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บทนํา
  หากจะกลาวถึง “สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญคุมครองไว” นัน้ ประเทศไทยไดนํามาบัญญตัไิวเปนครัง้แรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๒๑ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ 
กาํหนดใหบคุคลซ่ึงถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญรบัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
วา “บทบัญญัตแิหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ” แตเพือ่ปองกันไมใหมคีดใีนลกัษณะดงักลาว
ขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป จึงกําหนดเง่ือนไขไวในมาตรา ๒๑๒ วรรคสอง วาการใชสิทธิ
ดงักลาวตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว กลาวคือ ไมสามารถใชสิทธิผานทางศาล 
ตามมาตรา ๒๑๑๒ หรือใชสิทธิผานทางผูตรวจการแผนดิน ตามมาตรา ๒๔๕ (๑)๓ หรือใชสิทธิผานทาง

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา
    “มาตรา ๒๑๒ บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีาํวนิจิฉยั
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
   การใชสิทธิตามวรรคหน่ึงตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ใหศาลสงความเห็นเชนวาน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพจิารณาวินจิฉยั ในระหวางนัน้ใหศาลดําเนนิการพิจารณาตอไปได 
แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญเหน็วาคาํโตแยงของคูความตามวรรคหนึง่ไมเปนสาระอนัควรไดรบัการวนิจิฉยั ศาลรฐัธรรมนญูจะไมรบั
เรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
   คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว”  
 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑) บัญญัติวา
   “มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้
   (๑) บทบัญญตัแิหงกฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ 
และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัโดยไมชกัชา ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู
      ฯลฯ   ฯลฯ”

สิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนสิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว
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สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)๔ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ที่ผ านมาปรากฏวาคดีที่ประชาชนใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ นั้น
ศาลรฐัธรรมนูญมคีาํส่ังยกคาํรอง ทัง้นี ้ เนือ่งจากการใชสทิธไิมเปนไปตามเง่ือนไขทีก่าํหนดไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง    
     สาํหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนญูทีม่ผีลใชบงัคบั
อยูในปจจุบัน นั้น ไดบัญญัติเรื่องสิทธิในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวในมาตรา ๒๑๓๕ ซึ่งเมื่อพิจาณาเปรียบเทียบกับสิทธิดังกลาว
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒๖ จะเห็นไดวา
มีความแตกตางกันในสาระสําคัญเก่ียวกับ “วัตถุแหงการตรวจสอบ” กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๑๓ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบ 
“การกระทาํขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู” ซึง่มขีอบเขตท่ีกวางกวาบทบัญญตัมิาตรา ๒๑๒ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทีก่าํหนดใหศาลรฐัธรรมนูญมอีาํนาจตรวจสอบ “บทบญัญตัิ
แหงกฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู” ดงันัน้ สทิธิของประชาชนในการย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันจึงเปนการขยายขอบเขตในการคุมครองสิทธิหรือ
เสรีภาพใหกวางขึ้นมากกวาสิทธิดังกลาวที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ทั้งนี้ การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ นั้น ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ

 ๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
       ฯลฯ   ฯลฯ
  (๒) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทีเ่หน็ชอบตามท่ีมผีูรองเรียนวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
       ฯลฯ   ฯลฯ”  
 ๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัติวา
   “มาตรา ๒๑๓ บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคาํวนิจิฉยั
วาการกระทาํนัน้ขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  
 ๖ตารางเปรียบเทียบ “สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ
คุมครองไว” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได
 การใชสทิธติามวรรคหนึง่ตองเปนกรณทีีไ่มอาจใชสทิธิ
โดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามท่ีบญัญตัไิวในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่มคีาํวนิจิฉยัวาการกระทาํนัน้ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ศาลรัฐธรรมนูญ ในการน้ี คอลมัน คมความคิด เขม็ทศิรฐัธรรมนูญ จงึขอนําเสนอเร่ือง “สทิธใินการ
ยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูของประชาชนผูทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุมครองไว” ดงันี้ 
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ไดวางหลกัการในการใชสทิธยิืน่คาํรองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนูญ
เพือ่ใหวินจิฉยัวาการกระทาํขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๓ 
โดยหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการใชสทิธดิงักลาว นัน้ ใหเปนไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑๗ เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยไดกาํหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญของผูที่ถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว ดังนี้   
 ๑. ผูมีสิทธิยื่นคํารอง
   ในการใชสทิธิยืน่คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวาการกระทําขัดใดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนัน้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ 
ไดกาํหนดใหบคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพโดยตรงและไดรบัความเดือดรอนหรอืเสยีหาย หรอื
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
เทานั้น ที่จะมีสิทธิยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
  ๒. การยื่นคํารอง
    บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินเสียกอน ภายใน 
๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาว เวนแตการละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นยังคงมีอยูก็ใหยื่นคํารองไดตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู โดยเมื่อไดรับ
คํารองแลวใหผูตรวจการแผนดินพิจารณายื่นคํารองตอศาลพรอมดวยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่รับคํารองจากผูรอง โดยใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบภายใน ๑๐ วัน 
นบัแตวนัทีค่รบกาํหนดเวลาดังกลาว ในกรณทีีผู่ตรวจการแผนดนิมคีวามเห็นไมยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ
หรือไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่รับคํารองจากผูรอง ใหผูถูกละเมิดสิทธิ
หรอืเสรีภาพย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงความเห็นของผูตรวจการแผนดิน 
หรือวันที่พนกําหนดเวลาที่ผูตรวจการแผนดินไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๓. วัตถุแหงการตรวจสอบ
   การใชสิทธิยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญของบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ นัน้ รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการกระทําที่เปน
การละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญคุมครองไว ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีบญัญตัไิว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ กําหนดวา
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่จะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวาขัดหรือแยงตอ

 ๗ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญ นั้น ตองเปน “การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของ
หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ”
   หากพิจารณาจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะพบวามีเจตนารมณ
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวาง ดังความที่วา “... การรับรอง ปกปอง 
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหชัดเจนและครอบคลุมอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยถือวาการมีสทิธเิสรภีาพเปนหลัก การจาํกดัตดัสทิธเิสรภีาพเปนขอยกเวน…” เจตนารมณดงักลาว
ไดสะทอนผานบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕ วรรคแรก ความวา 
“สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทีบ่ญัญัตคิุมครองไวเปนการเฉพาะในรฐัธรรมนญูแลว 
การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น” ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวจงึมขีอบเขตท่ีกวางขวาง กลาวคือ นอกจากสทิธแิละเสรภีาพทีบ่ญัญตัคิุมครอง
ไวในรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะแลว ยงัรวมถงึสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายมไิดหามหรอื
จํากัดไวดวย
   ประเดน็ทีจ่ะตองพจิารณาตอไป คอื การกระทาํทีเ่ปนการละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพอันจะเปนเหตุ
ใหผู ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาการกระทําขัด
หรอืแยงตอรฐัธรรมนญู นัน้ คอืการกระทําของบุคคลใด ซึง่กรณดีงักลาวน้ีตองพจิารณาจากพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ ที่กําหนดวา 
“การใชสิทธิยื่นคํารองตองเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่องรัฐ หรอืหนวยงานซ่ึงใชอาํนาจรัฐ” ดงันัน้ การกระทําทีจ่ะเปนเหตุ
ใหผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได จะตองเปนการกระทําของหนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซ่ึงใชอํานาจรัฐ ไมใชการกระทําละเมิดของภาคเอกชนหรือ
ประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ การคนหาความหมายของคาํวา “หนวยงานของรฐั” “เจาหนาท่ีของรฐั” และ 
“หนวยงานซึง่ใชอาํนาจรฐั” วามขีอบเขตแคไหน เพยีงใด จะทาํใหมคีวามเขาใจถงึวตัถแุหงการตรวจสอบ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
   เนือ่งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มไิดใหความหมายคําวา “หนวยงานของรัฐ” ไวโดยเฉพาะ 
ในการพิจารณาวาหนวยงานท่ีกระทําละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเปนหนวยงานของรัฐหรือไม ควรอาศัย
บทนยิามตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวมาใชเปนแนวทางในการพจิารณาประกอบกบัขอเทจ็จริงเปนรายกรณไีป 
เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา “กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและ
มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภมูภิาค ราชการสวนทองถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน หรอืหนวยงานอืน่
ของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย”

121-128-MAC6.indd   124121-128-MAC6.indd   124 10/27/18   1:19 PM10/27/18   1:19 PM



ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๒๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ
ทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย 
   พระราชบัญญตัวิินยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บญัญตัวิา “หนวยงานของรัฐ” 
หมายความวา (๑) สวนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรฐัธรรมนญู องคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู และองคกรอยัการ (๔) องคการมหาชน (๕) ทนุหมนุเวยีน
ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (๗) หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมาย
กําหนด
   สําหรับคําวา “เจาหนาท่ีของรัฐ” มีการบัญญัติความหมายไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บญัญตัวิา ““เจาหนาที่
ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิน่ซึง่มตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ ผูปฏบิตังิาน
ในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถิ่น 
และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล
บรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองท่ีจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.”
   พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บญัญตัวิา 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
   สวนคําวา “หนวยงานซ่ึงใชอํานาจรัฐ” นั้น เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติ
ความหมายไวอยางชัดเจน แตไดมีการกําหนดไวในบทนิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ” ใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครอง ดังนั้น คําวา “หนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ” นาจะหมายถึงหนวยงานอื่นที่มิใชหนวยงาน
ของรัฐ แตเปนหนวยงานที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชอํานาจทางปกครองหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดาํเนนิกจิการทางปกครอง เชน สภาทนายความ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวศิวกร 
สภาวิชาชีพบัญชี เปนตน 
   มีประเด็นจะตองพิจารณาตอไปวาการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ นั้น จะตอง
เปนการกระทําละเมิดอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานซ่ึงใชอํานาจรัฐ หรือไม สําหรับประเด็นนี้ เห็นวาการกระทําละเมิดที่จะเปนเหตุใหผูที่
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๒๖

สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ควรเปนการกระทําละเมิด
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ 
เพราะการกระทําละเมิดทีม่ใิชการกระทําอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัหินาทีต่ามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ
หรอืกฎหมาย ยอมไมใชการใชอาํนาจมหาชน แตเปนการกระทําในลักษณะเฉพาะตัว และเปนคดีละเมิด
ระหวางเอกชนซึ่งมีฐานะเทาเทียมกัน ซึ่งเปนคดีที่ไมไดอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ         
 ๔. การกระทําที่เปนขอยกเวนมิใหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณา
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๔๗ นอกจากจะไดกําหนดลักษณะของการกระทําที่เปนมูลเหตุใหผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ยังไดกําหนดการกระทําที่เปนขอยกเวนไมใหศาลรัฐธรรมนูญ
รับคํารองไวพิจารณา จํานวน ๖ กรณี ดังนี้
    ๔.๑  การกระทําของรัฐบาล
         การกระทําของรัฐบาลเปนการใชอาํนาจตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีกระทําการ
เกีย่วกบัความสมัพนัธกบัรัฐสภา เชน การตราพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร ซึง่ศาลปกครอง
สงูสดุ ไดมคีาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุ คดหีมายเลขดาํที ่ฟ.๕/๒๕๔๙ คดหีมายเลขแดงที ่ฟ.๓/๒๕๔๙ และ
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยวาเปนการกระทําของรัฐบาล หรือ
การใชดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกําหนดซึ่งเปนเรื่องการดําเนินการทางนโยบายที่
คณะรฐัมนตรตีองรบัผดิชอบตอรฐัสภา เปนการกระทาํของรฐับาล ทัง้น้ี ตามคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู
ที ่๑๔/๒๕๔๖ หรอืการใชอาํนาจตามรฐัธรรมนญูของคณะรฐัมนตรกีระทําการเกีย่วกบัความสมัพนัธ
ระหวางประเทศ ดงัเชนกรณทีีค่ณะรัฐมนตรมีมีติเหน็ชอบใหนายกรฐัมนตรแีละผูทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ
ลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน ทั้งนี้ ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๕๐      
    ๔.๒  รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกาํหนดกระบวนการรองหรือผูมสีทิธิ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว
         ในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการรอง
หรือผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว การดําเนินการเพื่อใหศาลคุมครองสิทธิ
หรือเสรีภาพของผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองดําเนินการตามกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดไว   
   ๔.๓  กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ และยังมิไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถวน
         ในกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติขั้นตอนและวิธีการในการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไวเปนการเฉพาะแลว ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนหรอืวิธกีารทีก่ฎหมายกาํหนดไวใหครบถวน เชน การอทุธรณ รองทกุข หรอืขอความเปนธรรม 
เพือ่ใหหนวยงานของรฐั หรอืเจาหนาทีข่องรฐั ไดใชอาํนาจในทางบรหิารในการแกไขเยยีวยาความเสยีหาย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๒๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ใหแกผูทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพกอน ในกรณทีีผู่ทีถ่กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพไดรบัการแกไขเยยีวยา
จนความเดือดรอนหรือความเสียหายหมดไป ผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพก็ไมมีความจําเปนตอง
มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอีกตอไป  
    ๔.๔  เรื่องที่อยู ในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืน หรือเรื่องที่ศาลอ่ืน
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
        เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มี
เขตอาํนาจเฉพาะ กลาวคอื ศาลรฐัธรรมนญูจะมหีนาทีแ่ละอํานาจในการวนิิจฉยัเฉพาะคดทีีร่ฐัธรรมนญู
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเทาน้ัน ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีหนาที่และ
อํานาจไปวินิจฉัยคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และในกรณีที่
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว คูความในคดีหรือ
บคุคลซึง่ถกูโตแยงสทิธติามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่อนัถงึทีส่ดุ จะมายืน่คาํรองใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอื่นไมได  
    ๔.๕  การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
         ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๒ บัญญัติใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดย
คณะกรรมการวนิิจฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาล โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยประธานศาลฎกีา 
เปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสดุ หวัหนาสาํนกัตลุาการทหาร และผูทรงคุณวฒุอิืน่อกีไมเกนิสีค่น 
เปนกรรมการ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ใหเปนที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาล ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  
    ๔.๖  การกระทําที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง คณะกรรมการตลุาการทหาร รวมถงึการดาํเนนิการเกีย่วกบัวนิยัทหาร
         การบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร ใหเปนหนาทีแ่ละอาํนาจขององคกรบรหิารงานบคุคลของแตละศาล ใหสามารถดาํเนนิการได
โดยอสิระและปราศจากการแทรกแซงจากองคกรอืน่ ทัง้นี ้เพือ่ใหผูพพิากษาและตลุาการมอีสิระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันจะทําใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม นอกจากนี้ การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ซึ่งเปนหลักสําคัญในการ
ปกครองทหารเพื่อใหทหารมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความเปนเอกภาพ จึงมีลักษณะเฉพาะ
ตามเหตุผลและความจําเปนของอาชีพและเปนขอยกเวนในการตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ      
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๒๘

สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนผูที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว

จุลนิติ

บทสรุป
  ตามท่ีไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา “สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนผูทีถ่กูละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญคุมครองไว” เปนสทิธขิองประชาชนในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมประการหน่ึง โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตรวจสอบ
การกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่องรัฐ หรือหนวยงานซ่ึงใชอาํนาจรัฐ วาขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
หรือไม ซึ่งเปนการขยายความคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนใหกวางขวางข้ึนกวาในอดีต
ทีผ่านมาจึงถอืเปนหลักการท่ีใหความสําคญัในการคุมครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการใชสิทธิยื่นคํารองให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซ่ึงใช
อํานาจรัฐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น อาจจะมีประเด็นปญหาในทางกฎหมาย
วาการกระทาํในลักษณะใดที่จะเปนเหตุใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญได เพราะการกระทําละเมิดของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ซึง่ใชอาํนาจรฐั อนัเกิดจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ หรอืคาํสัง่ทางปกครอง หรอืคาํสัง่อืน่นัน้ 
เปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาการกระทํา
ที่เปนขอยกเวนมใิหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาดวยแลว ยิ่งทําใหชองทางในการเสนอคดีตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๓ เปนไปไดยากในความเปนจริง 
ดงันัน้ ประเด็นปญหาดังกลาวมาน้ี คงตองรอความชัดเจนจากคําวนิจิฉยัหรอืคาํสัง่ของศาลรัฐธรรมนญู
ในการวางบรรทัดฐานในเรื่องดังกลาวตอไป 
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