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ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๒ วรรคหนึ่ง  
บัญญัติว่า  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้”  และวรรคสอง  
บัญญัติว่า  “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  ทั้งนี้  ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  ต่อมาศาล
รัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว  ดังนี้ 

๑.  ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่อง        
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

๒.  บุคคลนั้นต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  และ 

๓.  ต้องเป็นกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว 
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒  

ดังปรากฏจากสถิติค าร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจนถึงปัจจุบันมีจ านวนมาก  โดยส่วนใหญ่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งไม่รับค าร้อง มีเพียงค าร้องเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง คือ ค าร้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ทั้งนี้  เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิยื่นค าร้อง  
ประเด็นที่มีปัญหามากที่สุด  คือ  ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการ อ่ืนได้แล้ว  
เพราะว่าต้องผ่านกระบวนการพิจารณาถึง  ๓  องค์กร  คือ  ศาล  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ผลการศึกษา  พบว่าการฟูองตรงของศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นไปตามหลักการฟูองตรงของ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว  ส่วนประเด็นต้ องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น            
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  ควรให้สิทธิบุคคลยื่นค าร้องช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็เพียงพอ        
ที่จะฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ช่องทางที่ ๑ คือ ศาลอาจเป็นศาลยุติธรรมหรือศาล
ปกครองแล้วแต่กรณี หรือช่องทางที่  ๒  คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเท่านั้น นอกจากนั้นรัฐสภาต้องให้ความส าคัญที่จะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยด่วน  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  และจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนได้ในที่สุดเป็นรูปธรรม 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่
ได้ให้ความกรุณาข้าพเจ้ามาเรียนหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  รุ่นที่  ๕  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านศุภร  พลมณี  เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง  และท่านธีรวัฒน์  ภูมิจิตร  ผู้อ านวยการสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  ความส าเร็จของรายงานการศึกษาส่วนบุคคล ( IS)  ส าเร็จได้ด้วย
ความอนุเคราะห์  การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช  ไชยเพ่ิม 
ดร. จิตริยา  ปิ่นทอง  และศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย  ณ  เชียงใหม่  และข้าพเจ้าขอขอบคุณ               
มา  ณ  โอกาสนี้ 

ข้าพเจ้าภูมิใจและประทับใจเจ้าหน้าที่สถาบันที่รับผิดชอบหลักสูตรนี้ทุกคน  ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร  และด้านการต้อนรับอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ขอชื่นชมใน
ความสามารถ  ความอุตสาหะและอุทิศตนในการท างานอย่างดียิ่ง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล ( IS)  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อทาง
วิชาการและผู้สนใจทั่วไป 

 
        ดร.ปัญญา  อุดชาชน 
        ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 



ฉ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญแผงภูม ิ ช 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา   ๒ 
๑.๔  วิธีด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา ๒ 
๑.๕  ประโยชน์ของการศึกษา ๓ 
๑.๖  การน าเสนอ ๓ 

บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๔ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๔ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๘ 

บทที่ ๓ การวิเคราะห์การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย ๒๑ 
๓.๑  การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๒๑ 
๓.๒  การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย   ๒๙ 
๓.๓  บทวิเคราะห์ ๔๓ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๕๑ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๕๑ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๕๒ 

บรรณานุกรม ๕๔ 
ภาคผนวก ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ ๕๖ 
ประวัติผู้เขียน   



ช 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมิที่ ๑  โครงสร้างการปกครองระดับต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี ๑๗ 
แผนภูมิที ่๒  แสดงการยื่นค าร้องของประชาชน ๕๐  
  



 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุง

อ านาจหน้าที่และระบบการท างานขององค์กรตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่รับฟูองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่ เป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ผ่านมา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มี
สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ” ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี้  

๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่อง มา
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

๒) บุคคลนั้นต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ  

๓) ต้องเป็นกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 

ดังปรากฏจากสถิติค าร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจนถึงปัจจุบันมีจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งไม่รับค าร้อง มีเพียงค าร้องเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง คือ ค าร้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนั้นจากสถิติการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่ขอ
ค าแนะน าทั้งที่เดินมาที่ส านักงาน ศาลรัฐธรรมนูญและขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการยื่นค า
ร้องมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว สาเหตุ
ที่เป็นประเด็นส าคัญตามล าดับความส าคัญ ประกอบด้วย 

๑) สาเหตุอันเกิดจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
๒) สาเหตุอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ของประชาชน 
๓) สาเหตุอันเกิดจากการผนึกก าลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้ ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะในล าดับต่อไป 
 



๒ 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบด้วย 

หลักการฟูองคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ 
หลักรัฐธรรมนูญนิยม และรูปแบบการปกครองประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี  

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาแนวคิดของต่างประเทศเกี่ยวกับการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น 

๑.๒.๓  เพ่ือน าหลักทฤษฎีตามข้อ ๑.๒.๑ และแนวคิดของต่างประเทศตามข้อ ๑.๒.๒ มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพันธกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนได้ในที่สุดอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะกรณีการฟูองตรงของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ โดยเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐเยอรมนี ที่เป็นต้นแบบการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญไทย 

 
๑.๔  วิธีด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษามีลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทางนิติศาสตร์ โดยเน้น
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก ดังนี้ 

๑.๔.๑  ประเภทข้อมูล 
๑)  ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
๒)  ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

(๑)  ข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่ หนังสือ วารสาร รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒)  ข้อมูลจากข้อคิดเห็นของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศในการ
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาของศาล 

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  ได้มาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการฟูองตรงต่อศาล

รัฐธรรมนูญ 
๑.๕.๓  ได้มีการปฏิบัติตามพันธกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๑.๖  การน าเสนอ 
การน าเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การฟูองตรงต่อศาล

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบด้วย ๔ 
บท คือ 

บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ ๓ การวิเคราะห์การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย 
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  



 

  
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎี 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบด้วย หลักการฟูองคดีของผู้เสียหายต่อศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ หลักรัฐธรรมนูญนิยม และรูปแบบ การ
ปกครองประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ดังนี้ 

๒.๑.๑  หลักการฟ้องคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ๑ 
๒.๑.๑.๑  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยึดหลักนิติรัฐในการปกครอง

ประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ การกระท าขององค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร 
หรืออ านาจตุลาการ จะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ มาตรา ๑๙ วรรคสี่ 
บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนที่จะน าคดีไปสู่ศาลได้เสมอ หากการกระท าของรัฐไม่อยู่
ภายใต้เขตอ านาจของศาลปกครองหรือศาลช านัญพิเศษอ่ืน ผู้เสียหายย่อมน าคดีไปฟูองร้องยังศาล
ยุติธรรมได้ แต่ถ้าการกระท าขององค์กรที่ใช้อ านาจรัฐไปกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ผู้เสียหายย่อมน าคดีไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ได้
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง (๔ a) ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่า
การกระท าขององค์กรที่ใช้อ านาจรัฐขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ สิทธิในการฟูองคดีของ
ผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญเริ่มน ามาใช้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เดิมสิทธิในการฟูองคดีต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญจะจ ากัดให้เพียงองค์กรของรัฐเท่านั้น 

ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยว่า 
กฎหมายหรือการกระท าขององค์กรของรัฐ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร และศาลสังคม ไม่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกล่าว 
แต่จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่ากฎหมายที่ศาลบังคับใช้อยู่นั้นข้อหรือแย้งกับรั ฐธรรมนูญสหพันธรัฐ
หรือไม่ หากศาลมีข้อสงสัยก็จะต้องหยุดพิจารณาคดีนั้นแล้วส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นสิทธิขององค์กรของรัฐ ปัจเจกบุคคลไม่มี
สิทธิดังกล่าว ปัจเจกบุคคลอาจเสนอค าฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีที่มีการใช้อ านาจรัฐไป
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคล รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเรียกการเสนอ
ค าฟูองดังกล่าวนี้ว่า “Verfassungsbeschwerde” ค าฟูองคดีประเภทนี้ท าให้สิทธิของปัจเจกบุคคล

                                                 
๑ กมลชัย รัตนสกาววงศ์, การฟูองคดีของผู้เสยีหายต่อศาลรัฐธรรมนญูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,ี (กรุงเทพฯ: 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๔). 



๕ 

ในทางอัตตวิสัยมีความมั่นคงและชอบที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาไว้ซึ่งสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในทางภาวะวิสัยด้วยเช่นกัน 

๒.๑.๑.๒ เรื่องท่ีปัจเจกบุคคลผู้เสียหายจะน าคดีไปฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
๑)  จะต้องเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูองคดีถูกกระท าบกระเทือน 

จากการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งอาจจะเกิดจากการตรากฎหมายที่มีการใช้ถ้อยค ากฎหมายที่อาจตีความกว้าง
หรือแคบในลักษณะไปกระทบสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยองค์กรฝุายบริหารหรือฝุายตุลาการ 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนบัญญัติไว้ในมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ รวม
ตลอดถึงสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองโดยบัญญัติไว้ในหมวดอ่ืน และมาตราอ่ืนด้วยที่เทียบเคียง
ได้กับสิทธิที่อยู่ในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิความเป็นพลเมือง 
สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น  

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเคยวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผลกระทบสิทธิ
เสรีภาพของผู้ฟูองคดี เช่น การประกาศเรื่องที่จะมีการกระท าในอนาคต การแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการท า
ความเข้าใจกับสภาทนายความ การยุบสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐ ร่างค าวินิจฉัยที่ผู้พิพากษายัง
มิได้ลงนามครบองค์คณะ ค าพิพากษาบางส่วนของผู้พิพากษาที่ยังมิได้ประกาศแจ้งให้คู่ความทราบ 
กฎหมายที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในทางเป็นผลร้าย
แก่ผู้ฟูองคดีเช่นกฎหมายงบประมาณ เรื่องท่ีเป็นกิจการภายในของหน่วยงานทางปกครอง การกระท า
ที่เป็นเพียงปฏิบัติการทางปกครองยังไม่ครบองค์ประกอบของนิติกรรมทางปกครอง แนวทางปฏิบัติ
ภายใต้ของหน่วยงานทางปกครอง สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ความเห็นชอบของรัฐบาล
แห่งสหพันธรัฐในขอบเขตของกฎหมายสหภาพยุโรป  

๒)  เป็นการฟูองคดี เ พ่ือให้ตรวจสอบในเชิงรูปธรรม ( konkrete 
Normenkontrolle) หมายถึงกรณีที่มีการกระท าขององค์กรที่ใช้อ านาจรัฐในรูปของการกระท า มิใช่
เพียงแต่ออกกฎหมายหรือตรากฎหมาย และการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูอง
คดี โดยทั่วไปมักจะเป็นเรื่องที่ฟูองคดีต่อศาลต่าง ๆ และศาลนั้นเห็นว่ากฎหมายที่ตนพิจารณาปรับใช้
อยู่นั้นอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ หรือกฎหมายของมลรัฐที่ศาลพิจารณาปรับใช้อยู่
นั้นอาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายของสหพันธรัฐ ศาลนั้นจะต้องหยุดการพิจารณาคดีดังกล่าว แล้วส่ง
ปัญหานั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐพิจารณาวินิจฉัย ปัจเจกบุคคลไม่อาจฟูองคดีเพ่ือให้ศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐตรวจสอบในเชิงนามธรรม (abstrakte Normenkontrolle) การฟูองคดี
ให้ตรวจสอบในเชิงนามธรรมนี้กระท าได้แต่โดยรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ รัฐบาลของมลรัฐต่าง ๆ หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐจ านวนหนึ่งในสาม การตรวจสอบในเชิงนามธรรม หมายถึง 
การตรวจสอบกฎหมายของสหพันธรัฐหรือกฎหมายมลรัฐว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
หรือไม่ หรือการตรวจสอบว่ากฎหมายของมลรัฐสอดคล้องกับกฎหมายของสหพันธรัฐหรือไม่ ปัจเจก
บุคคลจึงยังฟูองคดีเก่ียวกับกฎหมาย กฎ หรือกฎเกณฑ์ท่ีองค์กรของรัฐยังมิได้น าไปบังคับใช้ไม่ได้  

๓) ผู้ฟูองคดีจะต้องเป็นผู้เสียหาย ระบบการด าเนินคดีในศาลของ
ประเทศเยอรมนี ใช้หลักการด าเนินคดีได้โดยผู้เสียหายเท่านั้น การด าเนินคดีมหาชนโดยถือว่า
ประชาชนทุกคนเป็นผู้ฟูองคดีได้ที่เรียกว่า “Popularklage” มิได้น ามาใช้ในระบบกฎหมายวิธี 



๖ 

สบัญญัติในชั้นศาลของประเทศเยอรมนี การฟูองคดีโดยปัจเจกบุคคลต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐ จึงต้องเป็นกรณีท่ีสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลผู้ฟูองคดีถูกละเมิดในขณะนั้นและโดยตรง  

(๑ )  ผู้ ฟู อ งคดี จะต้ อ งถู กกระท า สิ ท ธิ เ ส รี ภ าพของตน เอง 
(Selbstbetroffenheit) การฟูองคดีโดยอ้างการสืบสิทธิทางแพ่งของบุคคลอ่ืน และสิทธิเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของผู้นั้นถูกละเมิดมาเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนั้นมิได้  เช่น ผู้ รับโอนกรรมสิทธิ์ ใน
อสังหาริมทรัพย์ไม่อาจฟูองคดีโดยใช้สิทธิแทน ผู้โอนกรรมสิทธิ์ ทายาทอาจฟูองคดีเกี่ยวกับทรัพย์
มรดกของเจ้ามรดกที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่ไม่อาจฟูองคดีเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเจ้ามรดกได้ การ
กระท าของรัฐในทางมหาชนที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป ผู้ฟูองคดีเกี่ยวกับการกระท าของรัฐ
ดังกล่าวนั้น จะต้องถูกกระทบสิทธิในทางนิตินัย (rechtlich) มิใช่เพียงถูกกระทบสิทธิในทางพฤตินัย
เท่านั้น  

(๒) ผู้ ฟูองคดีจะต้องถูกกระทบสิทธิในขณะที่ ฟูองร้องคดีนั้น 
(gegenwärtige Betroffenheit) การจะอ้างว่าสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูองคดีอาจจะถูกกระทบหรือ
ละเมิดในเวลาหนึ่งเวลาใดในอนาคตนั้นมิได้ หรือผลกระทบที่อ้างนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยใน
เรื่องนั้นไปแล้ว ก็ไม่อาจน ามาฟูองคดีเช่นกัน  

(๓ )  สิทธิ เสรีภาพของผู้ ฟูองคดีจะต้องถูกกระทบโดยตรง 
(unmittelbare Betroffenheit) การที่รัฐใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือมีความจ าเป็นต้องใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง รวมทั้งการตรากฎหมายล าดับรอง ไม่ถือว่ามีผลกระทบสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่บทบังคับโทษในทางอาญา หรือโทษเกี่ยวกับความผิดในทางปกครอง (Straf-
und Ordnungswidrigkeitenrecht) ไม่ถือว่าเป็นมาตรการบังคับ การจะให้ผู้ฟูองคดีต้องรอคอย
จนกว่าจะถูกใช้มาตรการบังคับโทษดังกล่าวแก่ตนจึงเป็นการไม่เหมาะสม การประกาศแผนการสร้าง
ถนน (Beauungsplan) กล่าวอีกนัยหนึ่งการประกาศแนวเขตเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มมีผลใช้
บังคับแล้ว ก็ถือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟูองคดีแล้ว  

๒.๑.๒  หลักนิติธรรม ๒  
ค าว่า หลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law นั้น คนแรก ๆ ที่เริ่มใช้ค านี้ขึ้นมา คือ 

ศาสตราจารย์ทางกฎหมายชาวอังกฤษที่ชื่อ A.V. Dicey ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือของตนที่ชื่อว่า 
Introduction to the Study of the Law of the Constitution ในปลายศตวรรษที่ ๑๙ และยังใช้
กันมาจนถึงทุกวันนี้ว่า ประเทศอังกฤษนั้นมีหลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมที่ว่านั้นมีหลักอยู่สาม
ประกาศ  

ประการที่หนึ่ง คือ ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดา ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชน
ธรรมดาขึ้นไปจนถึงรัฐมนตรี ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมดาเดียวกัน  

ประการที่สอง คือ ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และประชาชน
ภายใต้ศาลเดียวกัน กล่าวคือ ทุกคนได้รับความคุ้มครองโดยศาลธรรมดา ที่เรียกว่าศาลยุติธรรม 

                                                 
๒ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, หลักนติิธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: ส านักงานศาลรัฐธรรมนญู, 

๒๕๕๒). 



๗ 

ประการสุดท้าย คือ รัฐธรรมนูญอังกฤษ เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลมาจากการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองโดยศาลยุติธรรมนั้นเอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบัญญัติโดย
เจตจ านงอย่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า Dicey ให้ความส าคัญกับความสูงสุดของกฎหมายเหนือการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจของมนุษย์ Dicey ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
รัฐกับพลเมือง และท้ายที่สุด Dicey ให้ความส าคัญกับศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง นี่เองที่เป็นต้นก าเนิดของค าว่า The Rule of Law หลักนิติธรรมนี้ ไม่ได้ใช้กันเฉพาะใน
ประเทศอังกฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่
เก่าแก่ท่ีสุด และยังใช้บังคับมาจนถึงทุกวันนี้ มีบทแก้ไขเพ่ิมเติมบทที่ ๕ หรือ Fifth Amendment ซึ่ง
บัญญัติหลักการต่าง ๆ ไว้หลายเรื่อง แต่ที่ส าคัญคือบทบัญญัติว่า บุคคล....ไม่อาจถูกพรากจากชีวิต 
เสรีภาพหรือทรัพย์สิน โดยปราศจากศุภนิติกระบวนหรือ due process of law เป็นอันว่าหลักศุภนิติ
กระบวน หรือ due process of law นั้น ถูกก าหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบท
แก้ไขเพ่ิมเติมที่ ๕ ซึ่งเป็นเหตุให้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาใช้บทแก้ไขเพ่ิมเติมที่ ๕ เป็นเหตุควบคุมการใช้
อ านาจขององค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้ขยายขอบเขตการควบคุมไปถึงในระดับมลรัฐ
ด้วย หลักศุภนิติกระบวน หรือ due process of law นั้น โดยชื่อน่าจะเป็นเพียงมิติในด้านกระบวน
พิจารณา อาทิ การจับกุม คุมขัง การสอบสวน หรือการกระท าใด 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
ในค าพิพากษาฎีกาตั้งแต่ต้น แต่คดีที่น่าสนใจที่สุดคดีหนึ่ง เพิ่งได้รับการตัดสินไปในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ คือ
คดี Miranda v. Arizona นาย Miranda ถูกจับข้อหากระท าผิดอาญาทางเพศ และให้การรับสารภาพ
กับต ารวจที่จับ แต่ว่าการรับสารภาพนั้นได้ความว่านาย Miranda ไม่ได้รับการแจ้งสิทธิต่าง ๆ เลย ใน
การด าเนินคดีของศาลก็ใช้ค ารับสารภาพของนาย Mrianda เอง มาบอกว่านาย Miranda รับสารภาพ
ต่อความผิด ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาพิจารณาพิพากษาว่า สิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมมีอยู่สี่ประการ 
ประการที่หนึ่งคือสิทธิที่จะได้รับการบอกว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่ให้การใด ๆ ประการที่สอง สิทธิที่
จะได้รับการบอกว่าค าให้การของผู้ต้องหานั้น หากยินดีที่จะให้ก็จะใช้ผูกพันผู้ต้องหาในชั้นศาล ได้ 
ประการที่สาม สิทธิที่จะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิมีทนายและมีสิทธิน าทนาย
มานั่งฟังในการสอบสวน ประการสุดท้าย สิทธิในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่มีเงิน ผู้ต้องหาจะได้รับการถูก
แต่งตั้งทนายความให้มาช่วยว่าความ ถึงแม้ว่าสี่ประการนี้จะไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ 
แต่อย่างใด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ เป็นหลักย่อยของศุภนิติกระบวน หรือ due process เมื่อ
ต ารวจจับนาย Miranda สอบสวนโดยไม่ได้แจ้งสิทธิสี่ประการนี้ให้แก่นาย Miranda การสอบสวนจึง
ไม่ชอบ คดีนี้สิ้นสุดลงโดยที่ต ารวจต้องลงมือสอบสวนใหม่ ในครั้งนี้ต ารวจไม่ได้ใช้ค ารับสารภาพของ
นาย Miranda แต่ต ารวจอาศัยพยานแวดล้อมทั้งหลายมาพิสูจน์ ซึ่งท้ายที่สุดนาย Miranda ถูกตัดสิน
จ าคุก ๑๑ ปี ทางยุโรปนั้น แม้จะไม่มีหลักศุภนิติกระบวน ค าประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองฝรั่งเศส 
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ก็ได้ก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า นิติรัฐ หรือ Etat de Droit แปลเป็น



๘ 

ภาษาอังกฤษ คือ Legal State เยอรมันใช้ค าว่า Rechtsstaat ในค าประกาศ ฯ นี้ บัญญัติชัดเจนว่า 
บุคคลมีเสรีภาพที่จะกระท าการใด ๆ ที่กฎหมายไม่ห้าม และกฎหมายเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของตนได้ นอกเหนือจากนี้ไม่มี โดยเฉพาะอ าเภอใจของผู้ปกครองจะมาจ ากัดเสรีภาพคน
ไม่ได้ ค าประกาศ ฯ ยังบัญญัติต่อไปว่า กฎหมายนั้นเป็นเจตจ านงร่วมกันของปวงชน ซึ่งปวงชนต้อง
เป็นผู้มาออกกฎหมายนั้นเอง หรือมอบให้ผู้แทนมาออกกฎหมาย และกฎหมายที่จ ากัดเสรีภาพของ
บุคคลได้ก็เพ่ือความสงบสุขของสังคมเท่านั้น จากนั้นแล้ว ค าประกาศ ฯ บัญญัติรายละเอียดย่อยลงไป 
เช่น กฎหมายต้องไม่มีโทษอาญาย้อนหลัง กฎหมายต้องคุ้มครองกรรมสิทธิ์ กฎหมายต้องเคารพหลัก
แบ่งแยกอ านาจ กฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ เป็นอาทิ ทั้งหมดรวม ๑๔ ข้อ ก่อให้เกิดสิ่ง
ที่เรียกว่านิติรัฐขึ้นในยุโรป 

หลักนิติรัฐนั้น นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ Carré de Malberg ให้ค าจ ากัด
ความว่าต่างจากรัฐต ารวจ เพราะรัฐต ารวจหรือ Police State นั้นมีวิธีคิดที่ว่า Ends justify Means 
บอกว่าวัตถุประสงค์สุดท้าย คือความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นเปูาหมายสูงสุด เพราะฉะนั้นวิธีการ
ที่จะใช้ในการท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยนั้น จะใช้อย่างไรก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ยาเสพติดเป็นสิ่งเลว 
ผู้ค้ายาเสพติดท าให้คนติดยาเสพติดขัดต่อความสงบเรียบร้อย การจะปราบยาเสพติดนั้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐก็คงลงมือฆ่าผู้ค้ายาเสพติดเองได้ นี่คือรัฐต ารวจ ในขณะที่นิติรัฐนั้น Carré de Malberg บอก
ว่าวิธีการที่ใช้กับวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องบรรลุนั้น ทั้งสองอย่างนี้ส าคัญเท่ากัน รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
บุคคลทั้งหลายจะต้องใช้วิธีการทางกฎหมายรับรอง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายรับรอง ไม่ได้
ถือว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายคือความสงบเรียบร้อยต่อสังคมจะเป็นเรื่องท าให้บุคคลสามารถใช้วิธีการใด
ก็ได้อย่างในรัฐต ารวจ เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ Carré de Malberg อธิบายต่อไปว่า กฎหมายจึง
เป็นเครื่องก าหนดรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม ในอีกด้านหนึ่งก็ก าหนดวิธีการใช้อ านาจของ
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลักว่ารัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้อ านาจกระทบสิทธิเสรีภาพ
ประชาชนเกินกว่าที่กฎหมายให้ไว้ไม่ได้ ถ้ากระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน ก็จะต้องมีวิธีเยี่ยวยาวให้
บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธินั้นน าคดีไปสู่ศาลที่เป็นอิสระเป็นกลาง ให้ระงับยับยั้งการละเมิดนั้นแล้ว ชดใช้
ค่าเสียหายได้ ทั้งหมดเท่าที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักนิติรัฐที่สอนกันมาแต่ดั้งเดิม ในสมัยใหม่ได้มีผู้ให้
ค านิยามของหลักนิติธรรมกันอีกมากมาย ดังเช่น L Fuller ผู้เขียน The Morality of Law ได้อธิบาย
ว่า หลักนิติธรรมต้องประกอบด้วยแปดข้อ ข้อหนึ่ง ทุกคนต้องเคารพกฎหมายที่มีอยู่ ข้อสอง กฎหมาย
ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน ข้อสาม กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง ข้อสี่ กฎหมายต้อง
บัญญัติไว้ชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจโดยมิชอบ ข้อห้า กฎหมายต้องหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งกันเอง ข้อหก กฎหมายต้องไม่บังคับสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ ข้อเจ็ด กฎหมายต้องยืนยง คงอยู่
เพ่ือให้หยั่งรากลึกในสังคม แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้ ข้อ
แปด การบังคับใช้กฎหมายต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ นอกจาก Fuller แล้ว
ยังมีผู้ให้ค านิยามค าว่าหลักนิติธรรมอีกมาก นักกฎหมายทุกคนทั้งไทยและเทศ ล้วนมีค านิยามของ
หลักนิติธรรมเป็นขอตนเอง จนมีผู้กล่าวว่าหลักนิติธรรมนี้เป็นค าที่ไร้ความหมาย เพราะใช้กันพร่ า
เพรื่อเพ่ือจุดประสงค์ทางอุดมการณ์ที่ ต่างกันไป จนหากความหมายที่แท้จริงไม่เจอในท้ายที่สุด ความ
จริงปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะค าว่า หลักนิติธรรม ยังมีค าอีกมากที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน ค าว่า
ประชาธิปไตย Abraham Lincoln บอกว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ



๙ 

ประชาชน คืออ านาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน เป็นความจริงตามกฎหมายแต่ตามสภาพความเป็นจริงนั้น 
ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ค าว่า Good Governance ค าว่าธรรมาภิบาล ค าว่าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศก็ใส่ข้อคิดความเห็นของตนลงไปเพ่ืออธิบายค านี้
ตามแต่ที่ตนเห็นว่าดี อย่างไรก็ดี ความส าคัญของหลักนิติธรรมนี้อยู่ที่มาตรา ๓ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม แสดงว่าค า ๆ นั้นมี
ความหมายในทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว อย่างน้อยที่สุดในรัฐธรรมนูญไทยก็ต้องมีขอบเขตให้ใช้มาตรา 
๓ วรรคสองนี้ได้ เป็นอันว่าถ้าการกระท าของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล และองค์กรอ่ืน ๆ ไม่เป็นไป
ตามหลักนิติธรรม การกระท านั้นก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เมื่อเป็นเช่นนี้จากแรกเริ่มโดย Dicey ข้าม
ไปรัฐธรรมนูญอเมริกาในหลักศุภนิติกระบวน กลับมาที่ยุโรปในหลักนิติรัฐ เราจึงต้องพยายามสกัด
ออกมาให้ได้ว่า หลักนิติธรรมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง ในเบื้องต้นที่สุด หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ 
หรือศุภนิติกระบวนก็ตาม ล้วนไม่ใช่การปกครองโดยกฎหมายหรือ Rule by law มิเช่นนั้นก็จะ
หมายความว่า หากทรราชย์ขึ้นมาครองเมืองแล้วไซร้ ค าสั่งที่ทรราชย์นั้นเป็นผู้ตราก็สามารถใช้บังคับ
ได้ แล้วเราจะเรียกค าสั่งนั้นว่ากฎหมายหรือ ค าสั่งนั้นสอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือ คงไม่ใช่เช่นนั้น
เป็นแน่ หลักนี้จึงไม่ใช่การปกครองโดยกฎหมายทั่วไป แต่เป็นการปกครองที่มีหลักธรรมแห่งกฎหมาย 
หลักนิติธรรมจึงมีสองฐานะ ฐานะที่หนึ่งคือเป็นจริยธรรมของกฎหมาย หรือ Morality of law ใน
ฐานะนี้หลักนิติธรรมต้องการเห็นกฎหมายและการใช้กฎหมายในสังคมมนุษย์เป็นไปโดยถูกต้องและ
เที่ยงธรรม เฉกเช่นเดียวกับค าว่ารัฐธรรมนูญนิยมหรือ Constitutionalism ที่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญที่
เป็นกฎหมายสูงสุดเพ่ือจ ากัดอ านาจผู้ปกครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพ และท้ายที่สุดคือเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม หลักนิติธรรมก็เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมายและระบบ
กฎหมาย เป็นตัววัดว่ากฎหมายฉบับใด การบังคับตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ การพิพากษาคดีของ
ศาล สอดคล้องกับหลักศีลธรรมที่ควรจะเป็นที่เรียกว่า หลักนิติธรรมหรือไม่ เพราะฉะนั้นในนัยนี้ หลัก
นิติธรรมจึงเป็นศีลธรรมของกฎหมายเอง ทว่าในฐานะที่สองนั้น หลักนิติธรรมเป็นหลักกฎหมายที่
บังคับใช้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งหลาย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
การที่หลักนิติธรรมนั้นสามารถบังคับได้กับองค์กรต่าง ๆ ในรัฐว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น 
ท าให้เราต้องตีความหมายของค าว่าหลักนิติธรรมให้กระจ่างชัด ซึ่งหลักนิติธรรมนี้ 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 ต ารวจควรมาหน้าตาอย่างไร 

ประการสุดท้าย คือ องค์ประกอบด้านเปูาหมาย การใช้กฎหมายต้องมีเปูาหมาย  



๑๐ 

๒.๑.๓  หลักนิติรัฐ 
หลักนิติรัฐ (The Legal State) เป็นแนวคิดในการควบคุมและจ ากัดการใช้อ านาจ

ขององค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตย กล่าวคือ ฝุายนิติบัญญัติต้องตรากฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ฝุาย
บริหารต้องมีการกระท าทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติ และฝุายตุลาการ
ต้องท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทได้อย่างเป็นอิสระเพ่ือควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง กาเร่ เดอ มาลแบร์ (Carré 
de Malbreg) นักนิติปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ โดยมีสาระส าคัญ ๓ 
ประการ คือ๓ 

ประการแรก กฎหมายที่องค์กรฝุายนิติบัญญัติตราขึ้นจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะกฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรฝุายบริหารล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎร
นั้น จะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนพอสมควรว่า องค์กรฝุายบริหารใดมีอ านาจล่วงล้ าเข้าไป ใน
แดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างใด โดยจะต้องไม่ให้อ านาจนั้น 
ล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพ่ือธ ารงรักษาไว้ ซึ่ง
ประโยชน์สาธารณะ 

ประการที่สอง การกระท าโดยองค์กรฝุายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยองค์กรฝุายนิติบัญญัติ องค์กรฝุายบริหารจะต้องมีอ านาจสั่งการให้ราษฎรกระท าการหรือละเว้น
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดเจนและใช้
อ านาจนั้นภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ประการสุดท้าย การควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือการ
ควบคุมไม่ให้การกระท าโดยองค์กรฝุายบริหารขัดต่อกฎหมาย ให้องค์กรฝุายตุลาการที่มีความเป็น
อิสระจากองค์กรฝุายบริหารและองค์กรฝุายนิติบัญญัติมีอ านาจหน้าที่ควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือมีอ านาจหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง ซึ่งองค์กรฝุายตุลาการนี้อาจเป็นองค์กรของรัฐอีกองค์กรหนึ่งแยกต่างหากจากองค์กรรัฐฝุาย
ตุลาการที่ท าหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาก็ได้ 

นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด 
เห็นว่าองคป์ระกอบที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศใดมีลักษณะของความเป็นนิติรัฐมี ๕ ประการ คือ๔ 

ประการแรก คือ หลักความสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of Law) โดยรัฐจะ
ใช้อ านาจกระท าการใดๆ ที่มีผลกระทบกับประชาชนพลเมืองของตนได้ต่อเนื่องมีกฎหมายให้อ านาจ
เป็นส าคัญ 

ประการที่สอง คือ ประเทศที่จะเรียกว่าเป็นนิติรัฐ ต้องมีการแบ่งแยกการใช้อ านาจ
อธิปไตย เหตุผลก็เพราะว่า อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐ ทั้งในด้านการออกกฎหมาย 
ด้านการบริหาร และด้านการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ และถ้าหากว่าปล่อยให้อ านาจเหล่านี้ต้องตก
อยู่ภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียวให้องค์กรนั้นมีอ านาจอย่างล้นพ้นแล้ว ซึ่งอาจจะมี
                                                 
๓ ชาญชัย แสวงศักดิ์,  ศาลปกครองกับการด าเนินงานของต ารวจ, (๒๕๔๕), หน้า ๔ – ๗3. 
๔ อักขราทร จุฬารัตน,  “ปาฐกถาน าเรื่อง บทบาทใหม่ศาลปกครองไทย,” วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๙ ฉบับ

ที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒), หน้า ๔ – ๖. 



๑๑ 

การใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปในทางการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ของประชาชน 
เพราะฉะนั้นประเทศที่ปกครองตามหลักนิติรัฐ จะต้องเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย
ออกจากกัน โดยมีองค์กรที่ใช้อ านาจทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการที่เกิดความสมดุลใน
การใช้อ านาจต่อกัน 

ประการที่สาม คือ ต้องมีการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหารหรือฝุาย
ปกครองโดยฝุายตุลาการ ผู้ใช้อ านาจในการบริหารประเทศจะต้องมีผู้ตรวจสอบเพ่ือดูว่าฝุายบริหาร
หรือฝุายปกครองซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารของตนนั้น ได้ใช้อ านาจไปในทางที่ถูกที่ชอบด้วย
กฎหมาย กล่าวคือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รัฐสภาได้ตราขึ้นหรือไม่ มี
สิ่งที่เรียกว่าเป็น Abuse of power ของฝุายบริหารหรือฝุายปกครองหรือไม่ 

ประการที่สี่ คือ ประเทศโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบรัฐสภา จะมีความเชื่อมโยงระหว่าง
ฝุายนิติบัญญัติกับฝุายบริหาร ที่ใกล้ชิดจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพราะฝุายนิติ
บัญญัติที่ได้รับเสียงข้างมากจะเข้ามาท าหน้าที่ฝุายบริหาร เพราะฉะนั้นการที่องค์กรหนึ่งองค์กรใดมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้แก่กันและกัน อาจท าให้การตรวจสอบไม่สามารถท าได้ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบฝุายบริหารโดยฝุายนิติบัญญัติ และแม้จะมีการตรวจสอบการกระท าของฝุายบริหารหรือ
ฝุายปกครองโดยศาลแล้ว ฝุายบริหารก็อาจจะแก้ไขไม่ให้การถูกตรวจสอบนั้นเป็นผลในภายหน้าได้ 
โดยการให้ฝุายนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสียงข้างมากและเป็นรัฐบาลสามารถเสนอแก้ไขกฎหมายใด ๆ ให้
เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลของตนได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรและกลไกอีก คือ ศาล
รัฐธรรมนูญ 

ประการที่ห้า ซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่จะท าให้หลักการของนิติรัฐที่กล่าวข้างต้น
เป็นไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และแท้จริง คือ ตุลาการหรือศาลที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบต้องมี
ความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ 

๒.๑.๔  หลักรัฐธรรมนูญนิยม  
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นกระแสความคิดที่ให้ความส าคัญกับ

การจัดท ารัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร ในลักษณะที่เป็นสัญญาประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ ดังนี้๕ ประการแรก จ ากัดอ านาจของผู้ใช้อ านาจรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นก่อน และยังคงด ารงอยู่จนทุกวันนี้ ประการที่สอง สร้างความเป็นธรรมให้
เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะสังคมที่ถึงแม้จะมีความเสมอภาคกันในกฎหมาย แต่มีความไม่เท่าเทียมกัน
ในความเป็นจริงเพราะเหตุจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดเป็นกติกาหลักของสังคมต้องลงไปมีบทบาทในการสถาปนาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นโดยให้ความ
คุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่า และประการที่สาม สร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาลในระบบ
การเมือง เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ๕๐ ปีมานี้ คือจะต้องใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
เป็นสิ่งที่ท าให้รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะท างานบริหารบ้านเมืองให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของคนในสังคมได้ 

                                                 
๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, (๒๕๕๐), หน้า ๒๐. 



๑๒ 

ค าว่า รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ แนวความคิดที่จะใช้รัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรให้เป็นเครื่องมือในการก าหนดรูปแบบการปกครองและก าหนดกลไกอันเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดองค์กรบริหารของรัฐ๖ ดังนั้น การเขียนรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ในแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญนิยมนั้น ต้องพัฒนาขึ้นมาอยู่จาก “วิธีคิด” ที่อยู่บนพ้ืนฐานของวิชาตรรกวิทยา 
รัฐธรรมนูญนิยม เป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็น
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างรัฐธรรมนูญ เช่น 

๑)  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. ๑๗๘๗ ที่ได้ยึดหลักการปกครองโดยความ
ยินยอมของประชาชน โดยองค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เช่น 
รัฐสภา ประธานาธิบดี เป็นต้น หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักสิทธิ
มนุษยชน เช่น สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐในกระบวนการยุติธรรมเมื่อถูกกล่าวหาและสิทธิของประชาชนในการถอดถอน
ประธานาธิบดี (Impeachment) โดยผ่านองค์กรทางวุฒิสภา เป็นต้น 

๒)  รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ ๕ ค.ศ. ๑๙๕๘ ของฝรั่งเศสเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ
แนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม สาธารณรัฐที่ ๕ ของฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างระบอบ
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและระบอบรัฐสภาของอังกฤษเข้าด้วยกัน  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้
บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยอ านาจอธิปไตยเป็นของพลเมืองฝรั่งเศส การใช้อ านาจ
อธิปไตยของพลเมืองฝรั่งเศสดังกล่าวโดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน  
นอกจากนั้นประชาชนยังมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการการลงประชามติ 
(Referendum) ได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากหมวด ๑ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยในมาตรา ๓ ไว้ว่า 
อ านาจอธิปไตยแห่งชาติเป็นของปวงชน ปวงชนใช้อ านาจอธิปไตยโดยทางผู้แทน และโดยวิธีการออก
เสียงประชามติ...๗ และหมวด ๑๖ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา ๘๙ 
วรรคสองไว้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของรัฐบาลหรือของสมาชิกรัฐสภาจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาทั้งสองในเนื้อความอย่างเดียวกัน การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับได้
ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากประชาชนด้วยวิธีการออกเสียงประชามติแล้ว ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐที่ ๕ ของฝรั่งเศสจึงให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างมากโดยได้ยึดหลักอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน ตามค าขวัญปรากฏในรัฐธรรมนูญคือ ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ 

๓)  รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ค.ศ. ๑๙๔๙ ได้บัญญัติรูปแบบการ
ปกครองของเยอรมันในลักษณะของสหพันธ์สาธารณรัฐ โดยได้รวมหลายมลรัฐเข้าด้วยกัน มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทน 
ราษฎรสหพันธรัฐ (Bundestag) และสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) รัฐธรรมนูญสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวเยอรมันมาก ดังจะเห็นได้จาก
หมวดที่ ๑ เรื่องสิทธิมูลฐานได้บัญญัติไว้ถึง ๑๙ มาตรา เช่น มาตรา ๑ วรรค ๑ ได้บัญญัติว่าเกียรติภูมิ
ของมนุษย์จะละเมิดมิได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งมวลของรัฐจะต้องเคารพและปกปูองเกียรติของ
                                                 
๖ อมร จันทรสมบูรณ,์, คอนสติติวช่ันแนลลิสม์, (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย, (กรุงเทพ, ๒๕๔๑),

หน้า ๙, 
๗ สภาวิจัยแห่งชาต,ิ รัฐธรรมนูญนานาชาติ, (๒๕๑๖), หน้า ๒, 



๑๓ 

มนุษย์๘ เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิใน
การลงประชามติเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ ๕ ของฝรั่งเศส กล่าวคือ เมื่อได้มีการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งของมลรัฐหนึ่งไปให้อีกมลรัฐหนึ่ง จะต้องน า
กฎหมายนั้นไปให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มลรัฐเดิมออกเสียงประชามติเพ่ือขอความเห็นชอบและ
สนับสนุนกรณีดังกล่าวด้วย 

ดังนั้น หลักรัฐธรรมนูญนิยมจึงเป็นหลักที่ปูองกันมิให้มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ
ของผู้ใช้อ านาจรัฐ เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบเพ่ือไม่ให้ผู้ใช้อ านาจรัฐใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต เป็นการยอมรับและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยถือว่า รัฐธรรมนูญมีฐานะ
เป็นกฎหมายสูงสุดที่เกิดจากความตกลงร่วมกันในลักษณะของสัญญาประชาคม แนวความคิดนี้ได้มี
อิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็น
ได้จากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีการประกาศเอกราช ประเทศใหม่ จะมีการร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และ
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง จึงถือได้ว่าหลักรัฐธรรมนูญนิยมเป็นรากฐานแนวความคิด
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

๒.๑.๕  รูปแบบการปกครองประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๙ 
๒.๑.๕.๑  ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก าเนิดชาติ

เยอรมันได้มีการอ้างอิงไว้หลายรูปแบบอาทิการกล่าวไว้ว่า พวกติวตัน (Teutons) คือชนเผ่าเยอรมัน
ในยุคแรกเริ่ม ซึ่งเป็นชนเผ่าที่สามารถปราบอาณาจักรโรมันได้ส าเร็จ รวมทั้งมีการกล่าวไว้ว่า เมื่อ
จักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมลง ชนเผ่าแฟรงค์ (Franks) ซึ่งเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งของเยอรมันได้อพยพเข้าไป
ตั้งถิ่นฐาน สมาพันธ์รัฐเยอรมัน (German Confederation) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแทนที่อาณาจักรไรช์
เดิม (The Old Reich) หากแต่ว่าเป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ ของรัฐอธิปไตยแต่ละรัฐ อ านาจที่
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
ความกลัวฝุายซ้ายมากกว่ากลัวอ านาจแบบเก่า ในที่สุดขบวนการต่อต้านในทุกแห่งก็ยุติลงไปเอง ด้วย
เหตุผลที่ว่ากลัวเกิดสภาพอนาธิปไตย 

ในปี ค.ศ. ๑๘๔๙ ผู้แทนรัฐต่าง ๆ ได้มาประชุมกันที่เมืองแฟรงก็เฟิร์ต 
(Frankfurt) เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้โบสต์เพ้าส์เกอเช่ (Paulskirche) เป็นสถานที่ประชุม 
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๘๔๙ จึงเรียกว่า Frankfurt Paulskirche Constitution ซึ่งสรุปสาระส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ ได้แก่ 

๑)  รัฐสภา เรียกว่า Reichstag ประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาผู้แทน 
ราษฎรกับสภาซีเนต 
                                                 
๘ สภาวิจัยแห่งชาต,ิ อ้างแล้ว, หน้า ๔๔, 
๙ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, (ออนไลน์), สืบค้นเมื่อ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา http://e-

book,ram,edu/e-book/p /ps430%29/PS430-4,pdf.  



๑๔ 

๒)  ต าแหน่งจักรพรรดิ ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภา 
๓)  ศาลสูงสุดมีอ านาจเหนือศาลประจ ารัฐทั้งหมด และยังมีอ านาจ

ตัดสินกรณีพิพาทระหว่างรัฐ  
๔)  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของราษฎรเขียนไว้ในภาคผนวก 
จึงสามารถกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๔๙ เป็นแบบอย่างของความ

เป็นประชาธิปไตย ในล าดับแรก และเป็นแบบอย่างส าหรับรัฐธรรมนูญของเยอรมันฉบับต่อ ๆ มา ซึ่ง
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ. ๑๘๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไรช์เยอรมัน 
ค.ศ. ๑๘๗๑ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไวม่าร์ ค.ศ. ๑๙๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ค.ศ. ๑๙๔๙  

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ. ๑๘๖๗ มีสาระส าคัญ 
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 จะมีอ านาจมากกว่า Bundesrat เพราะถือว่าเป็นตัวแทนชาวเยอรมันทั้งหมด 
และเป็นสภาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป  

๒)  ต าแหน่งกษัตริย์แห่งปรัสเซีย เป็นประมุขของสหพันธรัฐ มียศเป็น 
Kaiser เป็นผู้แทนอาณาจักรไรช์ในการติดต่อกับต่างประเทศ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ 
(เฉพาะเวลาสงคราม) และเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน Chancellor  

ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๘๖๗ เรียกว่าอาณาจักรไรช์เยอรมัน ผู้ด ารง
ต าแหน่ง Kaiser คือ พระเจ้าวิลเฮล์มที่ ๑ (Wilhelm I) ส่วนบิสมาร์คด ารงต าแหน่ง Chancellor 
ในทางปฏิบัติด้วยความสามารถพิเศษในหลายด้าน ท าให้บิสมาร์คมีอ านาจมาก แม้แต่กับศาสนจักร บิ
สมาร์คก็สามารถในการเจรจากับสันตะปาปาลีโอที่ ๘ ได้ อย่างไรก็ดีการด าเนินนโยบายที่ผิดพลาด
ของบิสมาร์ค ได้แก่ การห้ามมีพรรคฝุายค้าน และต่อมาใน ค.ศ. ๑๘๙๐ Kaiser องค์ใหม่คือ พระเจ้า
วิลเฮล์มที่ ๒ (Wilhelm II) ซึ่งมี่โปรดบิสมาร์คและปลดบิสมาร์คออกจากต าแหน่งประเทศเยอรมัน
ภายใต้ Kaiser องค์ใหม่จึงต้องเผชิญหน้ากับพวกจักรวรรดินิยมอย่างโดดเดี่ยว โดยท่าทีของเยอรมัน
อยู่ในลักษณะที่ล่อแหลมต่อการเกิดสงคราม (ส าหรับบิสมาร์คนั้นถึงแก่กรรมใน ค.ศ. ๑๘๙๘) 

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไวม่าร์ ค.ศ. ๑๙๑๙ สาธารณัฐไวม่าร์ 
(Weimar Republic) เกิดขึ้นจากการที่ประเทศเยอรมันเป็นฝุายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ กล่าวได้
ว่า นับตั้งแต่เริ่มสงคราม อ านาจของ Kaiser ก็เริ่มหมดลง การรบของเยอรมันใน ค.ศ. ๑๙๑๔ ก็มอง
ไม่เห็นทางที่จะเอาชนะฝุายอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย ยิ่งเมื่อสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลัง ฝุาย
สัมพันธมิตรก็ยิ่งส่อให้เห็นถึงอนาคตของความพ่ายแพ้ ใน ค.ศ. ๑๙๑๖ จอมพลไฮเดนเบอร์ค (Field 
Marshal Von Hindenburg) จึงได้รวบอ านาจปกครองโดยให้นายพลลูเตนดอร์ฟ (General Erich 
Ludendorff) เป็นหัวหน้า แต่กองทัพเยอรมันก็รบสู้ฝุายกองทัพสัมพันธมิตรไม่ได้ ใน ค.ศ. ๑๙๑๘ 
ฝุายเยอรมันจึงยอมจ านน ในขณะเดียวกันพระเจ้าวิลเฮล์มที่ ๒ ทรงสละราชบัลลังก์ก็เพ่ือเป็นการ
ปกปูองระบอบกษัตริย์มิให้ต้องเสื่อมเสียเกียรติยศ ฝุายสัมพันธมิตรจึงได้ร่างสนธิสัญญาแวร์ซายส์ 



๑๕ 

(Versaille Treaty) โดยฝุายเยอรมันต้องลงนามในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๑๙ รัฐธรรมนูญไวม่าร์ 
ค.ศ. ๑๙๑๙ สรุปได้ดังนี้ คือ  

๑)  ต าแหน่งประธานาธิบดีมีอ านาจมากมีวาระสมัย ๗ ปี  และ
ประธานาธิบดีสามารถมีอ านาจเด็ดขาดในภาวะฉุกเฉิน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี  

๒)  รัฐสภาประกอบด้วย ๒ สภา คือ Reichstag (สภาผู้แทนราษฎร) 
Reichsrat (สภาผู้แทนรัฐ)  

๓)  ประชาชนชาวเยอรมันท้ังเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป 
เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ (voters) นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเยอรมันที่ให้สิทธิสตรี
ในการเลือกตั้งเท่าเทียมบุรุษ (Universal Suffrage)  

๔)  มีในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน (Basic Human Rights)  
๕)  มีการจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Basic Law) ค.ศ. 

๑๙๔๙ The Basic Law เป็นรัฐธรรมนูญที่ถือก าเนิดมาจาก The Parliamentary council หรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จ านวน ๖๕ คน โดยเริ่มร่างในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ และร่าง
เสร็จอันมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญคือวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม จึงก าหนดให้วันที่ ๒๓ พฤษภาคม เป็นวันชาติเยอรมัน (ตะวันตก) ในเวลานั้น ส าหรับ
ประธานร่างรัฐธรรมนูญ (President of the Parliamentary Council) คือ Dr. Konrad Adenauer 
ซึ่งต่อมาได้ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเยอรมัน (ตะวันตก) เนื้อหาสาระของ
รัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น ๑๑ หมวด (Chapter) ๑๔๖ มาตรา (Article) และยังมีภาคผนวกอีก ๕ มาตรา 
ที่น ามาจากรัฐธรรมนูญไวม่าร์ (Weimar Constitution ๑๑ August ๑๙๑๙) หมวดที่ ๑ (Chapter I 
: Basic Rights) ว่าด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปวงชนชาวเยอรมัน มี ๑๙ มาตรา ถือว่าเป็นแบบฉบับของ
เสรีประชาธิปไตยที่มีหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างมากมาย ถือได้ว่าในหมวดที่ ๑ นี้ เป็น
จุดเด่นของหลักการในเรื่องสิทธิ เรื่องเสรีภาพ และเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

๒.๑.๕.๒  รูปแบบการปกครอง ๑๐ รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
หรือที่เรียกว่ากฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ได้ก าหนด
โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศด้วยหลักการเบื้องต้น ๓ ประการ คือ  

๑) หลักการปกครองระดับมลรัฐ (Federal state) เป็นหน่วยการ
ปกครองที่รับผิดชอบและมีอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่มลรัฐ 

๒)  หลักการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Self –
Government for local authorities) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับรองอ านาจอิสระ
ในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น 

๓)  หลักการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of powers) คือการ
แบ่งแยกระหว่างฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ 

                                                 
๑๐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,ี (ออนไลน์), สืบค้นเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖, แหล่งที่มา 

www,local,moi,go,th/document 8,pdf. 



๑๖ 

ด้วยหลักดังกล่าวท าให้การปกครองของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี แบ่ง
ออกเป็นสามระดับคือ การปกครองระดับสหพันธรัฐ การปกครองระดับมลรัฐ และการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๑)  การปกครองระดับสหพันธรัฐ (Bund) เป็นการปกครองระดับชาติ
หรือรัฐบาลกลางอันประกอบด้วย 

(๑)  ประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับเลือกจาก ที่
ประชุมสหพันธ์ (Federal Convention) อันประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาสหพันธ์และตัวแทนของสภา
มลรัฐจ านวนเท่ากับสมาชิกรัฐสภาสหพันธ์ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนสหพันธ์ในการด า เนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แต่งตั้งทูตของสหพันธ์และรับทูตต่างประเทศ แต่งตั้งและปลด ผู้พิพากษาสหพันธ์ 
แต่งตั้งและปลดข้าราชการสหพันธ์และข้าราชการทหาร ตรวจสอบการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ทั้งยังเป็นผู้ เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกสหพันธ์ (Federal Chancellor) หรือ
นายกรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติต าแหน่งนี้มีอ านาจที่
จ ากัดมาก  

(๒)  สภา ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) 
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกสี่ปี มีหน้าที่หลักในการออกกฎหมาย เลือกนายกสหพันธ์ และ
ตรวจสอบรัฐบาลท างานโดยผ่านกรรมาธิการชุดต่าง ๆ และส่วนที่สองคือสภาตัวแทนมลรัฐ 
(Bundesrat) บทบาทของสภาตัวแทนมลรัฐคือการปกปูองผลประโยชน์ของมลรัฐต่าง ๆ ให้พ้นจาก
รัฐบาลสหพันธ์และสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกของสภามลรัฐไม่ใช่ตัวแทนซึ่งประชาชนในแต่ละมลรัฐ
เลือก แต่เป็นตัวแทนของรัฐบาลของมลรัฐนั้น ๆ เช่น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง 
ๆ อย่างไรก็ตามแต่ละมลรัฐมีสิทธิลงคะแนนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของประชากรของแต่ละมลรัฐ 
โดยอาจจะมี ๓ ๔ ๕ หรือ ๖ คะแนน กฎหมายสหพันธ์กว่ากึ่งหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ตัวแทนมลรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส าคัญของมลรัฐ เช่น เรื่องที่กระทบ
ต่อการเงินหรือการบริหารของมลรัฐ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธ์ หากเป็นกฎหมายอ่ืน สภา
ตัวแทนของมลรัฐคัดค้านได้ แต่หากสภาผู้แทนราษฎรยืนยันก็ถือว่ากฎหมายนั้นผ่านโดยถูกต้อง สภา
ตัวแทนมลรัฐมักปกปูองผลประโยชน์ของมลรัฐมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคการเมือง  

(๓)  ฝุายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่าง ๆ ทั้งนี้กระทรวงต่าง ๆ มีหน้าที่หลักคือการก าหนดนโยบาย ในส่วนของการน านโยบาย
ไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยหน่วยการปกครองอ่ืน ๆ เช่น เทศบาล เป็นต้น  

๒)  การปกครองระดับมลรัฐ (Lander) แต่ละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญ 
สภา และฝุายบริหารเป็นของตนเอง สมาชิกของสภามลรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ภายใต้ระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ และมีวาระ ๔ หรือ ๕ ปี แตกต่างกันไปอีก
ด้วย ทั้งนี้มลรัฐเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก คือมีอ านาจในการก าหนด
กฎหมายท้องถิ่นใช้ในมลรัฐของตน ซึ่งอ านาจนี้รวมไปถึงการก าหนดพ้ืนที่ของหน่วยนั้น ๆ ด้วย 
(ยกเว้นสามมลรัฐซึ่งมีสถานะเป็นนครหรือมหานคร อันได้แก่ Bremen Hamburg และ Berlin) 
นอกเหนือจากนั้นบางมลรัฐยังแบ่งพ้ืนที่ของตนออกเป็นจังหวัด (Regierungsbezirke) ต่าง ๆ ซึ่ง
ระดับนี้จัดตั้งเฉพาะในมลรัฐที่มีอาณาเขตและจ านวนประชากรมากพอสมควร เพราะฉะนั้น จึงมีเพียง 



๑๗ 

๖ มลรัฐใหญ่ ๆ ในเยอรมันตะวันตกเท่านั้น โดยมาจ านวนอยู่ระหว่าง ๓-๗ แห่ง ระดับนี้เกิดจาก
หลักการแบ่งแยกอ านาจภายในมลรัฐ มีผู้บริหารสูงสุดคือ Regierungspraesident ซึ่งอาจจะ
เทียบเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย หากแต่มีอ านาจที่แตกต่างกันมากเนื่องจากข้าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ได้ เป็นตั วแทนจากกระทรวงต่ าง  ๆ  หากอยู่ ภายใต้การบั งคับบัญชาของ 
Regierungspraesident โดยตรง ในส่วนของมลรัฐที่มีอาณาเขตไม่กว้างนักจะมีเพียงรัฐบาลมลรัฐ
และกระทรวงต่าง ๆ เพื่อการบริหารเพราะไม่มีความจ าเป็นทางการปกครองที่จะต้องแบ่งอ านาจไปยัง
อีกระดับหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างรัฐบาลมลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ และในส่วน
ของนครและมหานครนั้นก็จะมีหน่วยการปกครองที่เทียบเท่ากับเขตของกรุงเทพมหานครแทนที่การมี
จังหวัด ทั้งนี้เขตต่าง ๆ ก็จะมีสภาเขต แต่อ านาจของสภาเขตนี้ค่อนข้างจ ากัด  
 

 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างการปกครองระดับต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี 

 
หมายเหตุ * จ านวนรวมเมือง (towns) ที่อยู่ภายใต้เขตอ าเภอด้วย 

 ** ข้อมูลตัวเลขปี ๑๙๙๑ จาก Alan Norton, International Handbook of Local 
and Regional Government : Comparative Analysis of Advance Democracies (Edward  
Elger Limited : Hants), หน้า ๒๕๑. 

สหพันธรัฐ 

สภาผู้แทนราษฎร สภาตัวแทนมลรัฐ 

มลรัฐ 
(๑๖ แห่ง) 

ช้ันท่ี ๑ 

อ าเภอในเขตชนบท 
Landkreis 
(๔๒๖) 

อ าเภอในเขตเมือง 
Stadtkreis 
(๑๑๗) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช้ันท่ี ๒ 
เทศบาล* 
(๑๖,๑๒๗) 



๑๘ 

๓)  การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปกครองแบบ ๒ ชั้น (two-tier 
system) คือ อ าเภอ (Kreise) ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ อ าเภอในเขตชนบท (Landkreis) และอ าเภอซึ่ง
เป็นนคร (Stadtkreis) และชั้นที่สองคือเทศบาล (Gemeinde)  

  
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑  รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ (๒๕๕๔). บทความเรื่อง การฟูองคดขีองผู้เสียหาย
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี, ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ ฯ สรุปว่า การฟูองคดีโดยปัจเจกชน
ถึงศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ จึงต้องเป็นกรณีสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนผู้ฟูองคดีถูกละเมิดใน
ขณะนั้นและโดยตรง ดังนี้ 

๑)  ผู้ฟูองคดีจะต้องถูกกระทบสิทธิเสรีภาพของตนเอง (Selbstbetroffenheit) 
การฟูองคดีโดยอ้างการสืบสิทธิทางแพ่งของบุคคลอ่ืน และสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้นั้นถูกละเมิด
มาเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีนั้นมิได้ เช่น ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจฟูองคดีโดยใช้
สิทธิแทน ผู้โอนกรรมสิทธิ์ ทายาทอาจฟูองคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่
ไม่อาจฟูองคดีเก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคลของเจ้ามรดกได้ การกระท าของรัฐในทางมหาชนที่มีผล กระทบ
ต่อประชาชนทั่วไป ผู้ฟูองคดีเกี่ยวกับการกระท าของรัฐดังกล่าวนั้น จะต้องถูกกระทบสิทธิในทางนิติ
นัย (rechtlich) มิใช่เพียงถูกกระทบสิทธิในทางพฤตินัยเท่านั้น 

๒)  ผู้ฟูองคดีจะต้องถูกกระทบสิทธิในขณะที่ฟูองร้องคดีนั้น (gegenwärtige 
Betroffenheit) การจะอ้างว่าสิทธิเสรีภาพของผู้ฟูองคดีอาจจะถูกกระทบหรือละเมิดในเวลาหนึ่งเวลา
ในในอนาคตนั้นมิได้ หรือผลกระทบที่อ้างนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยในเรื่องนั้นไปแล้ว ก็ไม่อาจ
น ามาฟูองคดีเช่นกัน 

๓)  สิทธิ เสรีภาพของผู้ ฟูองคดีจะต้องถูกกระทบโดยตรง ( unmittelbare 
Betroffenheit) การที่รัฐใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือมีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง รวมทั้งการตรากฎหมายล าดับรอง ไม่ถือว่ามีผลกระทบสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
โดยตรง แต่บทบังคับโทษในทางอาญาหรือโทษเกี่ยวกับความผิดในทางปกครอง ( Straf-und 
Ordnungswidrigkeitenrecht) ไม่ถือว่าเป็นมาตรการบังคับ การจะให้ผู้ฟูองคดีต้องรอคอยจนกว่าจะ
ถูกใช้มาตรการบังคับโทษดังกล่าวแก่ตนจึงเป็นการไม่เหมาะสม การประกาศแผนการสร้างถนน 
(Bebauungsplan) กล่าวอีกนัยหนึ่งการประกาศแนวเขตเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มมีผลใช้บังคับ
แล้ว ก็ถือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟูองคดีแล้ว  

๒.๒.๒  นัยจักรี นะวาระ (๒๕๕๒) วิทยานิพนธ์เรื่องการให้สิทธิบุคคลในการยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒, นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ ฯ สรุปดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยหลักประกันส าคัญที่ท าให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความม่ันคงถาวรมากที่สุด 
คือ การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว สิทธิและเสรีภาพนั้น ก็



๑๙ 

อาจยังไม่มีหลักประกันที่เป็นรูปธรรม หากไม่มีองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ให้ความคุ้มครองมิให้มีการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยตรง 

ในกรณีที่สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติช่องทางให้บุคคลผู้ถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ สามารถยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเพ่ือขอให้วินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ตามมาตรา ๒๑๒  

เนื่องจากหลักการในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ เป็นหลักการใหม่ส าหรับประเทศ 
ไทย แต่ตัวบทกฎหมายจะน ามาใช้รองรับหลักการดังกล่าวยังมิได้มีการตราขึ้น ท าให้หลักการดังกล่าว
นั้นยังไม่มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
ตามมาตรานี้มีความคลุมเครือ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการตีความบทบัญญัติในมาตรา 
๒๑๒ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีประเด็นดังนี ้

๑)  บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคล
ด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิของ
คณะบุคคลเอาไว้ เช่น การรับรองสิทธิชุมนไว้ในมาตรา ๖๖ 

๒)  ขอบเขตการถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพ การตึความถ้อยค าที่ว่า “ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพ” นี้ สามารถแยกกรณีที่ถือว่าบุคคลถูกกระทบสิทธิได้ กล่าวคือ  

(๑)  กรณีที่มีการกระท าทางปกครองโดยอาศัยอ านาจจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ถูกโต้แย้งว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมากระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่น การที่เจ้า
พนักงานฝุายปกครองกระท าการจับหรือคุมขังบุคคล 

(๒)  กรณีท่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่
จ าเป็นต้องมีการกระท าทางปกครองมากระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก่อน เช่น ถ้ามีการตรา
พระราชบัญญัติว่าห้ามจ าหน่ายสุราหมัก ดังนี้บุคคลที่เคยจ าหน่ายสุราหมักไม่สามารถจ าหน่าย สุรา
หมักได้ ซึ่งกระทบสิทธิในการประกอบอาชีพ ดังนี้จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ต้องมีการกระท าทางปกครองแต่
บุคคลก็สามารถถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพได้ 

๓)  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ค าว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หมายถึง กฎหมายซึ่ง
ตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่ 

(๑)  กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

(๒)  กฎหมายอ่ืนที่ฝุายบริหารตราขึ้นตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กฎหมายนั้นมีศักดิ์และฐานะเทียบเท่ากฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชก าหนด 

(๓)  กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญกล่าวถึงในมาตรา ๒๒ 

(๔) เงือ่นไขในการยื่นค าร้อง 



๒๐ 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  

การตีความเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง คือ การตีความถ้อยค า “กรณีที่ ไม่อาจใช้
สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว” ต้องตีความไปในทางที่บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพต้องไปใช้สิทธิตาม
ช่องทางในวรรคสองก่อน แต่ถ้าองค์กรต่าง ๆ ที่มีอ านาจไม่ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลผู้ถูก
กระทบสิทธิเสรีภาพมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการได้รับการ
ประกันการใช้สิทธิทางศาลเพ่ือโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของตน
สามารถใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธร รมนูญ
ได้รับรองไว้สมดั่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๓ 

การวิเคราะห์การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและศาลรัฐธรรมนูญไทย 
 
 
การวิเคราะห์ในบทนี้ได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ ๒ รวมถึง

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนมาใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแรกว่าด้วยการฟูองตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส่วนที่สองว่าด้วยการฟูองตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญไทย และส่วนสุดท้ายว่าด้วยการวิเคราะห์การฟูองตรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๓.๑  การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

๓.๑.๑  สภาพความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับการยกตัวอย่างของศาล

รัฐธรรมนูญที่ดี ๑ โดยแนวความคิดของการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญของเยอรมนี อาจย้อนหลังไป
เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีที่ผ่านมาในสมัยที่ศาลอาณาจักร (Reichskammergericht) ซึ่งเป็นศาลสูงสุดใน
สมัยอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และรากเหง้าที่ส าคัญซึ่งเป็นพ้ืนฐานของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี ก็
คือร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ฉบับฟรังเฟริท ค.ศ. ๑๘๔๙ ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการประกาศใช้บังคับ 
แต่ก็มีแนวความคิดของการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านสภา (Diet) 
จะถูกตรวจสอบได้ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อมาในสมัยไวมาร์ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๑๘ 
ก าหนดแต่เพียงว่า การควบคุมตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญจะกระท าในกรณียุติข้อพิพาทระหว่าง
สหพันธรัฐกับมลรัฐเท่านั้น การจะร้องทุกข์ว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนถูกกระทบกระเทือนต่อ
ศาลสูงสุดไม่ได้ (Staatsgerichtshof or the Reich Constitutional Court) รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวยังไม่ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าให้ศาลมีอ านาจตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 
แต่มีแนวค าพิพากษาของศาลและทฤษฎีทางกฎหมายซึ่งท าให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ทางรัฐธรรมนูญโดยศาล ๒ ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง องค์กรศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
(Das Bundesverfassungsgericht หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า BVerfG) ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 
๑๙๔๙ ที่ใช้ชื่อว่า Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschland vom ๒๓. Mai ๑๙๔๙ 
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้ผู้พิพากษาเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ทั้งปวง ผู้พิพากษาในที่นี้หมายถึงผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญ สหพันธรัฐ ศาลต่าง ๆ ของสหพันธรัฐ
                                                 
๑ กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, บทบัณฑิตย์ ๕๑, ตอน ๒ (มถิุนายน 

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 เขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญ ๔ และที่มาของผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญ ๕ 
จะบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
(Gesetz ueber das Bundesverfasungsgericht ๑๙๕๑ หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า BVerfGG) เป็น
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ และวิธีพิจารณาคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความส าคัญมากในสถานะที่เป็นผู้
พิทักษ์หรือปกปูองรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของศาลรัฐธรรมนูญดูได้จากการจัดตั้งที่ถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญโดยตรงและมีอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ด้วยสถานะที่ส าคัญดังกล่าว 
กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพ่ือให้สอดคล้องกับ
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 จ านวน ๑๖ มลรัฐ โดยมีเขตอ านาจพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในกรณีรัฐธรรมนูญ ที่เกิดขึ้น
ภายในมลรัฐของตนเอง ส่วนศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ อยู่ในเมือง 
Karlsruhe ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๗๘๙ และศาล
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ เป็นองค์กร
ศาลหนึ่งที่ใช้อ านาจตุลาการ (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 จ านวน ๑๖ คน 

โดย ๘ คน มาจากการได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Bundestag) และอีก ๘ คน มา
จากการได้รับเลือกจากสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) ๗  

                                                 
๓Basic Law for the Federal Republic of Germany ๑๙๔๙, Article ๙๒.  
๔ Ibid, Article ๙๓. 
๕ Ibid, Article ๙๔. 
๖ กมลชัย รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, (กรุงเทพฯ, ๒๕๓๗), หน้า ๖-๒๓. 
๗ Ibid, Article ๙๔, 



๒๓ 

๒)  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ และให้ก าหนดว่ากรณีใดที่ค า
พิพากษาของศาลมีผลบังคับเป็นกฎหมาย นอกจากนั้นอาจก าหนดเงื่อนไขให้มีการ ร้องทุกข์ได้กรณีที่
มีการด าเนินการในศาลต่าง ๆ ถึงที่สุดแล้วและอาจก าหนดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

๓.๑.๒.๓  องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ 
๑)  กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Gesetz ueber 

Bundesver fassungsgericht or BVerfGG) ออกเมื่อ ๑๒ March ๑๙๕๑ มีศักดิ์เป็นกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๔ วรรคสอง ได้
ก าหนดให้มีองค์คณะจ านวน ๒ องค์คณะ (a twin court) แต่ละองค์คณะต้องประกอบด้วย ผู้
พิพากษาจ านวน ๘ คน ๘ โดยมีองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า ๖ คน อนึ่ง แต่ละองค์คณะต้องมี ผู้
พิพากษามาจากศาลสูงสุดของสหพันธ์ จ านวน ๓ คน ซึ่งมีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี ในจ านวนผู้พิพากษาจากศาลสูงสุดของสหพันธ์ จ านวน ๓ คน ของแต่ละองค์คณะดังกล่าว มี
รายละเอียดที่มาคือองค์คณะแรกมาจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์เลือกมา ๑ คน และสภาสูงแห่ง
สหพันธ์เลือกมา ๒ คน ส าหรับองค์คณะที่สองมาจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์เลือกมา ๒ คน 
และสภาสูงแห่งสหพันธ์เลือกมา ๑ คน ๙  

๒)  องค์คณะแรกเรียกว่าองค์คณะสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Basic rights 
panel) มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ ๑๐  

(๑)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
(๒)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง 
(๓)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์ 
(๔)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมายระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐทั้งทางด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา 
(๕)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับกฎหมายที่ขัดแย้งกันระหว่าง

กฎหมายระดับสหพันธ์กับระดับมลรัฐหรือระหว่างระดับมลรัฐด้วยกัน 
(๖)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับข้อพิพาทปัญหาข้อขัดแย้งว่า

กฎหมายของสหพันธ์ว่ามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปหรือไม่ 
(๗)  การพิจารณาค าร้องเก่ียวกับสิทธิเลือกตั้ง 
(๘)  การพิจารณาค าร้องเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ  

๓)  องค์คณะที่สองเรียกว่าองค์คณะกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitu- 
tional Law panel) มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ ๑๑  
                                                 
๘ รัฐบัญญตัิว่าด้วยศาลรัฐธรรมนญูสหพันธรัฐเยอรมนี ค,ศ, ๑๙๙๘ มาตรา ๒, 
๙ แหล่งเดิม, มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง, 
๑๐ แหล่งเดิม, มาตรา ๑๔ (๑), 



๒๔ 

(๑)  การพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการฟูองประธานาธิบดี 
(๒)  การพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ขององค์กร

สูงสุดของสหพันธ์ 
(๓)  การพิจารณากรณีความเห็นแย้งกับสิทธิหรือหน้าที่ของ

สหพันธ์และมลรัฐ  
(๔)  การพิจารณาข้อสงสัยว่ากฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในหรือไม่ และก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอย่างไร 
แต่อย่างไรก็ตามอ านาจหน้าที่ขององค์คณะที่หนึ่งและองค์คณะที่

สองดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือค าร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์
คณะใดองค์คณะหนึ่งมีปริมาณมากเกินไป อาจปรับเปลี่ยนเขตอ านาจของทั้งสององค์คณะได้  

๔)  เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์
คณะ คณะกรรมการหกคน (committee of six)๑๒ จะท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด คณะกรรมการหกคน
ดังกล่าวประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญสหพันธ์ จ านวน ๔ คน ซึ่งมาจากองค์คณะหนึ่งและองค์คณะที่สององค์คณะละ ๒ คน 

๕)  องค์ประชุม (a quorum) ของแต่ละองค์คณะมีจ านวนอย่างน้อย ๖ 
คน ๑๓ กรณีที่มีการพิจารณาวินิจฉัยคดีเร่งด่วนแต่มีตุลาการไม่ครบองค์ประชุม หัวหน้าคณะขององค์
คณะที่ขาดตุลาการอาจขอตุลาการมาจากอีกองค์คณะหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ครบองค์ประชุม 
และการมาของตุลาการจากอีกคณะหนึ่งมาด้วยวิธีการจับสลาก 

๖)  องค์คณะร่วมหรือการประชุมร่วมทั้งสององค์คณะ (das Plenum) 
ท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่องค์คณะใดองค์คณะหนึ่งต้องการจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่
แตกต่างจากอีกองค์คณะหนึ่งที่ได้วินิจฉัยไปแล้ว ท าหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ และท าหน้าที่เสนอให้ใครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใด
คนหนึ่งพ้นจากต าแหน่งแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทน หรือตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนระยะเวลา 

๗) องค์คณะกลั่นกรอง (Kammer) โดยองค์คณะที่หนึ่งหรือ องค์คณะ
ที่สองสามารถแต่งตั้งองค์คณะกลั่นกรองขึ้นซึ่ งประกอบด้วยตุลาการ จ านวน ๓ คน มีการ
เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ๓ ปี ท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่ประชาชนร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่จะให้องค์
คณะที่หนึ่งหรือองค์คณะที่สองพิจารณาค าร้องต่อไป องค์คณะกลั่นกรองดังกล่าวอาจมีหลาย ๆ องค์
คณะกลั่นกรองก็ได้ 

๘)  ผู้ช่วยค้นคว้า (research assistants) โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ละคนสามารถมีผู้ช่วยค้นคว้าได้ จ านวน ๓ คน มาจากข้าราชการประจ าของสหพันธรัฐหรือ มลรัฐ 
มีระยะเวลาท างาน ๓ ปี ท าหน้าที่ค้นคว้าหลักกฎหมาย ค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิชาการให้กับ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ไม่อาจเข้าร่วมในการวินิจฉัยขององค์คณะได้  
                                                                                                                                            
๑๑ อ้างแล้ว, มาตรา ๑๔ (๒), 
๑๒ อ้างแล้ว, มาตรา ๑๔ (๕), 
๑๓ อ้างแล้ว, มาตรา ๑๕ (๑), 



๒๕ 

๓.๑.๓  แนวความคิดการใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี  

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับอิทธิพลมาจาก H.Nawiasky ผู้
ร่างแนวความคิดส าคัญ ๆ ของรัฐไบเยอร์น (บาวาเรีย) ส าหรับการร่างกฎหมายพ้ืนฐาน ได้มีการเสนอ
แนวความคิดว่า “พลเมืองแห่งสหพันธรัฐทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญได้ ถ้าหากว่า
เข้าผู้นั้นเชื่อว่ากฎหมาย กฤษฎีกา ค าสั่งหรือค าตัดสินของเจ้าพนักงาน ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือ
สิทธิอ่ืน ๆ ที่บัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายพื้นฐาน ...”  

“สิทธิร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญนั้น ก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะด าเนินการตามขั้นตอน
ในการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อศาลแห่งสหพันธ์หรือศาลแห่งรัฐ เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีก าหนดไว้ในกฎหมายพื้นฐาน” ๑๔  

จากการประชุมของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๙๘ ข้อ ๙ ว่า “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินเกี่ยวกับการร้องทุกข์
ว่ามีการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการประกันในกฎหมายพ้ืนฐาน...” โดยกรรมาธิการชุดนี้ได้ให้
เหตุผลว่า “เมื่อมีการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้ว สิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งหลายที่ได้รับการประกัน
ในกฎหมายพ้ืนฐาน จึงจะกลายสภาพมามีลักษณะเป็นสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายมหาชน” แต่ในชั้น
การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าได้มีการตัดอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ข้อ
นี้ลงไป จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 
๑๙๕๑ ก็ได้มีการบัญญัติในมาตรา ๙๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจดังกล่าว ต่อมาเมื่อได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ จึงได้มีการบรรจุบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในกฎหมายพ้ืนฐาน มาตรา ๙๓ 
อนุมาตรา ๑ ข้อ ๔ ก และ ๔ ข ซึ่งมีฐานะเป็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
สิทธิของปัจเจกบุคคลในการฟูองคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันก็ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้น 
โดยสิทธินี้เรียกว่า Rechtswegsgarantie ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  

๓.๑.๓.๑  แนวคิดในการคงไว้ซึ่งการให้สิทธิปัจเจกบุคคลเสนอค าร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ให้เหตุผลไว้ ๓ ประการ คือ ๑๕ ประการที่ ๑ เพ่ือเป็น
หลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญของปัจเจกชนและเพ่ือรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ประการที่ ๒ เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของตน ประการที่ ๓ เพ่ือประโยชน์
ในการตีความสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และเพ่ือให้มีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานเหล่านี้ ส าหรับสิทธิของปัจเจกบุคคลในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเทศ
เยอรมันนั้น เนื่องด้วยบทบัญญัติในกฎหมายพ้ืนฐานมาตรา ๙๓ อนุมาตรา ๑ ข้อ ๔ ก และกฎหมาย
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ มาตรา ๙๑ อนุมาตรา ๑ ใช้ค าว่า quiconque (ใครก็ตาม) ซึ่ง
หมายถึงว่า ทุกคน ซึ่งในการใช้และการตีความยังมีการพิจารณาละเอียดลงไปอีกว่า ทุกคนในที่นี้
                                                 
๑๔ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนญูเยอรมัน, (กรุงเทพฯ, ๒๕๓๕), 

หน้า ๖๗. 
๑๕ วรุตตม์ เสตสุวรรณ, “ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชน,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒ ปีท่ี ๑ (๒๕๔๒), หน้า 

๙๑-๙๒, 



๒๖ 

หมายถึงบุคคลธรรมดาทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ถือสิทธิขั้นพ้ืนฐานมาแต่ดั้งเดิม รวมทั้งนิติบุคคลตาม
กฎหมายภายในของเยอรมันเท่าที่อนุโลมใช้ได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้
อ านาจรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดานั้น บุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องเป็นบุคคลชาวเยอรมันเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
พ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นส าหรับชาวเยอรมันและนอกจากนี้บุคคลธรรมดาที่จะฟูองร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้นอกจากจะต้องเป็นชาวเยอรมันแล้วยังต้องมีสภาพบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิ
และเสรีภาพต่าง ๆ ที่กฎหมายพ้ืนฐานบัญญัติไว้เป็นสิทธิของประชาชนที่เริ่มตั้งแต่เกิดจนตายเช่นสิทธิ
ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา ๑ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายพ้ืนฐาน สิทธิในชีวิตและ
ร่างกายตามมาตรา ๒ วรรคสอง ย่อหน้าหนึ่ง และสิทธิในเรื่องทรัพย์สินตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 
เป็นต้น ซึ่งเรื่องสิทธิในทรัพย์สินนี้เองที่อาจครอบคลุมไปถึงทารกในครรภ์ที่ยังไม่มีสภาพบุคคลที่อาจ
เป็นผู้ฟูองคดีได้โดยบิดามารดาของตน หากมีการกระท าใด ๆ ที่จะมีผลไปกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ของทารกผู้นั้นนอกจากนี้การฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญยังอาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการปูองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาก็ได้ ๑๖ อย่างไรก็
ตามเนื่องจากมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งกฎหมายพ้ืนฐานได้ก าหนดให้บรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายภายในตามสภาพที่อาจใช้ได้ด้วย ดังนั้น นิติบุคคลจึงอาจเป็นผู้
ฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยนิติบุคคลที่จะฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นนิติ
บุคคลในกฎหมายเอกชนคือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงกลุ่มบุคคลที่
เป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน เช่น เขต เทศบาล วิสาหกิจ กองทุนต่ าง ๆ ของรัฐ 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเป็นผู้ฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หากเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานทางด้านวิชาการได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของฝุายปกครอง หรือกรณีวิสาหกิจ
มหาชน (entreprise publique) ด้านวิทยุโทรทัศน์ถูกจ ากัดเสรีภาพด้านข่าวสาร เป็นต้น ๑๗  

๓.๑.๓.๒  วัตถุแห่งคดี วัตถุประสงค์ของการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชน
สามารถฟูองคดีได้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนนั่นเอง โดยการฟูองคดีจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐและมีผลเป็นการกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใช้อ านาจรัฐดังกล่าวจะต้องใช้โดยฝุายปกครองของเยอรมันที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมายภายใน หรืออาจเป็นเอกชนที่ได้รับมอบอ านาจรัฐจากฝุายปกครองก็ได้ ส่วนสิ่งที่จะ
น ามาฟูองร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น อาจเป็นรัฐบัญญัติ กฎระเบียบของฝุายปกครอง หรือค า
พิพากษาศาลก็ได้ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หลาย ๆ ประเทศในยุโรปต่างพากันสร้างกลไกในการ
พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถฟูองศาลได้ในกรณีที่มีการใช้อ านาจรัฐ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้พิทักษ์สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนนี้มีข้อจ ากัดอยู่บ้างเพราะศาลสามารถตรวจสอบได้เฉพาะการกระท าของฝุาย
ปกครองเท่านั้น ส่วนการกระท าของฝุายนิติบัญญัติ (actes legislatifs) หรือแม้กระทั่งค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาล (decisions de justice) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาล
                                                 
๑๖ กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๖๒. 
๑๗ อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๓. 



๒๗ 

ยุติธรรมก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ใหม่
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถฟูองร้องได้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ๑๘ ปัจจุบัน
ประชาชนสามารถฟูองศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณีการกระท าขององค์กรฝุายนิติบัญญัติ การ
กระท าขององค์กรฝุายบริหาร และการกระท าขององค์กรฝุายตุลาการ 

๓.๑.๓.๓  เหตุแห่งการฟูองคดี การฟูองคดีของประชาชนโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ อาจท าได้ด้วยเหตุที่ว่า ผู้ฟูองคดีได้รับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพโดยการกระท าของ
อ านาจรัฐดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๓ แห่งกฎหมายพื้นฐาน สิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับความคุ้มครอง
เพ่ือให้ปัจเจกบุคคลสามารถฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้นั้น ประกอบด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้  

๑)  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน 
๒)  สิทธิในการพัฒนาตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนหรือละเมิดต่อ

ระบอบรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๓)  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
๔)  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของชายและหญิง 
๕)  สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุจากเพศ เชื้อชาติ ภาษา ถิ่น

ก าเนิด และแหล่งก าเนิด ศาสนา ความเชื่อในทางศาสนา หรือความเห็นทางการเมือง 
๖)  เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายทางศาสนา ปรัชญา เสรีภาพ

ในทางความคิด และเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๗)  สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เป็นทหาร เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็น

อย่างอ่ืน 
๘)  เสรีภาพในการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการสอน

และการวิจัย 
๙)  สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในชีวิตครอบครัว เช่น การสมรส 
๑๐) สิทธิที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐ 
๑๑) สิทธิในการชุมนุม การจัดตั้งสมาคม 
๑๒) สิทธิในความลับส่วนบุคคล และเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู่อาศัย 
๑๓) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิของสตรีในการที่ไม่ต้องเป็น

ทหารที่ต้องใช้อาวุธและการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
๑๔) สิทธิในเคหสถาน และทรัพย์สิน 
๑๕) สิทธิในการมีสัญชาติเยอรมันและการไม่ถูกเนรเทศ 
นอกจากนี้ยังมีสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืน ซึ่งปัจเจกบุคคลสามารถ

ยกขึ้นกล่าวอ้างในการฟูองคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิในทางการเมือง สิทธิในการ
เลือกตั้ง สิทธิในการต่อต้านการล้มล้างระบอบการปกครอง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางศาล  

                                                 
๑๘ อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๔. 



๒๘ 

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วางเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติมคือการ
กระท าที่จะน ามาฟูองร้องได้จะต้องเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟูองคดีโดยตรง โดย
ผลกระทบโดยตรงนี้จะต้องเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและเป็นผลกระทบที่ยังมีอยู่ในขณะที่มาฟูอง
คดี กล่าวคือ สิทธิและเสรีภาพของผู้ฟูองคดีต้องถูกล่วงละเมิดโดยตรงและเป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ฟูองคดี
ต้องแสดงให้ศาลเห็นอย่างชัดเจนถึงการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการกระท าหรืองดเว้น
การกระท าขององค์กรของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่นฟูอง ทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงความมีส่วน
ได้เสียในอันที่จะฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย เมื่อมีการฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็จะพิจารณาถึงเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 

๓.๑.๓.๔  เงื่อนไขก่อนการฟูองคดี การร้องขอความคุ้มครองจากศาลรัฐธรรมนูญมี
ลักษณะเป็นวิธีการที่เสริมความยุติธรรม ปัจเจกบุคคลที่สิทธิและเสรีภาพถูกล่วงละเมิดจะได้รับการ
พิจารณาคดีจากศาลรัฐธรรมนูญ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้พยายามที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจากศาลทั่วไปก่อนแล้ว และปรากฏว่าปัจเจกบุคคลดังกล่าวหมดสิ้นหนทาง
ทุกหนทางที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ถูกล่วงละเมิดจากศาลทั่วไป โดยศาลทั่วไปมี
ความหมายรวมไปถึงศาลยุติธรรม เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา หรือแม้กระทั่งศาลปกครอง แต่
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไม่ใช้บังคับกับการเสนอค าร้องที่อ้างว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะศาล
ต่างๆ ที่มีอยู่ย่อมไม่อยู่ในฐานะท่ีจะพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการก าหนดให้ปัจเจกบุคคลผู้ฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องผ่านกระบวนการ
ขอรับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากศาลทั่วไปก่อน ก็มีข้อยกเว้น ๒ กรณี คือ ๑๙ กรณีแรก
ที่ร้องขอความคุ้มครองน ามาซึ่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการทั่วไปอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ กล่าวคือ เป็นเรื่องที่กระทบต่อบุคคลจ านวนมากหรือจะมีคดีท านองเดียวกันเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก กรณีที่สองปัจเจกบุคคลนั้นไม่อาจด าเนินกระบวนการขอความคุ้มครองจากศาลทั่วไปได้ 
เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจต้านทานได้และจ าน ามาซึ่งความเสียหายที่ไม่อาจ
แก้ไขกลับคืนให้แก่ปัจเจกบุคคลผู้นั้น ดังนั้น หากเป็นกรณีข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น ปัจเจกบุคคลผู้ยื่น
ค าร้องจะมีสิทธิเสนอค าร้องขอความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  

๓.๑.๓.๕  ตัวอย่างค าร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ ๒๐  
๑) คดีการเดินขบวนประท้วงคัดค้านการตัดงบประมาณการ ศึกษา

ระดับสูงโดยผู้ประท้วงได้เตรียมการและแจ้งต ารวจว่าจะด าเนินการชุมนุมในเช้าวันเสาร์บริเวณใจ
กลางกรุงเบอร์ลิน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ได้มีค าสั่งห้ามการชุมนุม โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม ค.ศ. 
๑๙๗๘ โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อ านาจแก่ฝุายปกครองที่จะห้ามการชุมนุมได้ถ้าฝุายปกครองเห็นว่า
สถานการณ์จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือก่อให้เกิดอันตราย  

                                                 
๑๙ มาตรา ๙๐ (๒) Beverf GG “กรณีที่ค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนญูจะมีความหมายเป็นการทั่วไป หรือหากมี

การรอให้มีการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สดุเสียก่อนจะก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างใหญ่หลวง
ที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนให้แก่ผูร้้อง” แปลโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙. 

๒๐ ปัญญา อุดชาชน, “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏบิัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖. 



๒๙ 

๒)  เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่า เนื่องจากมีผู้ เข้าชุมนุมเป็นจ านวนมาก จึง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของผู้ชุมนุมและผู้สัญจรไปมา นอกจากนั้นในกรณีฉุกเฉินไม่อาจ
ประกันได้ว่าหน่วยพยาบาลจะสามารถเข้ามาดูแลปฐมพยาบาลผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ทันท่วงทีจึงออก
ค าสั่งห้ามการชุมนุม แกนน าของผู้ชุมนุมจึงได้ฟูองค าสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อศาลปกครอง 
(The Administrative Tribunal) ศาลปกครองเห็นด้วยกับค าสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ต ารวจและต่อมา
ศาลปกครองพิพากษายืน จึงส่งผลให้มีการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ 

๓)  การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้  
(๑)  ค าสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ต ารวจกระทบสิทธิพ้ืนฐานหรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าค าสั่งเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวกระทบสิทธิพ้ืนฐานของผู้ร้องตามมาตรา ๘ (๑) 
ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งมาตรา ๘ (๑) บัญญัติว่า “ชาวเยอรมันทุกคน
ย่อมมีสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือขออนุญาตล่วงหน้า”  

(๒)  เกิดจากการกระท าขององค์กรที่ใช้อ านาจรัฐหรือไม่ ศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่า ค าสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจถือว่าเป็นการกระท าขององค์กรที่ใช้
อ านาจรัฐ ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีกระทบต่อสิทธิพ้ืนฐาน 

(๓)  บุคคลผู้ร้องได้รับผลกระทบต่อตนเองโดยตรงในปัจจุบัน
หรือไม ่

(๔)  ได้รับการเยียวยาจากศาลธรรมดาจนหมดสิ้นหรือไม่ ศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่า ผู้ร้องได้ฟูองค าสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อศาลปกครองแล้ว และศาลปกครอง
ทุกระดับได้พิพากษาจนหมดสิ้นแล้ว 

๔)  ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี วินิจฉัยว่า ค าร้องเข้าเง่ือนไของค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ จึงรับค าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัย และวินิจฉัยว่า ค าสั่งห้ามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่มีความจ าเป็น โดยเหตุผลไม่
เพียงพอ ดังนั้น ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
๓.๒  การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย  

๓.๒.๑  สภาพความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
แนวคิดการจัดตั้งองค์กรของรัฐขึ้นมาท าหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด

ของรัฐธรรมนูญนั้น อาจจะกระท าได้ในหลายลักษณะ องค์กรที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอาจเป็นองค์กรทาง
การเมืองเต็มรูป เช่น ประธานาธิบดี เป็นต้น เป็นองค์กรตุลาการ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ยุติธรรม เป็นต้น หรือเป็นองค์กรที่ผสมผสานลักษณะขององค์กรสองประเภทที่กล่าวมาไว้ด้วยกัน เช่น 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นต้น องค์กรของรัฐที่จะท าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวสมควรได้รับการ
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดนั้น ย่อมแล้วแต่ประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาการทางการเมือง และกฎหมาย
ของประเทศนั้น อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าหากองค์กรที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมือง การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ย่อมไม่
จ าเป็นที่องค์กรนั้นจะต้องใช้เกณฑ์ในทางกฎหมายเท่านั้น ในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือหากองค์กรท า
หน้าที่ดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเป็นองค์กรทางการเมืองและองค์กรตุลา



๓๐ 

การ เช่น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลักษณะและวิธีการในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางรัฐธรรมนูญก็ไม่
จ าเป็นต้องเคร่งครัดในลักษณะท านองเดียวกับการพิจารณาคดีของศาล ตัวบุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทาง
กฎหมายเท่านั้น แต่ถ้าประเทศใดตัดสินใจที่จะให้องค์กรตุลาการท าหน้าที่ดังกล่าว ประเทศนั้นต้อง
ตระหนักว่าก าลังจะให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความต่อไป
ว่าประเทศนั้นก าลังจะใช้เกณฑ์ในทางกฎหมาย คือ หลักการในทางนิติศาสตร์ เป็นเครื่องวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาททั้งหลายทั้งปวงในทางรัฐธรรมนูญบุคคลที่ท าหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องเป็นผู้พิพากษาหรือตุลา
การ จะต้องมีการประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นจะต้องมีการบัญญัติเขต
อ านาจของศาลไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ตลอดจนจะต้องก าหนดวิธีพิจารณาให้มีความชัดเจน เป็นที่
น่าเชื่อถือและจะต้องก าหนดให้ค าพิพากษามีผลเด็ดขาดในทางกฎหมายด้วย๒๑ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้
จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไทย
มีอายุครบรอบ ๑๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓.๒.๒  โครงสร้างขององค์กร 
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก ๘ คน รวมเป็น ๙ 
คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมี
ที่มา ดังนี้ 

๑)  ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ จ านวน ๓ คน 

๒)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ านวน ๒ คน 

๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์
อย่างแท้จริง จ านวน ๒ คน 

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อ่ืน ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง จ านวน ๒ คน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้รับเลือก
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แล้วแต่กรณี เลือกบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในมาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
นิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตาม ๓.๒.๒.๑ หรือ ๓.๒.๒.๒ แล้วแต่กรณี  

                                                 
๒๑ วรเจตน์ ภาคีรัตน,์ “ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา,” การประชุมงานวิชาการ

ประจ าปี ครั้งที่ ๑ คณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘, หน้า ๒-๓. 



๓๑ 

๓.๒.๓  อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ หากแยกตามห้วงระยะเวลาของการจัดตั้ งศาล

รัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๙ หมายถึง 
อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ และระยะที่สอง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป หมายถึง อ านาจหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น ๆ  

๓.๒.๓.๑  อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และกฎหมายอื่น ๆ สรุปสาระส าคัญ เช่น 

๑)  อ านาจหน้าที่ควบคุมกฎหมายหรือร่างกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ การควบคุมนี้ท าได้ทั้งก่อนกฎหมายและจะใช้บังคับคือตั้งแต่ในขั้นตอนกระบวน การร่าง
และจัดท ากฎหมายโดยฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหาร หรือการควบคุมภายหลังจากที่กฎหมายใช้
บังคับแล้ว 

(๑)  การควบคุมก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ เป็นการควบคุมตั้งแต่
ขั้นตอนการร่างก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมาย มีได้กรณีดังต่อไปนี้ 

ก)  พิจา รณาวิ นิ จ ฉั ยว่ า ร่ า งพระร าชบัญญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังไม่น าขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดย ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๒ 

ข)  พิจา รณาวิ นิ จ ฉั ยว่ า ร่ า งพระร าชบัญญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด ที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอใหม่ มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ ๒๓ 

ค)  พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ไม่เป็น ไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
กล่าวคือ มิได้เป็นกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความ มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปูองกันภัยพิบัติสาธารณะ ๒๔ 

ง)  พิจารณาวินิจฉัยว่า  ร่ างข้อบั งคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๕  

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



๓๒ 

(๒)  การควบคุมหลังจากกฎหมายใช้บังคับแล้ว แม้กฎหมายนั้นจะ
ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว หากปรากฏว่ากฎหมายนั้นยังมีข้อความ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ยังสามารถน าเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้มีดังต่อไปนี้ 

ก)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้
บังคับกับคดีใดหรือกรณีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๖ 

ข)  พิจารณาวินิจฉัยตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็น
ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒๗ 

๒)  อ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองนอกจากอ านาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่าง
กฎหมายแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองตามท่ีมีผู้ร้องเข้ามาด้วย ในกรณีเกิดข้อสงสัยว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจะต้อง
พ้นจากต าแหน่งทางการเมืองนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรผู้วินิจฉัยว่าสถานภาพของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เป็นปัญหานั้น
สิ้นสุดลงหรือไม่ ต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 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)  พิจารณาวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙ 
หรือไม่ ๓๐ 

(๔)  พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือจง
ใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากการด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น หรือไม่ ๓๑ 

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



๓๓ 

๓)  อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ได้แก่ 
(๑)  พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ๓๒ 
(๒)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการโดย

ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเ พ่ือล้มล้ างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ 
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๓๓ 

(๓)  พิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ๓๔ 

(๔)  พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ร้องขอให้วินิจฉัย
เพราะเหตุว่าพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกนั้นมีมติให้ตนพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ๓๕ 

(๕)  พิจารณาวินิ จฉั ยว่ าการ พิจารณาร่ า งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ
การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ ๓๖  

(๖)  อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญในระยะเริ่มต้น เช่น การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของระเบียบอันจ าเป็นแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๒๑ วรรค
สอง ปัจจุบันไม่ใช้ระเบียบนี้แล้ว เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ  

๔)  อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น 

๓.๒.๓.๒  อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และกฎหมายอื่น ๆ สรุปสาระส าคัญ เช่น 

๑)  อ านาจหน้าที่ควบคุมกฎหมายหรือร่างกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ 

(๑)  การควบคุมก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ มีดังต่อไปนี้ 

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



๓๔ 

ก)  พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระ
ราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ๓๗ 

ข)  พิจา รณาวิ นิ จ ฉั ยว่ า ร่ า งพระร าชบัญญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอใหม่ มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ๓๘ 

ค)  พิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบแล้วหรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดย ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ๓๙ 

ง)  พิจารณาวินิ จฉั ยว่ าร่ า งข้อบั งคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ๔๐ 

จ)  พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ๔๑ 

(๒)  การควบคุมหลังกฎหมายใช้บังคับแล้ว มีดังต่อไปนี้ 
ก)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งศาลจะใช้

บังคับกับคดีใดหรือกรณีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ๔๒ 
ข)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่

รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ๔๓  

ค)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามค าร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ๔๔ 

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



๓๕ 

ง)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามค าร้องของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ๔๕ 

๒)  อ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและกรรมการการเลือกตั้ง 

(๑)  พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้๔๖  

(๒)  พิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ๔๗ 

(๓)  พิจารณาวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระท าการอันต้องห้ามตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ๔๘ 

๓)  อ านาจหน้าที่อ่ืนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(๑)  พิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรค
การเมืองจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ๔๙ 

(๒)  พิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการโดย
ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมือง
ใดเลิกการกระท าดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ ๕๐ 

(๓)  พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ร้องขอให้วินิจฉัย
เพราะเหตุว่าพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกนั้นมีมติให้ตนพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ๕๑ 

(๔)  พิจารณาวินิ จฉั ยว่ าการ พิจารณาร่ า งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะกรรมาธิการ มีการเสนอการแปรญัตติ  หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้

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



๓๖ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย ๕๒ 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ๕๓ 

๔)  อ านาจหน้าที่ อ่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญยัง
มีอ านาจหน้าที่ส่วนใหญ่คงเดิมตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น 

๓.๒.๓.๓  การเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 

๑)  การ เปรี ยบ เทียบอ านาจหน้ าที่ ของศาลรั ฐธรรมนูญ หาก
เปรียบเทียบ อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พบว่า มีทั้งส่วนที่เป็นอ านาจ
หน้าที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่  
ก)  การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 

ข)  การ พิจ า รณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ าหนั ง สื อสัญญา ใดที่ มี บท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อ านาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
ร้ายแรงต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก 

ค)  การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญตามค าร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้และเป็น
กรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 

ง)  การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามค าร้องของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒)  

(๒)  อ านาจหน้าที่ที่ลดลง ได้แก่ การพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ 
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓  
                                                 
๕๒ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘. 
๕๓ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔. 



๓๗ 

๒)  เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะ
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
แล้ว ปรากฏว่าได้มีการบัญญัติคุณสมบัติของบุคคลเพ่ิมขึ้น คือ คุณสมบัติเคยเป็นตุ ลาการพระ
ธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด หรือเคยด ารงต าแหน่งทางบริหารในส่วนราชการที่มีอ านาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบอาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
สามสิบปีถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะขยายขอบเขต
คุณสมบัติของบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครมากข้ึน และขยายความตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่เพ่ิมข้ึน 

๓.๒.๔  แนวความคิดการใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไทย 
๓.๒.๔.๑  การให้สิทธิบุคคลยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒  
มาตรา ๒๑๒ บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่

รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ได้  

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้
แล้ว ทั้งนี้  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ”  

เมื่อพิจารณาตามวรรคสองของมาตรา ๒๑๒ แสดงให้เห็นว่าการจะใช้
สิทธิของประชาชนได้ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนี้ยังมิได้มีการตราและประกาศใช้บังคับ
แต่อย่างใด แต่หากพิจารณาจากข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท า ค าวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่าได้สร้างหลักเกณฑ์ในการที่ประชาชนจะน าคดีมา
ยื่นต่อศาลโดยตรง ดังต่อไปนี้ 

ตามข้อ ๑๘ “ค าร้องตามข้อ ๑๗ ต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  

๑)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง 
๒)  ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค าร้อง 
๓)  ระบุ เรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง 
๔)  ค าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด าเนินการอย่างใดพร้อมทั้ง

เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง 
๕)  ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการท าและยื่นหรือส่งค าร้อง

แทนผู้อื่น ต้องแนบใบมอบฉันทะให้ท าการดังกล่าวมาด้วย 
ค าร้องที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ศาลหรือตุลาการ

ประจ าคดีอาจมีค าสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ถ้ามิได้ปฏิบัติก็ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค า
ร้องนั้น...”  



๓๘ 

ตามข้อ ๒๑ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้
แล้วทั้งนี้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”  

ตามข้อ ๒๒ “การยื่นค าร้องของบุคคลตามข้อ ๒๑ นอกจากต้อง
ด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้วด้วย”  

ตามที่กล่าวมาข้างต้น คือหลักเกณฑ์และแนวทางในการที่ประชาชนจะ
น าคดีมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งในการพิจารณาหลักเกณฑ์และปัญหา
ต่าง ๆ นั้น จะได้พิจารณาในหัวข้อต่อ ๆ ไป  

การให้สิทธิบุคคลยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๒ นั้น แยกพิจารณาได้ดังนี้  

๓.๒.๔.๒  ฐานทางก าหมายของการให้สิทธิบุคคลยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ดังทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๒ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่า บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือมีค า
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งก าหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้  

การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้
แล้ว ทั้งนี้  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ  

๓.๒.๔.๓  วัตถุประสงค์แห่งการยื่นค าร้อง วัตถุประสงค์ของการที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้บุคคลสามารถยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้น ก็เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดังที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีสิทธิยื่นค าร้องจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ตอนท้ายว่า เพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้  

๓.๒.๔.๔  เหตุแห่งการยื่นค าร้อง การยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น
อาจท าได้ด้วยเหตุที่ว่า บุคคลผู้ยื่นค าร้องได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง โดยบุคคลผู้ยื่นค าร้องเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของตนนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวก็ต้องถูกยกเลิกไป 
อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ยังมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือการได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ดังกล่าวนี้ กรณีใดบ้างที่จะถือได้ว่าบุคคลผู้ที่จะยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ได้รับผลกระทบอัน
จะถือเป็นการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันจะต้องมีผลให้บุคคลนั้นสามารถน าคดี
ขึ้นมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ เมื่อน ามาเทียบเคียงกับการน าคดีมาฟูองคดีปกครอง อันเป็นกฎหมาย
มหาชน ผู้เสียหายในคดีปกครองจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่



๓๙ 

ของรัฐโดยตรง หากมิได้ถูกกระทบสิทธิย่อมไม่สามารถน าคดีขึ้นมาสู่ศาลปกครองได้ ดังเช่น ค าสั่งศาล
ปกครองกลางที่ ๖/๒๕๔๔ กรณีผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ฟูองว่า ได้รับการร้องเรียนจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างว่า ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดด าเนินการเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ถนนโดยไม่ชอบ ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่าผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์มิใช่ผู้ที่เสียหายในการ
ด าเนินการสอบราคาของส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระท าของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา หรือหากน ามาเทียบกับการฟูองคดีในศาล
ยุติธรรม เช่น ในคดีแพ่งตามมาตรา ๕๕ ของประมวลกฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่
ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งที่ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองไว้ หรือหากเป็นการด าเนินคดี
ในทางอาญา ผู้ที่จะน าคดีมาขึ้นสู่ศาลได้ก็ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ตามมาตรา ๒ (๔) ของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงใน
ความผิดที่เกิดข้ึน จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าการถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลแค่ไหนเพียงไร จึงจะถือว่าถูกกระทบสิทธิ การที่กฎหมายออกมาใช้บังคับแต่มีถ้อยค าที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ บุคคลทั่วไปที่อาจจะถูกกระทบสิทธิหากมีการบังคับใช้กฎหมายนั้น จะถือเป็นเหตุ
มาร้องศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ ได้หรือไม่ หรือการที่จะเข้ามาตราดังกล่าว ต้องเป็น
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้จึงเป็นประเด็นปัญหาจะได้ท าการศึกษาใน
หัวข้อต่อ ๆ ไป  

๓.๒.๔.๕  เงื่อนไขในการยื่นค าร้อง การที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
นั้น มีเงื่อนไขคือต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้  ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ วรรค
ท้าย ซึ่งในปัจจุบันเนื่องด้วยพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการร่าง ฯ 
แนวทางของศาลรัฐธรรมนูญ ในปัจจุบันจึงได้น าข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการ
ท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับ นั่นคือตามข้อ ๒๑ ซึ่งบัญญัติว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และวรรคสอง การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของ
รัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปัญหาจึงอยู่ที่ว่า กรณีเช่นนี้จ าเป็นหรือไม่ที่บุคคลผู้น าคดีมาขึ้น
สู่ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ ต้องเคยใช้สิทธิผ่านช่องทาง  

๑)  ศาลยุติธรรม หรือศาลอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๒๑๑  
๒)  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๕๔ (๑)  
๓)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)  
กล่าวคือจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้สิทธิผ่านทั้ง ๓ ช่องทาง เพ่ือให้ตรงกับ

บริบทของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๑๒ ที่ว่า “...ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว” หรือเพียงแต่ใช้
สิทธิผ่านเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงช่องทางเดียว ก็สามารถน าคดีขึ้นมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ 
ซึ่งจะได้ท าการศึกษาในหัวข้อต่อ ๆ ไป  



๔๐ 

๓.๒.๔.๖  ตัวอย่างค าวินิจฉัย ๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่  

๑)  ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป  
นายเฉลิม ปิ่นสกุล (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ข้อเท็จจริง
ตามค าร้องและเอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ร้องเคยเป็นรองประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ประสบความ
ล้มเหลวในการด าเนินงาน ขาดทุนติดต่อกันหลายปีและมีเงินค้างขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ให้แก้ไขข้อบกพร่องตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่
คณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติการตาม
หนังสือของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราช บัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ สั่งให้คณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ออกจากต าแหน่งทั้งคณะ ท าให้ผู้ร้องต้องพ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวไปด้วย โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติที่ตัดสิทธิผู้ร้องในการที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือด ารง
ต าแหน่งใด ๆ ในสหกรณ์อีกแต่อย่างใด  

ต่อมาสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด ได้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ร้องให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด แต่รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค าสั่ง
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีดังกล่าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด ในส่วนที่มีมติเลือกตั้ง ผู้ร้องให้
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด เนื่องจากเห็นว่าผู้ร้องเป็น ผู้ซึ่งเคย
ถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑  

ผู้ร้องยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนค าสั่งรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟูอง 
ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน 

ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือขอความเป็น
ธรรมกรณีการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิทางศาลปกครองจนคดี
ถึงท่ีสุด ในศาลปกครองสูงสุดแล้ว ดังนั้น กรณีค าร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดได้
มี ค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา  

                                                 
๕๔ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๔๗/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔, 



๔๑ 

ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือขอความเป็นธรรมกรณีรองนายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จ ากัด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็น
ว่า เป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาแล้วกรณีจึงไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะด าเนินการได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติ
ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา  

ต่อมาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม ่

๒)  ประเด็นเบื้องต้น 
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค าร้องของผู้

ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย 
หรือไม ่

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตาม
วรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง ก าหนดว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็น
กรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” ประกอบข้อ ๑๗ ที่ก าหนดว่า “ศาลมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดี 
ดังต่อไปนี้ (๑๔) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
ตามค าร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ตามมาตรา ๒๑๒ ของ
รัฐธรรมนูญ”  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้นั้น ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว้ อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(๒)  บุคคลนั้นต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ 

(๓)  ต้องเป็นกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว 
ผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อัน

สืบเนื่อง มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้ร้องได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า



๔๒ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอ่ืนได้อีก เนื่องจากคดีที่ผู้ร้องยื่นฟูองต่อศาลปกครองได้ถึงที่สุดไปแล้ว จึงไม่อาจใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ทั้งได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว กรณี
ดังกล่าวจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๑๗ (๑๔) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งรับค าร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัย  

๓)  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่  
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เป็นบทบัญญัติใน

หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมาตรา 
๓๙ บัญญัติว่า บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้น
บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ไม่มีความผิด และก่อนที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ มาตรา ๓๙ มีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา โดยการห้ามน าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษหนักกว่าที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าผิด โดยการห้ามน าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญาไปลงโทษหรือเพ่ิมโทษย้อนหลังแก่การกระท าที่มีอยู่ก่อนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีผลใช้
บังคับและตราบเท่าที่ศาลยังไม่มีค าพิพากษาถึงที่สุด ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาไม่มีความผิด 

ส าหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่มี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายปกครองและกฎหมายพาณิชย์ มิใช่
กฎหมายอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๕๒ (๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติก าหนดลักษณะต้องห้ามมิให้
บุคคลซึ่งเคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ ดังนั้น การห้ามมิให้เป็นหรือท าหน้าที่
กรรมการหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) มิได้มีส่วนที่เป็น
กฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญา เพราะโทษทางอาญาตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ 
บัญญัติไว้ ประกอบด้วยประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น พระราช 
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) จึงมิได้มีข้อความที่ไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ แต่อย่างใด 

๔)  ผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๕๒ (๓) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 
 



๔๓ 

๓.๓  บทวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญตามศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีที่ ผู้จะ

ใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประการ ดังนี้ 
๓.๓.๑  ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้อันสืบ

เนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เห็นว่าดังนี้ 
๑)  ค าว่า บุคคล ย่อมหมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบุคคลดังกล่าว

ต้องเป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง หากเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพโดยตรง ย่อมไม่เข้าเงื่อนไขตามความหมายของค าว่าบุคคลในบริบทนี้ ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่รู้สึก
ว่าหรือมีความเห็นว่ากฎหมายอาจกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของตนเอง โดยที่ยังไม่มีการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพเกิดข้ึน จึงไม่เข้าเง่ือนไขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒  

๒)  ค าว่า สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ หมายถึง สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ตามหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ ความ
เสมอภาค ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพ ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ส่วนที่ ๕ สิทธิใน
ทรัพย์สิน ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน ส่วนที่ 
๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม ส่วนที่  ๑๒ สิทธิชุมนุม และส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในส่วนของบุคคลธรรมดา จึงหมายถึง บุคคลที่มีสถานะเป็นชนชาวไทยเท่านั้น ดัง
จะเห็นได้จากมาตรา ๒๗ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ ๑ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
บัญญัติว่า สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง  

๓)  ตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและการ
ท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ ว่า ศาลมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้ ... (๑๔) คดีที่ขอให้
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามค าร้องของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญ และข้อ ๒๑ ว่า 
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว 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
ด าเนินการตามกฎหมายอื่น  



๔๔ 

จากตัวบทกฎหมายทั้งหมดท่ีกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นว่าบุคคลตามมาตรา ๒๑๒ นั้น 
รวมถึงคณะบุคคลด้วย เพราะ 

๑)  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของคณะบุคคลไว้โดยชัดแจ้ง 
ดังนั้น ถ้ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดไปกระทบสิทธิของคณะบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ คณะ
บุคคล ดังกล่าวก็ควรที่จะต้องสามารถใช้สิทธิโต้แย้งได้ตามรัฐธรรมนูญ มิเช่นนั้นแล้วก็คงไม่มีความ
จ าเป็นที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองสิทธิของคณะบุคคลไว้แต่อย่างใด 

๒)  กฎหมายปกครองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกันก็ยังได้บัญญัติถึงสิทธิ
ของคณะบุคคลในการเป็นคู่กรณีในคดีปกครองได้ แม้ในกฎหมายปกครองนั้นสิทธิของบุคคลที่จะยื่น
ค าร้องต่อศาลปกครองจะเป็นในลักษณะของการโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ ซึ่ง
มีสถานะเป็นกฎหมายล าดับรอง ต่างจากการยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ต้องเป็นการ
โต้แย้งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ แต่ก็เห็นว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้ น เมื่อคณะบุคคล
สามารถยื่นค าร้องต่อศาลปกครองได้ ก็ควรจะยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน  

๓)  ตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ได้วางหลักในการยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไว้ว่าต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิ
โดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของ
รัฐธรรมนูญ โดยช่องทางตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ก็คือการยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้สิทธิ
คณะบุคคลร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ดังนั้น ถ้าคณะบุคคลยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ คณะบุคคลก็ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้โดยตรงตามหลักเกณฑ์ในข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค า
วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓.๓.๒ บุคคลนั้นต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เห็นว่าดังนี้ 

๑) สืบเนื่องจากบุคคลตามข้อ ๑ ต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาจยื่น
โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ก็ได้และโดยไม่จ าเป็นต้องมีทนายความ บุคคลผู้ยื่นค าร้องจึงไม่
จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามค าร้องดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดศาล
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘ เช่น ค าร้องต้องท าเป็น
หนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ เป็นต้น 

๒)  ค าขอท้ายค าร้องต้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบท บัญญัติแห่ง
ก าหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ค าว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลัก
ไว้แล้วว่าหมายถึงกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและพระราชก าหนดซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว 

๓.๓.๓  ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว เห็นว่าดังนี้ 
๓.๓.๓.๑  สืบเนื่องตามข้อ ๒ ต้องเป็นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัย 

ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 



๔๕ 

๓.๓.๓.๒  ค าว่า ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว เป็นไปตามข้อก าหนดศาล
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒  

ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๒๒ บัญญัติว่า การยื่นค าร้องของบุคคลตามข้อ ๒๑ นอกจากต้อง
ด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้วด้วย 

๓.๓.๓.๓  เมื่อพิจารณาจากข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ค าว่า โดยวิธีการ
อ่ืนได้แล้วจึงเกี่ยวข้องกับ ๓ องค์กร คือ รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๒๑๑ หมายถึง องค์กรศาล มาตรา 
๒๔๕ (๑) หมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) หมายถึง คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น จะต้องเป็นการยื่นค าร้องผ่าน ๓ องค์กรนี้ และได้รับการปฏิเสธการเยียวยา
จากองค์กรทั้ง ๓ แล้ว จึงถือว่าไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  

๓.๓.๓.๔  ตามรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ หน้า 
๑๘๖-๑๙๐ ปรากฏการอภิปรายกรณีค าว่า ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว เป็นดังนี้  

นายวัชรา หงส์ประภัศร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม วัชรา หงส์ประภัศร กระผมได้ขอแปรญัตติมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง โดยตัดข้อความออก
ทั้งหมด อันนี้มีความหมายอย่างนี้ครับว่าในมาตรา ๒๐๘ นั้น ได้ระบุเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่เสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับ แต่ในวรรคสองได้ระบุไว้ว่าการ
ใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิได้โดยวิธีการอ่ืน อันนี้หมายความว่าถ้ามีช่องทางอ่ืน
แล้วก็ไม่อาจจะใช้สิทธิตามมาตรานี้ได้นั่นคือบุคคลที่ประชาชนที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น
จะไม่มีโอกาสได้ใช้มาตรานี้เลยครับ เนื่องจากว่าเมื่อพิเคราะห์ตามมาตรา ๒๓๘ ซึ่งยังไม่ถึงนะครับ แต่
จะถึงต่อไป ระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ซึ่งเมื่อดูอ านาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแล้ว จะเห็นว่ามีอ านาจในกรณีนี้อยู่ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ
ทางศาลจะเป็นผู้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เมื่อเป็นดังนี้ประชาชนก็ย่อมถูกถือว่ามีวิธีการอ่ืนที่
จะเสนอเรื่องให้พิจารณาได้ ซึ่งเมื่อเป็นดังนี้ ประชาชนก็ไม่มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะมีช่องทางอ่ืนอยู่แล้วครับ....กระผมก็ใคร่ขอค าอธิบายจากคณะกรรมาธิการยกร่าง
ว่า ที่บัญญัติไว้เช่นนี้สมควรตัดออกดีหรือไม่ ซึ่งผมขอเสนอให้ตัดออกเพ่ือที่ประชาชนได้มีสิทธิที่จะ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ) ท่านกรรมาธิการ
ครับ ที่ท่านวัชรา เชิญครับ ท่านไพบูลย์ครับ 

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ (กรรมาธิการ) กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมาธิการในหลักการของมาตรา ๒๐๘ 



๔๖ 

ที่คณะกรรมาธิการได้ยกร่างขึ้นนี้ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า หลักการในการใช้สิทธิของประชาชนที่จะฟูองต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้น กรณีที่มีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ทั้งในเมื่อดูจาก
บทบาทอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนี้ ก็จะมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ในระดับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชก าหนด ซึ่งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่ใช้
อ านาจนิติบัญญัติก็หมายถึงรัฐสภา ซึ่งไม่รวมไปถึงพระราชกฤษฎี กฎ ข้อบังคับไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเรื่องก็จะไปที่ศาลปกครอง ที่นี้ในเจตนารมณ์ในการเยียวยาแก้ไขให้ประชาชนสามารถที่
จะใช้สิทธิเสรีภาพโดยเข้าไปใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง การที่จะเปิดกว้างเช่นนั้น ก็อาจมี
ปัญหาเล็กน้อยจึงได้บัญญัติหลักการในวรรคหนึ่งว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว้ มีสิทธิที่จะยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าในระดับพระราช บัญญัติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชก าหนด ที่นี้ในวรรคสองการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ความหมายตรงจุดนี้ก็หมายความว่า กรณีที่เรื่องจะเข้าสู่ศาล
รัฐธรรมนูญในเรื่องของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เรียนว่ามีช่องทางอ่ืน ๆ ก็คือถ้าดูในมาตรา ๒๐๗ 
กรณีที่ศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นที่จะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันนั้น
ศาลเห็นเอง หรือกรณีมาตรา ๒๐๗ ถ้าเป็นคู่ความเห็น และโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีน่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็โต้แย้งต่อศาลนั้น และศาลนั้นก็ส่งมาให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ อันนั้นผ่านมาตามมาตรา ๒๐๗ กรณีที่ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็อาจจะเห็นได้เอง หรือว่าประชาชนเข้าชื่อไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา ๒๓๘ ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่น่าจะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ถ้าผู้ตรวจการส่งมา ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยได้ หรือมาทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นเรื่องของบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบัญญัตินั้นก็คือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ถามว่าเมื่อผ่าน ๓ ช่องทาง คือประชาชนต้องไปผ่าน ๓ ช่องทางนี้ก่อนในวรรคสอง ถ้าผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาไม่ส่ง จึงจะมาใช้สิทธิตามวรรคสาม ถ้ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ส่ ง ก็จะ
มาใช้สิทธิตามวรรคสอง ซึ่งหลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ในเรื่องนี้ถามว่าในระบบสากลมีที่ใดบ้าง 
เท่าที่ศึกษามาจะพบว่าในการเยียวยาแก้ไขของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศจะมีในเยอรมัน เบล
เยี่ยม โปรตุเกส สเปน ส่วนมากภาคพ้ืนยุโรปก็จะมีการใช้สิทธิของประชาชนโดยตรงในส่วนนี้ 
เพราะฉะนั้นตามความในมาตรา ๒๐๘ ที่ว่าไม่มีที่ใช้ก็ยังมีนะครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ) รับได้ไหมครับ
ท่าน วัชรา ครับ 

นายวัชรา หงส์ประภัศร กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมวัชรา 
หงส์ประภัศร ถ้าเป็นดังที่ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงคือว่า มีกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า
ไว้เช่นนั้นคือว่าเป็นกรณีที่ไปด าเนินการทางช่องทางอ่ืนแล้ว แต่ช่องทางอ่ืนนั้นไม่ด าเนินการให้ก็
อาจจะมาใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ กระผมก็ขอให้บันทึกอันนี้เป็นเจตนารมณ์ไว้แล้วก็
กระผมไม่ติดใจครับ........... 



๔๗ 

จากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
มีความเข้าใจค าว่า ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว เป็น ๒ แนวทาง แนวทางแรกคือตามความ
เข้าใจของนายวัชรา หงส์ประภัศร ที่เข้าใจว่าไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว หมายความว่า ไม่มี
ช่องทางที่จะให้ใช้สิทธิทางอ่ืนแล้วจริง ๆ กล่าวคือเป็นกรณีที่บุคคลผู้กระทบสิทธิเสรีภาพไม่อาจใช้
สิทธิทางใดได้เลย จะฟูองศาลก็ไม่ได้ ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ก็
ไม่ได้ จึงจะมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แนวทางที่สองคือตามที่นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
ได้อธิบายไว้ว่า “.....ทีนี้ถามว่าเมื่อผ่าน ๓ ช่องทางนี่นะครับ คือประชาชนต้องไปผ่าน ๓ ช่องทางนี้
ก่อนในวรรคสอง ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไม่ส่ง จึงจะมาใช้สิทธิตามวรรคสอง ถ้ากรรมการ
สิทธิมนุษยชนไม่ส่งก็จะมาใช้สิทธิตามวรรคสอง .....เพราะฉะนั้นตามความในมาตรา ๒๐๘ ที่ว่าไม่มีที่
ใช้ยังมีนะครับ ถ้าถือตามแนวทางดังกล่าวนี้ ก็คือเป็นกรณีที่บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพต้องไปใช้
สิทธิตามช่องทางในวรรคสองก่อน แต่ถ้าศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่
ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพจึงจะมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  

ประเด็นดังกล่าวนี้ จากการสัมภาษณ์นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีความเห็นว่า “การยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
ผ่านองค์กรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก่อน เนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยมีเพียงศาลเดียว ค าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนของรัฐ จึงต้องมี
ระบบการกลั่นกรองคดีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๒” ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อวิเคราะห์จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... ฉบับลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ พบว่า สาระส าคัญของร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่ปรากฏในหน้า ๑๘๔ ข้อ ๔.๒ เรื่อง การปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และระบบการท างานขององค์กรตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อ ๑) เขียนว่า ให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ านาจรับฟูองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรง (มาตรา ๒๑๒) 
ย่อมเป็นการสื่อความหมายว่า ประชาชนมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง (Directly) ซึ่ง
เป็นจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

๓.๓.๓.๕  เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการรับค าฟูองของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 
นักวิชาการกฎหมายมหาชน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่านเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มี
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการรับค าฟูองคดีของปัจเจกบุคคลในประการส าคัญดังนี้ 

๑)  ถ้าคดีที่น ามาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในเขตอ านาจของศาลอ่ืน ผู้
ฟูองจะต้องได้ด าเนินการต่อศาลที่มีเขตอ านาจมาครบถ้วนแล้ว (Erschöpfung des Rechtswegs) 
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีขององค์กรตุลาการที่มีล าดับอ านาจในการวินิจฉัยที่ต่างกัน จะต้อง
ด าเนินคดีโดยเริ่มจากศาลที่มีล าดับอ านาจที่ต่ ากว่าเสียก่อน หากคู่ความพอใจในค าพิพากษาของศาล
ที่มีล าดับอ านาจต่ ากว่าแล้ว ก็จะไม่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกา หรือน าคดีมาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญอีก 
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐจึงเป็นศาลที่จะรับพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในชั้นสุดท้าย



๔๘ 

ภายหลังจากมีการด าเนินคดีทางศาลอ่ืนที่มีเขตอ านาจจบแล้วเสร็จและถึงที่สุด เรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า 
Grundsatz der Subsidiariaet der Verfassungsbeschwerde อันเป็นการแบ่งหน้าที่กันระหว่าง
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐและศาลอ่ืน หากคดีไม่อยู่ในเขตอ านาจของศาลอ่ืนหรือไม่ อาจเยียวยา
ได้โดยศาลอื่น ผู้เสียหายจึงจะมาฟูองต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐจะรับฟูองคดีนั้นไว้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้  

(๑)  ข้อกฎหมายในเรื่องนั้นจะต้องมีความชัดแจ้ง 
(๒)  ผู้ฟูองคดีได้รับความเสียหายจากการกระท าของหน่วยงานของ

รัฐโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและไม่อายเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 
(๓)  อยู่ในดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๔)  สิทธิ เสรีภาพของผู้ ฟูองคดีที่ถูกละเมิดนั้นเป็นเรื่องที่ มี

สาระส าคัญ ๑๕) สิทธิในการด าเนินคดีทางศาลดังกล่าวหมายความรวมถึงการรื้อฟ้ืนคดี การพิจารณา
โดยขาดนัดและมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วย  

๒)  ผู้ ฟูองคดีจะต้องมีความสามารถในการด าเนินคดีในศาลโดย
เทียบเคียงกับการด าเนินคดีในศาลต่าง ๆ ผู้เยาว์อาจเป็นผู้ฟูองคดีได้เองหากมีความรู้ความเข้าใจใน
สาระแห่งเรื่องที่พิพาทนั้น เช่น สิทธิเสรีภาพในเรื่องความเชื่อทางศาสนาตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ ผู้เยาว์อายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปี ก็ฟูองคดีได้เองหรือสิทธิ
เสรีภาพในการที่จะไม่เข้ารับการฝึกอาวุธในการเกณฑ์ทหารตามมาตรา ๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐ ผู้เยาว์อายุ ๑๗ ปี ก็ฟูองคดีได้เองเช่นกัน คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือบุคคล
ล้มละลาย จะมีข้อจ ากัดในการด าเนินคดีด้วยตนเอง ผู้แทนโดยชอบธรรมด าเนินคดีรัฐธรรมนูญแทน
ผู้เยาว์ได้ เว้นแต่สิทธิเสรีภาพของบุตรในเรื่องที่จะเสนอค าฟูองนั้นขัดแย้งกับตัวผู้แทนโดยชอบธรรมเอง 

๓)  การห้ามฟูองซ้ าหรือฟูองซ้อน หากข้อเท็จจริงในเรื่องที่น ามาฟูอง
นั้นได้มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเสร็จเด็ดขาดหรือถึงที่สุดในเนื้อหาแห่งคดีแล้ว ผู้
ฟูองไม่อาจน าคดีมาฟูองในเรื่องเดียวกันนั้นได้อีก แต่อาจร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ค าวินิจฉัย
นั้นได้ หรือหากคดีนั้นยังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาล โดยยังไม่มีค าพิพากษาผู้ฟูองคดีก็ไม่อาจน าคดี
มาฟูองซ้อนได้เช่นกัน ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
และมลรัฐ  ศาลต่าง  ๆ  และหน่ วยงานของรั ฐทั้ งหมด และมีสภาพบั งคับ เป็นกฎหมาย 
(Gesetzedkraft) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือ
วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะ (nicktig)  

๔)  การฟูองคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐประเภท Verfas-
sungsbeschwerde นี้ ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิในการฟูองคดีของปัจเจกบุคคลต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐเป็นการทั่วไป (allgemeines Rechtsschutzbedürfnis) ดังนั้น ในกรณีที่มีการ
บัญญ ติกระบวนวิธีพิจารณาคดีไว้เป็นการเฉพาะส าหรับการฟูองคดีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ฟูองคดีจะต้องด าเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีเฉพาะดังกล่าว 
จะมาฟูองคดีโดยใช้การฟูองคดีประเภท Verfassungsbeschwerde ไม่ได้ เช่น การขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง



๔๙ 

สหพันธรัฐ หรือกรณีที่ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งการน ามาฟูองคดีนั้นได้จบสิ้นไปแล้ว ผู้ฟูองคดีก็ไม่
อาจมาฟูองคดีได้เช่นกัน  

ผู้เขียนเห็นว่า การฟูองตรงของศาลรัฐธรรมนูญไทย เป็นไปตามหลักการ
ฟูองตรงของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว และกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง บัญญัติว่า การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... . ที่ก าลังพิจารณาอยู่ในชั้นคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ มีปรากฏใน มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค า
วินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า การใช้
สิทธิตามวรรคหนึ่งผู้ร้องต้องด าเนินการใช้สิทธิตามมาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของรัฐธรรมนูญจนถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่กรณีที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือศาลทหาร แล้วแต่กรณี ผู้ร้องต้องด าเนินการใช้สิทธิตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญ
ก่อน  

กรณีเงื่อนไขที่ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้
แล้ว โดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง ๓ องค์กร คือ ศาล 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพโดยตรงและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิ จฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ผู้เขียนสามารถแยกพิจารณาได้ ๒ ช่องทาง คือ  

๑)  ช่องทางศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ตาม หาก
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้ด าเนินการฟูองต่อศาลแล้ว แต่ไม่ได้รับการเยียวยาตามล าดับ
ชั้นของศาลจนถึงที่สุด บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ หรือ 

๒)  ช่องทางผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หากบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้
ด าเนินการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบทั้ง ๒ 
องค์กรแล้ว แต่ไม่ได้รับการเยียวยา บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้  



๕๐ 

ภาพแสดงการยื่นค าร้องของประชาชน ๒ ช่องทาง 
  

 ช่องทางที่ ๑ ช่องทางที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงการยื่นค าร้องของประชาชน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาล 

ศาลยุติธรรมตามล าดบั
ช้ันของศาล 

ศาลปกครองตามล าดับ
ช้ันของศาล 

บุคคลที่ถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพ 

องค์กรตามรัฐธรรมนญู 

ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

บุคคลที่ถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพ หรือ 



 

 
บทท่ี ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาประมาณ ๖ ปี ปรากฏว่ามีประชาชน
ยื่นค าร้องตามช่องทางของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ จ านวน ๑๙๐ ค าร้อง โดยศาล
รัฐธรรมนูญรับค าร้องเพียง ๑ ค าร้อง และได้มีค าวินิจฉัยที่ได้เสนอไว้แล้ว คือ ค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ ๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากแยกประเภทค าร้องที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
และวิธีการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

๑)  เนื่องจากเป็นค าร้องที่ไม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายชัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยส่วนใหญ่เป็นการโต้แย้งการกระท าของบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๒)  เนื่องจากเป็นค าร้องที่ยังไม่ผ่านการเยียวยาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน คือ 
ศาล ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓)  เนื่องจากเป็นค าร้องที่ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง  
๔)  เนื่องจากสาเหตุอ่ืน ๆ กล่าวคือ ขณะที่ผู้ร้องยื่นค าร้องต่อศาลนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไม่มีผลใช้บังคับ  
ตามบทสรุปดังกล่าว แต่ถ้าพิจารณาจากหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้ง ๓ ประการ ดังผู้เขียนได้วิเคราะห์พบว่า ดังนี้  
๑)  เงื่อนไขประการที่ ๑ คือ ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้

รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
๒)  เงื่อนไขประการที่ ๒ คือ บุคคลนั้นต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ได้สร้างความ
ยุ่งยากให้กับประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเท่าไรนัก หากมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง  

๓)  เงื่อนไขประการที่ ๓ คือ ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว 
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพต้อง
ด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง ๓ องค์กร คือ ศาล ผู้ตรวจกาแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากไม่ผ่านการกลั่นกรองจาก ๓ 
องค์กร อาจส่งผลไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 



๕๒ 

๔.๒  ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ มีผลในทาง

ปฏิบัติและสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรด าเนินการประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้  
๔.๒.๑ มาตรการทางกฎหมาย  

กล่าวคือ เงื่อนไขท่ีต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว โดย
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง ๓ องค์กร คือ ศาล ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
โดยตรงและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
สามารถแยกพิจารณาได้ ๒ ช่องทาง คือ  

๑)  ช่องทางศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ตาม หากบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้ด าเนินการฟูองต่อศาลแล้ว แต่ไม่ได้รับการเยียวยาตามล าดับชั้นของศาล
จนถึงที่สุด บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ หรือ 

๒)  ช่องทางผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หากบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้ด าเนินการร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบทั้ง ๒ องค์กรแล้ว แต่ไม่ได้รับ
การเยียวยา บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย
ขององค์กรทั้งสองจะไม่รับเรื่องที่มีการฟูองร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษาหรือมี
ค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๒) หรือพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๒  

๓)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า 
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง ประกอบกับค าพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมายตามหลัก Judge Made 
Law ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอ านาจวางหลักเกณฑ์และวิธีการได้ในข้อก าหนดของศาล
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในกระบวนการของนิติบัญญัติ
ของรัฐสภา ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐสภาจะต้องให้ความส าคัญที่จะต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยด่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔.๒.๒  มาตรการทางบริหาร  
กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องผนึกก าลังในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี การของการ
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดย



๕๓ 

ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การมีคณะท างานร่วมกัน การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ชุด
เดียวกัน และการจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิของบุคคลเข้าด้วยกัน เป็นต้น  

ด้วยข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า การฟูองตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ จะมีผลทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนได้ในที่สุด  
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บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ.  ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมัน. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๓๕. 
ปัญญา  อุดชาชน.  “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๒.”  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  
(๒๕๕๒). 

วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา.  คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ, ๒๕๔๘. 

วรุตตม์  เสตสุวรรณ.  ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (๒๕๔๒). 
สภาวิจัยแห่งชาติ.  รฐัธรรมนญูนานาชาติ.  กรุงเทพ ฯ, ๒๕๑๖. 
อมร  จันทรสมบูรณ์.  คอนสติติวชั่นแนลลิสม์  :  ทางออกประเทศไทย. กรุงเทพฯ, ๒๕๔๑. 
อักขราทร  จุฬารัตน.  “บทบาทใหม่ศาลปกครองไทย.” วารสารวิชาการ ศาลปกครอง (๒๕๕๒).   
 
วิทยานิพนธ์ 
นัยจักรี  นะวาระ.  “การให้สิทธิบุคคลในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๒.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

 
รัฐธรรมนูญไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐. 



๕๕ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐. 
 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างประเทศ 
Basic Law for the Federal Republic of Germany ๑๙๙๔. 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี  ค.ศ.  ๑๙๙๘. 
 
ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๗/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๔. 
 
Web. Site  
http://e-book.ram.edu/e-book/p/ps430%29/ps430-4.pdf. 
www.local.moi.go.th/document/8pdf. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๔๗/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 



๕๗ 

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๔๗/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 



๕๘ 

ประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ สกุล ดร. ปัญญา  อุดชาชน 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน      รองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
วันเดือนปีเกิด ๑๕  เมษายน  ๒๔๙๙ 
 
ประวัติการศึกษา 
๑.  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร์)       
๒.  นิติศาสตรบัณฑิต 
๓.  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (กฎหมายมหาชน)   
๔.  M.A.  (Public  Administration), Michigan, U.S.A.   
๕.  Ph. D.  (Public  Administration), California, U.S.A. 
๖. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor  of  Laws) 
 
การฝึกอบรม   
๑.   ปริญญาบัตร  วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  รุ่นที่  ๒๕๕๐ 
๒.   ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง  รุ่นที่  ๘  (ปปร.  ๘)  สถาบันพระปกเกล้า 
๓.   ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

ระดับสูง รุ่นที่ ๒ สถาบันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
๔.  ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๔ ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕.   หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง  รุ่นที่ ๒  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
๖.   ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ ๔๐  วิทยาลัยการปกครอง   
๗.   ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงในสหัสวรรตใหม่  รุ่นที่ ๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
๘.   ประกาศนียบัตร  The  Hurdles  of  Managing  Budget  Effectively  คณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
๙.   ประกาศนียบัตร  English  for  Lawyer  (Specialist  Level)  คณะนิติศาสตร์                   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
๑๐.   ประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  รุ่นที่  ๒      

ส านักงานศาลปกครอง     
๑๑.  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  รุ่นที่  ๑๗  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๒.  Certificate  in  Planning  Management  Information  System  at  Australia  
๑๓.  Certificate  in  Administrative  Law  at  University  of  Victoria,  Canada    



๕๙ 

๑๔.  Certificate  in  Rural  Development  at  People’s  Democracy  Republic  of  
China  

  
ประสบการณ์โดยย่อ  
๑.  ปลัดอ าเภอ  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
๒.  เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  กระทรวงมหาดไทย 
๓.  เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี กระทรวงมหาดไทย 
๔.  นักวิชาการปกครอง  กรมการปกครอง 
๕.  หัวหน้างานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง  กรมการปกครอง 
๖.  ผู้ชว่ยหัวหน้าภาควชิาพฤติกรรมศาสตร์  วิทยาลัยการปกครอง 
๗.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนักปกครองระดับสูง  วิทยาลัยการปกครอง 
๘.  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๙.  หัวหน้ากลุ่มงานคดี  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๑๐.  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
การบรรยายพิเศษและการสอน 

การบรรยายพิเศษและอาจารย์พิเศษวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  
กฎหมายมหาชน  ที่คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
มหาวิทยาลัย  Eastern  Asia  และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระ
ราชูปถัมภ์ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผลงานอ่ืน 
๑.  บทความเรื่อง  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ       
๒.  บทความเรื่อง  การออกเสียงประชามติ    ๓.  บทความเรื่อง  การท าประชาพิจารณ์    ๔.  บทความเรื่อง  วุฒิสภากับการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
๕.  บทความเรื่อง  ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมือง 
๖.  บทความเรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการควบคุมความชอบด้วย                     

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
๗.  บทความเรื่อง  ศาลรัฐธรรมนูญและ  ป.ป.ช.  กับพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๕ 
๘.  บทความเรื่อง  การตราพระราชก าหนด 
๙.  บทความเรื่อง  บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเมือง 
๑๐.  บทความเรื่อง  วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  

พ.ศ.  ....   
๑๑. บทความเรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน: กระบวนการสรรหาและอ านาจหน้าที่ 
๑๒. บทความเรื่อง ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๔๕/๒๕๑๕ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
๑๓. บทความเรื่อง อ านาจฝุายบริหารในการตราพระราชก าหนด 
๑๔. บทความเรื่อง กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ 



๖๐ 

๑๕. บทความเรื่อง การได้มาของผู้ด ารงต าแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๑๖. บทความเรื่อง องค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
๑๗. บทความเรื่อง ความยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญภายใต้ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘. บทความเรื่อง พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานการก าเนิดศาลรัฐธรรมนูญ 
๑๙. บทความเรื่อง ช าแหละร่างกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
๒๐. วิจัยเรื่อง สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
๒๑. วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดาเสนอส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒๒.  วิจัยเรื่อง  อ านาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง  :  กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐเกาหลี  และประเทศไทย  เสนอส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒๓.  วิจัยเรื่อง  บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการควบคุมความชอบด้วย    

รัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๘  เสนอส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒๔.  วิจัยเรื่อง  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและ

หนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๙๕  เสนอส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๒๕.  วิจัยเรื่อง  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒๖.  วิจัยเรื่อง  อ านาจในการยุบพรรคการเมือง 
๒๗.  วิจัยเรื่อง  ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก าหนด 
 
นักวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  รหัส  ๑๑๙๒๒ 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๑.  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)  เมื่อ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
 ๒.  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)  เมื่อ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๗ 
 ๓.  มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)  เมื่อ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 
โทรศัพท์   ๐๒ ๑๔๑ ๗๖๖๗  , ๐๘๑ ๙๘๔ ๑๗๐๘ 
 


