็ย่อมถูกถือว่ามีวิธีการอื่นที่
จะเสนอเรื่ องให้ พิจ ารณาได้ ซึ่งเมื่อเป็นดังนี้ ประชาชนก็ไม่มีสิ ทธิที่จะเสนอเรื่องโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะมีช่องทางอื่นอยู่แล้วครับ....กระผมก็ใคร่ขอคาอธิบายจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
ว่า ที่บัญญัติไว้เช่นนี้สมควรตัดออกดีหรือไม่ ซึ่งผมขอเสนอให้ตัดออกเพื่อที่ประชาชนได้มีสิทธิที่จะ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ) ท่านกรรมาธิการ
ครับ ที่ท่านวัชรา เชิญครับ ท่านไพบูลย์ครับ
นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ (กรรมาธิการ) กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมาธิการในหลักการของมาตรา ๒๐๘
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ที่คณะกรรมาธิการได้ยกร่างขึ้นนี้ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า หลักการในการใช้สิทธิของประชาชนที่จะฟูองต่อ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญได้โ ดยตรงนั้ น กรณีที่มีการละเมิดสิ ทธิ เสรีภ าพตามรัฐ ธรรมนูญ ทั้งในเมื่อดูจาก
บทบาทอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนี้ ก็จะมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ในระดับพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญ หรื อพระราชกาหนด ซึ่งเป็นบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่ใช้
อ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ก็ ห มายถึ ง รั ฐ สภา ซึ่ ง ไม่ ร วมไปถึ ง พระราชกฤษฎี กฎ ข้ อ บั ง คั บ ไม่ ช อบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญเรื่องก็จะไปที่ศาลปกครอง ที่นี้ในเจตนารมณ์ในการเยียวยาแก้ไขให้ประชาชนสามารถที่
จะใช้สิทธิเสรีภาพโดยเข้าไปใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง การที่จะเปิดกว้างเช่นนั้น ก็อาจมี
ปัญหาเล็กน้อยจึงได้บัญญัติหลักการในวรรคหนึ่งว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว้ มีสิทธิที่จะยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าในระดับพระราช บัญญัติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกาหนด ที่นี้ในวรรคสองการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรั ฐธรรมนูญ ความหมายตรงจุดนี้ก็หมายความว่า กรณีที่เรื่องจะเข้าสู่ศาล
รัฐธรรมนูญในเรื่องของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เรียนว่ามีช่องทางอื่น ๆ ก็คือถ้าดูในมาตรา ๒๐๗
กรณีที่ศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นที่จะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันนั้น
ศาลเห็นเอง หรือกรณีมาตรา ๒๐๗ ถ้าเป็นคู่ความเห็น และโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ
ใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี น่ า จะขั ด หรื อ แย้ งต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ โ ต้ แ ย้ ง ต่ อ ศาลนั้ น และศาลนั้น ก็ ส่ ง มาให้ ศ าล
รัฐ ธรรมนูญวินิ จฉัยได้ อัน นั้น ผ่านมาตามมาตรา ๒๐๗ กรณีที่ผ่านผู้ ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็อาจจะเห็นได้เอง หรือว่าประชาชนเข้าชื่อไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภาตามมาตรา ๒๓๘ ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ มี อ ยู่ น่ า จะขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ ถ้าผู้ตรวจการส่งมา ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยได้ หรือมาทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นเรื่องของบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบัญญัตินั้นก็คือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ถามว่าเมื่อผ่าน ๓ ช่องทาง คือประชาชนต้องไปผ่าน ๓ ช่องทางนี้ก่อนในวรรคสอง ถ้าผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาไม่ส่ง จึงจะมาใช้สิทธิตามวรรคสาม ถ้ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ส่ ง ก็จะ
มาใช้สิทธิตามวรรคสอง ซึ่งหลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ในเรื่องนี้ถามว่าในระบบสากลมีที่ใดบ้าง
เท่าที่ศึกษามาจะพบว่าในการเยียวยาแก้ไขของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศจะมีในเยอรมัน เบล
เยี่ ย ม โปรตุ เ กส สเปน ส่ ว นมากภาคพื้ น ยุโ รปก็ จ ะมีก ารใช้ สิ ท ธิข องประชาชนโดยตรงในส่ ว นนี้
เพราะฉะนั้นตามความในมาตรา ๒๐๘ ที่ว่าไม่มีที่ใช้ก็ยังมีนะครับ
นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ) รับได้ไหมครับ
ท่าน วัชรา ครับ
นายวัชรา หงส์ประภัศร กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมวัชรา
หงส์ประภัศร ถ้าเป็นดังที่ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงคือว่า มีกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า
ไว้เช่น นั้น คือว่าเป็ นกรณีที่ไปดาเนินการทางช่องทางอื่นแล้ ว แต่ช่องทางอื่นนั้นไม่ดาเนินการให้ ก็
อาจจะมาใช้ช่องทางศาลรั ฐ ธรรมนูญก็เป็นได้ กระผมก็ขอให้ บันทึกอันนี้เป็นเจตนารมณ์ไว้แล้ ว ก็
กระผมไม่ติดใจครับ...........

๔๗
จากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
มีความเข้าใจคาว่า ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว เป็น ๒ แนวทาง แนวทางแรกคือตามความ
เข้าใจของนายวัชรา หงส์ประภัศร ที่เข้าใจว่าไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว หมายความว่า ไม่มี
ช่องทางที่จะให้ ใช้สิทธิทางอื่นแล้วจริง ๆ กล่าวคือเป็นกรณีที่บุคคลผู้กระทบสิทธิเสรีภาพไม่อาจใช้
สิทธิทางใดได้เลย จะฟูองศาลก็ไม่ได้ ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ก็
ไม่ได้ จึงจะมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แนวทางที่สองคือตามที่นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
ได้อธิบายไว้ว่า “.....ทีนี้ถามว่าเมื่อผ่าน ๓ ช่องทางนี่นะครับ คือประชาชนต้องไปผ่าน ๓ ช่องทางนี้
ก่อนในวรรคสอง ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไม่ส่ง จึงจะมาใช้สิทธิตามวรรคสอง ถ้ากรรมการ
สิทธิมนุษยชนไม่ส่งก็จะมาใช้สิทธิตามวรรคสอง .....เพราะฉะนั้นตามความในมาตรา ๒๐๘ ที่ว่าไม่มีที่
ใช้ยังมีนะครับ ถ้าถือตามแนวทางดังกล่าวนี้ ก็คือเป็นกรณีที่บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพต้องไปใช้
สิทธิตามช่องทางในวรรคสองก่อน แต่ถ้าศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่
ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพจึงจะมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ประเด็นดังกล่าวนี้ จากการสัมภาษณ์นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีความเห็นว่า “การยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
ผ่านองค์กรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก่อน เนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยมีเพียงศาลเดียว คาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ จึงต้องมี
ระบบการกลั่นกรองคดีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๒” ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อวิเคราะห์จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ฉบับลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ พบว่า สาระสาคัญของร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่ปรากฏในหน้า ๑๘๔ ข้อ ๔.๒ เรื่อง การปรับปรุง
อานาจหน้ า ที่และระบบการท างานขององค์กรตรวจสอบให้ ดียิ่ง ขึ้น โดยข้อ ๑) เขียนว่า ให้ ศาล
รัฐธรรมนูญมีอานาจรับฟูองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรง (มาตรา ๒๑๒)
ย่อมเป็นการสื่อความหมายว่า ประชาชนมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง (Directly) ซึ่ง
เป็นจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓.๓.๓.๕ เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการรับคาฟูองของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
นักวิชาการกฎหมายมหาชน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่านเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มี
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการรับคาฟูองคดีของปัจเจกบุคคลในประการสาคัญดังนี้
๑) ถ้าคดีที่นามาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในเขตอานาจของศาลอื่น ผู้
ฟูองจะต้องได้ดาเนินการต่อศาลที่มีเขตอานาจมาครบถ้วนแล้ว (Erschöpfung des Rechtswegs)
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีขององค์กรตุลาการที่มีลาดับอานาจในการวินิจฉัยที่ต่างกัน จะต้อง
ดาเนินคดีโดยเริ่มจากศาลที่มีลาดับอานาจที่ต่ากว่าเสียก่อน หากคู่ความพอใจในคาพิพากษาของศาล
ที่มีลาดับอานาจต่ากว่าแล้ว ก็จะไม่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกา หรือนาคดีมาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญอีก
ดังนั้ น ศาลรั ฐธรรมนู ญแห่ งสหพัน ธรัฐ จึงเป็นศาลที่จะรับพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในชั้นสุดท้าย

๔๘
ภายหลังจากมีการดาเนินคดีทางศาลอื่ นที่มีเขตอานาจจบแล้วเสร็จและถึงที่สุด เรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า
Grundsatz der Subsidiariaet der Verfassungsbeschwerde อันเป็นการแบ่งหน้าที่กันระหว่าง
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐและศาลอื่น หากคดีไม่อยู่ในเขตอานาจของศาลอื่นหรือไม่ อาจเยียวยา
ได้โดยศาลอื่น ผู้เสียหายจึงจะมาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐจะรับฟูองคดีนั้นไว้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(๑) ข้อกฎหมายในเรื่องนั้นจะต้องมีความชัดแจ้ง
(๒) ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายจากการกระทาของหน่วยงานของ
รัฐโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและไม่อายเยียวยาแก้ไขในภายหลัง
(๓) อยู่ในดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู้ ฟู อ งคดี ที่ ถู ก ละเมิ ด นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ มี
สาระสาคัญ ๑๕) สิทธิในการดาเนินคดีทางศาลดังกล่าวหมายความรวมถึงการรื้อฟื้นคดี การพิจารณา
โดยขาดนัดและมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วย
๒) ผู้ ฟู อ งคดี จ ะต้ อ งมี ค วามสามารถในการด าเนิ น คดี ใ นศาลโดย
เทียบเคียงกับการดาเนินคดีในศาลต่าง ๆ ผู้เยาว์อาจเป็นผู้ฟูองคดีได้เองหากมีความรู้ความเข้าใจใน
สาระแห่งเรื่องที่พิพาทนั้น เช่น สิทธิเสรีภาพในเรื่องความเชื่อทางศาสนาตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ ผู้เยาว์อายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี ก็ฟูองคดีได้เองหรือสิทธิ
เสรีภาพในการที่จะไม่เข้ารับการฝึกอาวุธในการเกณฑ์ทหารตามมาตรา ๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐ ผู้เยาว์อายุ ๑๗ ปี ก็ฟูองคดีได้เองเช่นกัน คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือบุคคล
ล้มละลาย จะมีข้อจากัดในการดาเนินคดีด้วยตนเอง ผู้แทนโดยชอบธรรมดาเนินคดีรัฐธรรมนูญแทน
ผู้เยาว์ได้ เว้นแต่สิทธิเสรีภาพของบุตรในเรื่องที่จะเสนอคาฟูองนั้นขัดแย้งกับตัวผู้แทนโดยชอบธรรมเอง
๓) การห้ามฟูองซ้าหรือฟูองซ้อน หากข้อเท็จจริงในเรื่องที่นามาฟูอง
นั้นได้มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเสร็จเด็ดขาดหรือถึงที่สุดในเนื้อหาแห่งคดีแล้ว ผู้
ฟูองไม่อาจนาคดีมาฟูองในเรื่องเดียวกันนั้นได้อีก แต่อาจร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ คาวินิจฉัย
นั้นได้ หรือหากคดีนั้นยังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาล โดยยังไม่มีคาพิพากษาผู้ฟูองคดีก็ไม่อาจนาคดี
มาฟูองซ้อนได้เช่นกัน คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
และมลรั ฐ ศาลต่ า ง ๆ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง หมด และมี ส ภาพบั ง คั บ เป็ น กฎหมาย
(Gesetzedkraft) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือ
วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะ (nicktig)
๔) การฟู องคดี ต่อ ศาลรั ฐ ธรรมนูญ แห่ งสหพั นธรัฐ ประเภท Verfassungsbeschwerde นี้ ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิในการฟูองคดีของปัจเจกบุคคลต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แห่ งสหพัน ธรั ฐ เป็ นการทั่ว ไป (allgemeines Rechtsschutzbedürfnis) ดังนั้น ในกรณีที่มีการ
บัญญติกระบวนวิธีพิจารณาคดีไว้เป็นการเฉพาะสาหรับการฟูองคดีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ฟูองคดีจะต้องดาเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีเฉพาะดังกล่าว
จะมาฟู อ งคดี โ ดยใช้ ก ารฟู อ งคดี ป ระเภท Verfassungsbeschwerde ไม่ ไ ด้ เช่ น การขอให้ ศ าล
รัฐธรรมนู ญแห่งสหพันธรัฐตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ ง

๔๙
สหพันธรัฐ หรือกรณีที่ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งการนามาฟูองคดีนั้นได้จบสิ้นไปแล้ว ผู้ฟูองคดีก็ไม่
อาจมาฟูองคดีได้เช่นกัน
ผู้เขียนเห็นว่า การฟูองตรงของศาลรัฐธรรมนูญไทย เป็นไปตามหลักการ
ฟูองตรงของศาลรั ฐ ธรรมนู ญแห่งสหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนีแล้ว และกรณีรัฐ ธรรมนูญแห่ งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง บัญญัติว่า การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็ น กรณีที่ไ ม่อาจใช้สิ ทธิโ ดยวิธี การอื่นได้ แล้ ว ทั้งนี้ ตามที่บัญ ญัติไว้ ในพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. .... ที่ ก าลั ง พิ จ ารณาอยู่ ใ นชั้ น คณะ
กรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ มีปรากฏใน มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคา
วินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า การใช้
สิทธิตามวรรคหนึ่งผู้ร้องต้องดาเนินการใช้สิทธิตามมาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ของรัฐธรรมนูญจนถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่กรณีที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือศาลทหาร แล้วแต่กรณี ผู้ร้องต้องดาเนินการใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญ
ก่อน
กรณีเงื่อนไขที่ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้
แล้ ว โดยบุ คคลซึ่งถูก ละเมิดสิ ทธิ ห รือเสรีภ าพต้องดาเนินการให้ ครบถ้ว นทั้ง ๓ องค์ก ร คือ ศาล
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรี ภ าพโดยตรงและขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ ผู้เขียนสามารถแยกพิจารณาได้ ๒ ช่องทาง คือ
๑) ช่องทางศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ตาม หาก
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้ดาเนินการฟูองต่อศาลแล้ว แต่ไม่ได้รับการเยียวยาตามลาดับ
ชั้นของศาลจนถึงที่สุด บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ หรือ
๒) ช่ อ งทางผ่ า นองค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ยผู้ ต รวจการ
แผ่ นดิ น และคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ ง ชาติ หากบุคคลซึ่ง ถูกละเมิด สิ ทธิ ห รือเสรีภ าพได้
ดาเนิ นการร้องเรีย นต่อผู้ ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบทั้ง ๒
องค์กรแล้ว แต่ไม่ได้รับการเยียวยา บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้

๕๐
ภาพแสดงการยื่นคาร้องของประชาชน ๒ ช่องทาง
ช่องทางที่ ๑

ช่องทางที่ ๒

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาล

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมตามลาดับ
ชั้นของศาล

ศาลปกครองตามลาดับ
ชั้นของศาล

บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
หรือ

บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

แผนภูมิที่ ๒ แสดงการยื่นคาร้องของประชาชน

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาประมาณ ๖ ปี ปรากฏว่ามีประชาชน
ยื่นคาร้องตามช่องทางของบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ จานวน ๑๙๐ คาร้อง โดยศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ ค าร้ อ งเพี ย ง ๑ ค าร้ อ ง และได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ ไ ด้ เ สนอไว้ แ ล้ ว คื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ ๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากแยกประเภทคาร้องที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
และวิธีการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
๑) เนื่องจากเป็นคาร้องที่ไม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายชัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยส่วนใหญ่เป็นการโต้แย้งการกระทาของบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒) เนื่องจากเป็นคาร้องที่ยังไม่ผ่านการเยียวยาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน คือ
ศาล ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓) เนื่องจากเป็นคาร้องที่ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง
๔) เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ กล่ าวคือ ขณะที่ผู้ ร้องยื่นคาร้องต่อศาลนั้น รัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไม่มีผลใช้บังคับ
ตามบทสรุปดังกล่าว แต่ถ้าพิจารณาจากหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้ง ๓ ประการ ดังผู้เขียนได้วิเคราะห์พบว่า ดังนี้
๑) เงื่อนไขประการที่ ๑ คือ ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๒) เงื่อนไขประการที่ ๒ คือ บุคคลนั้นต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ได้สร้างความ
ยุ่งยากให้กับประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเท่าไรนัก หากมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง
๓) เงื่อนไขประการที่ ๓ คือ ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
เป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ป ระชาชนผู้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพต้ อ ง
ดาเนินการให้ครบถ้วนทั้ง ๓ องค์กร คือ ศาล ผู้ตรวจกาแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากไม่ผ่านการกลั่นกรองจาก ๓
องค์กร อาจส่งผลไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

๕๒
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ มีผลในทาง
ปฏิบัติและสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรดาเนินการประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้
๔.๒.๑ มาตรการทางกฎหมาย
กล่าวคือ เงื่อนไขที่ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว โดย
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพต้องดาเนินการให้ครบถ้วนทั้ง ๓ องค์กร คือ ศาล ผู้ตรวจการ
แผ่ นดิน และคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ โดยเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภ าพ
โดยตรงและขอให้ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่ งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญ
สามารถแยกพิจารณาได้ ๒ ช่องทาง คือ
๑) ช่องทางศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ตาม หากบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้ดาเนินการฟูองต่อศาลแล้ว แต่ไม่ได้รับการเยียวยาตามลาดับชั้นของศาล
จนถึงที่สุด บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ หรือ
๒) ช่อ งทางผ่ า นองค์ กรตามรัฐ ธรรมนูญ ประกอบด้ว ยผู้ ต รวจการแผ่ นดิ นและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หากบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้ดาเนินการร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบทั้ง ๒ องค์กรแล้ว แต่ไม่ได้รับ
การเยียวยา บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย
ขององค์กรทั้งสองจะไม่รับเรื่องที่มีการฟูองร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษาหรือมี
คาสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๒) หรือพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๒
๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รองไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง โดยปริ ย าย หรื อ โดยค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง ประกอบกับคาพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมายตามหลัก Judge Made
Law ดั งนั้ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญย่ อมมีอานาจวางหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการได้ ในข้อกาหนดของศาล
รัฐ ธรรมนู ญ ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในกระบวนการของนิติบัญญัติ
ของรัฐสภา ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐสภาจะต้อ งให้ความสาคัญที่จะต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.๒.๒ มาตรการทางบริหาร
กล่ าวคือ หน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้ว ย สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานศาลปกครอง ส านั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ ต้ อ งผนึก ก าลั งในการก าหนดยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารงาน
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี การของการ
ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนู ญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดย

๕๓
ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การมีคณะทางานร่วมกัน การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ชุด
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