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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง และก่อนเข้ารับหน้าที่

ต้องถวายสตัย์ปฏญิาณต่อพระมหากษัตรย์ิ
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ท�ไมต้องมี “ศาลรัฐธรรมนูญ”
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ศาลรัฐธรรมนูญ คือองค์กรแบบไหน
และประกอบด้วยใครบ้าง

ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

ประชาชนสามารถใช้สิทธิต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

ศาลรัฐธรรมนูญท�งาน
โดยมีวิธีพิจารณาอย่างไร

ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญ
สร้างประโยชน์อะไร

ให้กับประเทศชาติและประชาชน
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มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมเสรีภาพ

ที่จะกระท�าอะไรก็ได้โดยปราศจากข้อจ�ากัด แต่หากทุกคนใช้เสรีภาพเช่นนั้น

ก็คงจะไม่มีใครยอมใครและเกิดความวุ่นวาย เมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว 

เพื่อความสงบสุข มนุษย์แต่ละคนจึงต้องจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของตัวเองลง โดย

กฎเกณฑ์ทางสงัคมต่าง ๆ ต้ังแต่จารตีประเพณ ีศลีธรรม และกฎหมาย ซึง่เป็น

กฎเกณฑ์อันมีสภาพบังคับ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มนุษย์ย่อมท�าอะไรก็ได้

ตามใจสมัคร เว้นแต่การนั้นจะมีกฎหมายห้าม หรือก�าหนดรูปแบบวิธีการไว้

กฎหมายจึงเป็นบทบัญญัติที่เป็นทั้งการก�าหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

ของประชาชน ก�าหนดว่าสิง่ใดบ้างท่ีกฎหมายห้ามกระท�า หากฝ่าฝืนมคีวามผดิ

ทางอาญา ซึ่งรัฐจะลงโทษเอาแก่เสรีภาพ เนื้อตัว ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ

ผู้ฝ่าฝืนก็ได้ หรือก�าหนดว่าในระหว่างประชาชนด้วยกันนั้น ใครมีสิทธิต่อกัน

อย่างไรในทางแพ่ง เมือ่ประสงค์จะท�านติกิรรมแล้วจะมสีาระหรอืมีแบบอย่างไร 

และหากเกิดข้อพิพาทแล้วจะถือว่าใครมีสิทธิดีกว่าใคร นอกจากนั้น กฎหมาย

ยังเป็นต้นธารของการใช้อ�านาจรัฐทั้งปวง นั่นคือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ�านาจ

เหนือประชาชนได้ จะต้องมีกฎหมายก�าหนดให้อ�านาจในเรื่องนั้นไว้
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ส�าหรับประชาชนแล้ว ถือหลักว่า

“เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามย่อมท�ได้”
เพราะถือว่าประชาชนนั้นมีเสรีภาพอยู่เดิม จะจ�ากัดได้ก็แต่โดยอ�านาจแห่งกฎหมาย

แต่ส�าหรับการกระท�าของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ�นาจรัฐ

“ไม่มีกฎหมายให้อ�นาจไว้ย่อมท�ไม่ได้”

นัน่คอืบคุคลย่อมไม่มอี�านาจเหนอืกว่าบคุคลอืน่ได้ หากจะมอี�านาจได้กต้็องเป็นบคุคล
ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ�านาจรัฐ และจะมีอ�านาจนั้นได้ ก็ต้องมีกฎหมายก�าหนดไว้
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หลกัการทีว่่าส�าหรบัประชาชนนัน้ “เม่ือไม่มีกฎหมายห้ามย่อมท�ได้” 

เป็นหลักการเดยีวกบัทีร่ฐัธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคหนึง่ และวรรคสอง รบัรองไว้ดงันี้

รัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคหนึ่ง

รัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสอง

“สิทธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่

บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว

การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�กัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือ

ในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ

ที่จะท�การนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น

ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”

“สิทธหิรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญ

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ

บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิ

หรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ”
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ในบรรดากฎหมายทั้งหลายนั้น รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด 

เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�าหนดว่ากฎหมายนั้น ถ้าจะออกมา

ใช้บังคับ จะต้องมีกระบวนการอะไร และใครบ้างที่มีหน้าที่และอ�านาจ

ในแต่ละกระบวนการนัน้ รวมถึงก�าหนดขอบเขตว่าเนือ้หาของกฎหมาย

จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระส�าคัญของสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติ

เป็นหลกัเกณฑ์พืน้ฐานไว้ในรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องไม่ขดัหรอื

แย้งต่อ “หลกันติธิรรม” อนัหมายถงึหลักความเป็นธรรมโดยธรรมชาติ

ด้วย ดงัน้ันกฎหมายใดๆ ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามรฐัธรรมนญู จึงต้อง

อยู่ภายใต้ขอบเขตที่จะต้องไม่จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน

เกนิกว่าทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดไว้ หรอืไม่ให้อ�านาจรัฐในอนัท่ีจะใช้อ�านาจ

ถึงขนาดที่จะละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนในสาระส�าคัญ

และกฎหมายใดทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู ซึง่เป็นแม่บทกฎหมายนัน้

ย่อมใช้บังคับไม่ได้

เพื่อให้หลักการส�าคัญนี้มีสภาพบังคับได้จริง จึงต้องมีองค์กรใดองค์กร

หนึ่งที่จะท�าหน้าที่ชี้ขาด ในกรณีที่มีการโต้แย้งว่ากฎหมายที่ตราขึ้นนั้น

ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู ซึง่องค์กรทีท่�าหน้าทีด่งักล่าวในแต่ละประเทศ

ทั่วโลกมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่ส�าหรับประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา องค์กรดังกล่าวคือ “ศาลรัฐธรรมนูญ”

1
บทที่
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คือ
องค์กร
แบบไหน
ใครบ้าง
และประกอบด้วย

ศาล
รัฐธรรมนูญ

บทที่

2

ศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรแบบไหน และประกอบด้วยใครบ้าง

2
บทที่

12



เป็นองค์กรตุลาการ เป็น “ศาล” โดยการเข้ารับต�าแหน่งจะต้องได้รับ
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และก่อนเข้ารับหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ และมีวิธีพิจารณาคดีอย่างศาล มีการออกนั่งพิจารณาบนบัลลังก์

ในคดทีีม่กีารออกนัง่รบัฟังข้อเทจ็จรงิหรอืความเหน็เพิม่เตมิ ซ่ึงตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ

จะมาจากกระบวนการสรรหาทีเ่ป็นอสิระ เพือ่ให้ได้ผู้ทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ

เหมาะสม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 

ก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จ�นวน 9 คน มีที่มาจาก

ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน 3 คน1

ปี คน

ไม่น้อยกว่า

ผู้พิพากษา

จ�นวน

“ศาลรัฐธรรมนูญ” 

ศาล
ฎีกา

ไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ

3 3

ศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรแบบไหน และประกอบด้วยใครบ้าง
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ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ไม่ต�่ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
จ�านวน 2 คน

ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ป ี และยังมีผลงาน

ทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ จ�านวน 1 คน

ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ป ี และยังมีผลงาน

ทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ จ�านวน 1 คน

ไม่ต�่ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุด

มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์

ศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลัย ศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลัย

ศาล
ปกครอง
สูงสุด

ผูท้รงคุณวฒิุ
สาขานติิศาสตร์

ผูท้รงคุณวฒุิ
สาขารฐัศาสตร์ หรอื
รฐัประศาสนศาสตร์

ตุลาการ ปี

ปีปี

คน

คนคน

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า

จ�นวน

จ�นวนจ�นวน

5

55

2

11

2

3 4

ศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรแบบไหน และประกอบด้วยใครบ้าง
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ผูท้รงคุณวฒุ ิซึง่ได้รบัการสรรหาจากผูร้บัหรอืเคยรบัราชการ

ในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิด ี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือ

ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ�านวน 
2 คน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ไม่ต�่ากว่า

อธิบดี

วุฒิสภา

อัยการ
สูงสุด

รอง

ปี คน

ไม่น้อยกว่า จ�นวน

5 2

5

ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกหรอืสรรหา เพือ่แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 
ต้องได้รบัความเห็นชอบจากวฒุสิภา โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี นบัแต่วนัท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรแบบไหน และประกอบด้วยใครบ้าง

บทที่
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มีหน้าที่
อ�นาจ
อะไรบ้าง

และ

ศาล
รัฐธรรมนูญ

บทที่

3

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

3
บทที่
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หน้าที่ และอ�นาจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ 

คือการพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายหรือร่างกฎหมายมีความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญ คือไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือกรณีที่เป็น

ร่างกฎหมายก็ต้องตราขึ้นโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น 

ศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่และอ�านาจในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือ

รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญประการอื่นๆ อีกด้วย

พิจารณา วินิจฉัย

พิทักษ์
รัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

3
บทที่
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หน้าท่ีและอ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ดังนี้

พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ได้แก่1

การพิจารณาว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้

บังคับแก่คดีนั้น ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 212

การวินิจฉัยว่า
พระราชก�หนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้หรือไม่ ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 172 
วรรคหนึ่ง และมาตรา 173

การพิจารณาความเห็นที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1)

การพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148

การพิจารณาว่า
ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132

และมาตรา 148

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ�นาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ

“ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ” หมายความว่า ปัญหา

ดงักล่าวจะเป็นกรณทีีอ่งค์กรต่าง ๆ ดงักล่าวตามรฐัธรรมนญู องค์กรใด

องค์กรหนึง่มอี�านาจกระท�าการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืไม่ เพยีงใด 

หรือเป็นลักษณะของการที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญต้ังแต่สอง

องค์กรขึ้นไป มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ

2

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�าล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 49)

คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรฐัธรรมนญู หมวด 5 หน้าทีข่องรฐั 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 51)

หน้าที่และอ�นาจอื่นตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่3
3.1

3.2

รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิของประชาชน

ช่วยด้วยครับ

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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คดเีก่ียวกบัการสิน้สดุสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา 82)

คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 139)

3.3

3.4

ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้

หลักการ
อย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกัน

เสนอร่างพระราชบัญญัติ

ส.ส.   ส.ว.
ขาดคุณสมบัติ

มีลักษณะต้องห้าม

กระท�การ
อันเป็นการต้องห้าม

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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ร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผูแ้ทนราษฎร

ร่างข
้อบังคับการป

ระชุม

วฒุสิภา

คดเีก่ียวกบัการเสนอ การแปรญัตต ิหรือการกระท�าด้วยประการใด ๆ 
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม)

คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผูแ้ทนราษฎร ร่างข้อบงัคบัการประชมุวฒุสิภา และร่างข้อบงัคบั
การประชุมรัฐสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา 149)

3.5

3.6

ร่างข้อบังคับการประชุม

รฐัสภา

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม)

คดเีก่ียวกบัหนงัสอืสญัญาทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคห้า)

3.7

3.8

ขาดคุณสมบัติ

มีลักษณะต้องห้าม
กระท�การ

อันเป็นการต้องห้าม

รัฐสภาหนังสือสัญญา

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ร้องขอว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 213)

คดเีก่ียวกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของร่างรฐัธรรมนญู
แก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (9))

3.9

3.10
ส.ส.  ส.ว.

เข้าชื่อ

ช่วยกลั่นกรอง
ด้วยครับ

ละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่
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คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาล
เช่น การยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นต้น

3.11

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�นาจอะไรบ้าง

บทที่

สารบัญ
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ประชาชน
สามารถ
ใช้สิทธิต่อ

ได้อย่างไร

ศาล
รัฐธรรมนูญ

บทที่

4

ประชาชนสามารถใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

4
บทที่
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สาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 นอกจากวรรคหนึ่ง ที่รับรองว่า

สทิธเิสรภีาพของประชาชนเป็นสิง่ทีม่มีาอยูเ่ดมิโดยบรบิรูณ์ เว้นแต่ทีจ่ะถกูจ�ากดั

โดยรัฐธรรมนูญแล้ว วรรคสามของมาตราเดียวกัน ยังรับรองสิทธิของประชาชน

ที่จะยกเรื่องสิทธิเสรีภาพขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้ด้วย ตามที่บัญญัติไว้ดังนี้

“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”

รัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสาม

ประชาชนสามารถใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

4
บทที่
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การยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็น

ข้อต่อสู้คดีในศาล อาจจะกระท�าได้ ในกรณีที่ประชาชนมีคดีฟ้องร้อง

หรือถูกฟ้องร้องในศาลใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

หรือศาลทหาร ผ่านการโต้แย้งต่อศาลนั้นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลนั้น ๆ ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พจิารณาวนิจิฉยัได้ ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญู มาตรา 212 วรรคหนึง่ 

ซึ่งบัญญัติว่า

โดยผูใ้ช้สทิธติามมาตรานี ้จะต้องยงัมคีดทีีไ่ด้รบัการพจิารณาอยูใ่นศาลใดศาลหนึง่ หรอื

อยูใ่นชัน้การโต้แย้งกนัในช้ันบงัคบัคด ี โดยจะร้องว่า กฎหมายทีเ่ป็นมลูเหตุแห่งการฟ้อง

ร้องคดีกันนั้น หรือกฎหมายวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ก็ได้ แต่ไม่สามารถโต้แย้งค�าพพิากษา กระบวนพจิารณา หรอืในกรณีทีศ่าลมคี�าพพิากษา

ในคดีนั้นถึงที่สุดแล้วได้

การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่อศาล

“ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับ

แก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อม

ด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วย

มาตรา 5 และยงัไม่มีค�วนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ

ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็น

เช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

ในระหว่างนั้น ให้ศาลด�เนินการพิจารณาต่อไปได้

แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมี

ค�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”

1

รัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วรรคหนึ่ง

ประชาชนสามารถใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

บทที่
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นอกจากนี้ ประชาชนก็ยังมีช่องทางการโต้แย้งว่ากฎหมาย

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยที่ไม่ต้องเป็นคดีฟ้องร้องกัน

ในศาล เช่น เป็นกรณทีีถ่กูปฏเิสธสทิธหิรือได้รบัการปฏบิตัท่ีิเป็น

การละเมิดสิทธิจากรัฐโดยผลของกฎหมาย เช่นรัฐมีเหตุผลว่า

ที่ปฏิบัติหรือมีค�าสั่งอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายให้อ�านาจ

ผ่านผูต้รวจการแผ่นดนิตามรฐัธรรมนญู มาตรา 231 (1) ท่ีบญัญตัว่ิา

การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน2

“ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้

เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ

ศาลรฐัธรรมนูญ และให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ”

รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1)
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ซึง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2561 
ก็ได้ก�าหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนท่ีมีกรอบเวลาไว้ในมาตรา 48
โดยผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเป็นผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย สามารถ
ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาภายใน
ระยะเวลา 60 วนั ว่าจะยืน่เรือ่งน้ันต่อให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยว่ากฎหมายนัน้ขดัหรอืแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยแล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน 10 วัน ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
พ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินไม่แจ้งผลการพิจารณา ผู้ร้องก็สามารถ
น�าเรื่องมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่ยื่นเรื่อง

ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพ ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ได้โดยตรง*

รับเรื่องไว้พิจารณา
ภายในระยะเวลา 60 วัน

วินิจฉัยแล้ว ต้องแจ้งให้

ผู้ร้องทราบ ภายใน 10 วัน

*กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็น
ไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ

พ้นก�หนดเวลาแล้วผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่แจ้งผลการพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ยื่นค�ร้อง หรือไม่ยื่นค�ร้อง
ภายในก�หนดเวลา 60 วัน
ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิ์ยื่นค�ร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ยื่น
เรื่อ

ง
ยื่นค�ร้อง

วินิจฉัยว่ากฎหมายนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

จริงหรือไม่
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ส่วนที่ถือเป็นพัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ไม่

เคยมีมาก่อน คอืแต่เดมิน้ัน ศาลรฐัธรรมนญูมเีพียงอ�านาจ

ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผ่านการวินจิฉัย

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เท่านั้น แต่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ยังให้

อ�านาจศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนจากการกระท�าของรัฐอันขัดหรือแย้งต ่อ

รัฐธรรมนูญได้อีกด้วย

การยื่นค�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีค�วินิจฉัยว่าถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพจากการกระท�ที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ

3

“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�ร้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�วินิจฉัย
ว่าการกระท�นั้นขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ”

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 บัญญัติว่า
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ซ่ึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 นี้ไว้ในมาตรา 46 และมาตรา 47 สรุปได้ดังนี้

การกระท�าที่สามารถร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบตามมาตรานี้ได้ 

จะต้องไม่ใช่เรื่องที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ได้แก่

การใช้อ�านาจตามรฐัธรรมนูญในทางการเมือง
หรือในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยแท ้เช่น

การเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภา การกระท�าเก่ียวกับสงครามและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่องเหล่านี้ในทางทฤษฎีถือว่ารัฐบาล
ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ซึ่งศาลจะไม่เข้าไปตรวจสอบ

การกระท�ของรัฐบาล ได้แก่3.1

การเสนอ
พระราชกฤษฎีกา

ยุบสภา
การกระท�เกีย่วกบั

สงคราม
และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

รัฐบาล

รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา

ประชาชนสามารถใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

บทที่

32

สารบัญ

4



รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ได้ก�หนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการ
ไว้เป็นการเฉพาะและยังมิได้ด�เนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน

3.2

3.3

มีกระบวนการ

ร้องหรือผู้มีสิทธิ
ขอให้ศาลพิจารณา

วินิจฉัยไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว

ยังมิได้
ด�เนินการ
ตามขั้นตอน

หรือวิธีการนั้น
ครบถ้วน
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เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลอื่น หรือ
เรื่องที่ศาลอื่นมีค�พิพากษาหรือ
ค�สั่งถึงที่สุดแล้ว

การกระท�ของคณะกรรมการชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�นาจระหว่างศาล

ศาล
ยุติธรรม

ศาล
ปกครองศาล

ทหาร

ศาล
ยุติธรรม

ศาล
ปกครอง

ศาล
ทหาร

3.4

3.5
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การกระท�ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
คณะกรรมการตุลาการทหาร
รวมถึงการด�เนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

ในกรณีที่การกระท�าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น 

ไม่ใช่กรณีต้องห้ามทั้ง 6 เรื่องข้างต้นแล้ว บุคคลซึ่งถูก

ละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพโดยตรง และได้รบัความเดอืดร้อน

หรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดือดร้อนหรอืเสยีหายโดยมอิาจ

หลีกเล่ียงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

นั้น ย่อมมีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยได้ โดยจะต้องไปด�าเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา 46 ประกอบมาตรา 48 ของพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ไม่ใชก่รณีต้องห้าม
ทั้ง 6 เรื่อง

ศาล
ยุติธรรม

ศาล
ปกครอง

ศาล
ทหาร

คณะกรรมการตุลาการ

มีสิทธิยื่นค�ร้อง

วินัยทหาร

3.6
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โดยผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการกระท�าอันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น 

จะต้องไปใช้สิทธิต่อผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการ

ถกูละเมดิสทิธิหรอืเสรีภาพนัน้ แต่บางกรณกีารละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพนัน้เป็นเรือ่งที่

ด�าเนนิอยูต่่อเนือ่ง ก็ยืน่ค�าร้องได้ตราบเท่าทีก่ารกระท�านัน้ยงัมีอยูแ่ละละเมิดสิทธิอยู่ 

โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีเวลาพิจารณาเรื่อง 60 วัน และต้องแจ้งผลการพิจารณา

ให้ผูร้้องทราบภายใน 10 วนั หากผู้ตรวจการแผ่นดนิไม่ยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู 

หรือไม่แจ้งผู ้ร้องจนสิ้นระยะเวลาข้างต้น  ผู ้ถูกละเมิดก็สามารถมาใช้สิทธิต่อ

ศาลรัฐธรรมนญูได้ภายใน 90 วนั นบัแต่เวลาทีผู่ต้รวจการแผ่นดินแจ้งผลว่าไม่ส่งเรือ่ง

ให้ศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยหรือไม่แจ้งผลการพิจารณาเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี โดยต้อง

ระบุถึงการกระท�าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงให้ชัดเจนว่า

เป็นการกระท�าใดและละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพอย่างไร

จึงอาจกล่าวได้ว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิโต้แย้งปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ทุกรูปแบบ ตามแต่

วิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ใช้ส
ิทธ

ิ

ภา
ยใน

 90
 วัน

นับ
แต

่วัน
ที่ร

ู้

หร
ือค

วร
รู้ถ

ึงก
าร
ถกู

ละเ
มดิ

สทิ
ธหิ

รอื
เสร

ภีา
พน

ัน้

ต้อ
งแจ

้งผ
ลก

าร
พิจ

าร
ณาให

้

ผู้ร
้อง
ทร

าบ
 ภา

ยใน
 10

 วัน
ยื่นเรื่อง

ใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ภายใน 90 วัน*

*กรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ยื่นค�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือไม่แจ้งผู้ร้องจนสิ้นระยะเวลา

มีเวลาพิจารณาเรื่อง
60 วัน

ประชาชนสามารถใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

บทที่

36

สารบัญ

4



การยื่นค�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐกระท�การที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐ4
ไม่เพียงเท่าน้ัน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมีแนวคิดที่ส�าคัญ

อกีประการหนึง่ในมาตรา 25 วรรคสอง ว่าประชาชนนัน้ถอืเป็น

ผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญต่อรัฐ ในการใช้สิทธิหรือเสรีภาพใด

ที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั ิ แม้ยงัไม่มกีารตรา

กฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิ

หรอืเสรภีาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู และนอกจากนี้

ยังมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐกระท�าการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็น

หน้าที่ของรัฐในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมได้

ด้วย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51 ดังนี้

“การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น

เป็นการท�เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและ

ชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�เนินการ 
รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชน
ได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

รัฐธรรมนูญ มาตรา 51
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โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 45 ก�าหนดให้ บุคคลหรือชุมชนซ่ึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ

ท�าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และได้รับความเสียหาย

จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้า

เกินสมควร ย่อมมีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยคดีได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดังต่อไปนี้

บุคคลหรือชุมชนนั้นได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องจัดให้ตน

หรอืชมุชนได้รบัประโยชน์จากการปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนญู

และหน่วยงานของรฐัได้ปฏเิสธไม่ด�าเนนิการ หรอืไม่ด�าเนนิการภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง และ

บุคคลหรือชุมชนได้โต้แย้งการด�าเนินการหรือไม่ด�าเนินการดังกล่าว

เป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือ

วันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ

หน่วยงาน
รัฐ

ปฏิเสธไม่ด�เนินการ

ไม่ด�เนินการ
ภายใน 90 วัน

หนังสือร้องเรียน

4.1
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บุคคลหรือชุมชนตาม (4.1) ได้ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ว่าหน่วยงานของรัฐตาม (4.1) มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

มีหนังสือโต้แย้งตาม (4.1) ในกรณีนี้ หากผู้ตรวจการแผ่นดิน

เห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งให้ผูร้้องและหน่วยงานของรัฐทราบ แต่หาก

ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้

ถกูต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะรฐัมนตรทีราบถงึการดงักล่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงาน
รัฐ

ค�ร้อง

คณะรัฐมนตรี

แจ้งให้ผู้ร้องและ
หน่วยงานของรัฐ

ทราบ

เสนอ

หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่
ถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่

ถูกต้องครบถ้วน

4.2
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ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
สัง่การตามทีเ่หน็สมควร  ในการนี ้คณะรฐัมนตรอีาจมอบหมายให้
คณะกรรมการหรอืหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเหน็
เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรก็ีได้ เม่ือคณะรฐัมนตรี
สั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้บุคคลหรือชุมชนทราบ หาก
บุคคลหรือชุมชนเห็นว่าการสั่งการของคณะรัฐมนตรียังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
อาจยืน่ค�าร้องขอให้ศาลวินจิฉยัตามมาตรา 7 (4) ได้ภายในสามสบิ
วนันับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

คณะรัฐมนตรี

ค�ร้อง

ค�สั่งการยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ

ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

วินิจฉัยตาม
มาตรา 7 (4)

สั่งการแล้ว
ให้แจ้งบุคคลหรือ

ชุมชนทราบ

พิจารณาความเห็น
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

4.3
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วินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายใน

120
วัน

ในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรานี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม

มติคณะรัฐมนตรีไปก่อนจนกว่าศาลจะมีค�าวินิจฉัย

ให้ศาลวินิจฉัยคดีตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันได้รับค�าร้อง

นับแต่วันได้รับค�ร้อง

หน่วยงาน
รัฐ

ระหว่างรอ
พิจารณาคดี

ให้ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ไปก่อน

ค�ร้อง
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ค�ร้อง

การยื่นค�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใช้สิทธิมิให้กระท�ล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49

5
บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ (มาตรา 49 วรรคหนึ่ง)

ผู้ใดทราบว่ามีการกระท�าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิ
ร้องต่ออัยการสูงสุดเพ่ือร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�าดังกล่าวได้
(มาตรา 49 วรรคสอง)

อัยการ
สูงสุด

ร้องขอ

ล้มล้างประชาธิปไตย
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ในกรณทีีอั่ยการสงูสดุมีค�าสัง่ไม่รบัด�าเนนิการตามทีร้่องขอ หรอืไม่ด�าเนนิการ

ภายในสบิห้าวันนบัแต่วันท่ีได้รบัค�าร้องขอ ผูร้้องขอจะยืน่ค�าร้องโดยตรงต่อ

ศาลรฐัธรรมนญูก็ได้ (มาตรา 49 วรรคสาม)

การด�าเนินการตามมาตรานี้
ไม่กระทบต่อการด�เนินคดีอาญาต่อผู้กระท�การตามวรรคหนึ่ง

(มาตรา 49 วรรคสี่)

ค�ร้อง

อัยการ
สูงสุด

ค�ร้อง

ไม่รับ
ด�เนินการ

ยื่นโดยตรง

ไม่ด�เนินการ
ภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ได้รับค�ร้องขอ
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โดยมีวิธี
พิจารณา
อย่างไร

ท�งาน
ศาล
รัฐธรรมนูญ

บทที่

5
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กฏ หมาย

ศาลรัฐธรรมนูญมีวิธีในการพิจารณาตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู 
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 และมี
ผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เนื้อหาส�าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ คือ
การก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์ประกอบของศาล การด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของ
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู การใช้สิทธิยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู การก�าหนด
องค์คณะ วิธีพิจารณา และการท�าค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มาตรา 27 ก�าหนดให้ใช้ระบบไต่สวน 
โดยให้ศาลมีอ�านาจค้นหาความจริงและในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ และ
ไม่เคร่งครัดกับบทตดัพยานหลกัฐานหรอืข้อผดิพลาดคลาดเคลือ่นในเชิงกระบวนการทีไ่ม่
เป็นสาระส�าคญั เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดี ซึ่งเป็น
ระบบเดียวกันกับที่ใช้ในศาลปกครอง และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ตลอดจนศาลช�านญัพเิศษบางศาลด้วย ทัง้นี ้ ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจ
เรยีกเอกสารหรอืหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดเพื่อมาให้ถ้อยค�า
ตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน ด�าเนินการใดเพื่อประโยชน์
แห่งการพิจารณาก็ได้ 
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นอกจากนี ้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักล่าว กก็�าหนดให้ศาลรฐัธรรมนญู

มกีระบวนการพจิารณาคดตีามหลกัการอย่างศาลทัว่ไป เช่น การเปิดโอกาสให้มีการคดัค้าน

ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรือตลุาการทีอ่าจมส่ีวนได้เสยีอาจขอถอนตัวจากการพจิารณา

ก็ได้ มีบทว่าด้วยการ “ละเมิดอ�นาจศาลรัฐธรรมนูญ” ที่ศาลอาจจะตักเตือน 

ไล่ออกจากบรเิวณศาล หรอืแม้แต่สัง่ลงโทษทางอาญา โดยมโีทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่เดือน 

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (แต่การจะลงโทษทางอาญานั้น ต้อง

กระท�าโดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

กล่าวคือตุลาการเต็มองค์คณะ 9 คน ก็ต้องได้เสียง 6 คนขึ้นไป)

การลงโทษทางอาญา
กรณีละเมิดอ�นาจศาล

ลงมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

คน

คน

ตุลาการ

ตุลาการ

6
3
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ในกรณทีีป่ระชาชนยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญโดยตรงหรอืผ่านผูต้รวจการแผ่นดนิ 
ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งว่าการกระท�าหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญู พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 
ก�าหนดให้ศาลมอี�านาจตัง้ตลุาการไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นผูพ้จิารณาว่าจะรบัค�าร้องไว้
พจิารณาหรอืไม่ เป็นเหมอืนองค์คณะเพือ่กล่ันกรองคด ี ซึง่ถ้าคณะตลุาการ 3 คนมี
มตริบัค�าร้อง ก็ถือว่าศาลรบัค�าร้องไว้ได้ แต่ถ้าคณะตลุาการดงักล่าวมมีตไิม่รบัค�าร้อง
ไว้พิจารณาวินจิฉัย ก็จะต้องเสนอความเห็นน้ันต่อองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับความเห็นไม่รับค�าร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่ หากเห็นด้วย
ก็ออกค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งค�าส่ังดังกล่าวมีผลให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล 
องค์คณะ 3 คนจงึไม่อาจสัง่ไม่รบัแล้วเป็นทีสุ่ดในตวัได้ แตกต่างจากกรณรีบัค�าร้องไว้
วินจิฉยั โดยพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 
มาตรา 49 วรรคสอง ก�าหนดกรอบเวลาให้คณะตลุาการ 3 คน ต้องพจิารณาให้เสรจ็
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล 
(ซึง่กจ็ะต้องเสนอค�าร้องให้คณะตุลาการภายในเวลาสองวันนับแต่รับเรื่อง) และถ้า
คณะตุลาการมีความเห็นควรส่ังไม่รบัค�าร้องไว้พจิารณาวินิจฉัย ให้เสนอองค์คณะของ
ศาลพจิารณาภายในห้าวนั และให้ศาลพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะตุลาการดังกล่าว

การพิจารณาเบื้องต้นของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาว่าจะรับค�ร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่
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และเมือ่มคี�าวนิจิฉยัแล้ว พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 74 ก็ยังก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจออกค�าบังคับให้เป็น
ไปตามค�าวินิจฉัยได้ด้วย โดยค�าบังคับนี้ ศาลอาจก�าหนดให้มีผลไปในอนาคต หรือ
อาจก�าหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ตามความจ�าเป็น
หรือสมควร ตามความเป็นธรรมแห่งกรณีก็ได้

ในการนัง่พจิารณาและท�าค�าวินิจฉัย ตลุาการซึง่เป็นองค์คณะทกุคนต้องร่วม
พิจารณาคด ีและร่วมท�าค�าวินจิฉยั เว้นแต่มีเหตถุกูคัดค้าน หรอืมเีหตจุ�าเป็นอืน่อันไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่วนในการท�าค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 72 ก�าหนดให้
ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (เช่นกรณีของการจะ
วินจิฉยัว่า พระราชก�าหนดตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ 
มาตรา 172 วรรคหน่ึง ต้องใช้เสียงสองในสามของตุลาการทั้งหมด) ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ศาลปรกึษาหารือกนัจนกว่าจะได้ข้อยตุ ิ โดยตลุาการซึ่งเป็น
องค์คณะทกุคนจะงดออกเสยีงในประเด็นใดประเด็นหนึง่ตามทีศ่าลได้ก�าหนดไว้มิได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีตุลาการ ซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นส�าคัญแห่งคดีใด 
ย่อมไม่มีอ�านาจในการท�าค�าวินิจฉัยคดีนั้น โดยพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู มาตรา 75 ได้ก�าหนดให้ตุลาการ ซ่ึงเป็นองค์คณะ
ทุกคนต้องท�าความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม
ก่อนการลงมต ิ ความเหน็ส่วนตนนีใ้ห้ท�าโดยสังเขป และต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ตามข้อก�าหนดของศาล
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ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีองค์คณะอย่างน้อย 7 คน จึงจะท�าค�าวินิจฉัย
ได้ ซึง่การท�าค�าวนิจิฉยันี ้ยงัรวมถงึการมคี�าสัง่ใด ๆ ทีท่�าให้คดีเสรจ็เดด็ขาดไปจากศาล 
เช่นการสั่งไม่รับค�าร้องไว้วินิจฉัยด้วย และที่น่าสนใจ คือ มาตรา 71 ยังให้อ�านาจศาล
ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการช่ัวคราวก่อนการวินิจฉัย เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงและยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หรือ
เพือ่ป้องกนัความรนุแรงอันใกล้จะถึงได้ด้วย โดยมหีลกัเกณฑ์เบือ้งต้นว่าค�าร้องของผูร้้อง
มเีหตอุนัมนี�า้หนักทีศ่าลจะวนิิจฉยัให้เป็นไปตามค�าร้อง ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกทีศ่าลรฐัธรรมนูญ
มีอ�านาจออกมาตรการชั่วคราวก่อนมีค�าวินิจฉัยได้

มาตรา

71 เป็นครั้งแรกที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�นาจ

ก�หนดมาตรการ
หรือวิธีการใด ๆ
เป็นการชั่วคราว
ก่อนการวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ

องค์คณะ
อย่างน้อย 7 คน
ท�ค�วินิจฉัย
หรือมีค�สั่ง

ท�ให้คดีเสร็จเด็ดขาด

ค�วินิจฉัย คือ กรณีที่ศาลรับค�ร้องไว้
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี

ค�สั่ง คือ กรณีศาลไม่รับค�ร้อง เนื่องจากไม่อยู่
ในหน้าที่และอ�นาจศาลหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่ศาลก�หนดหรือมีเหตุจ�หน่ายคดี

เพื่อป้องกันความรุนแรง
อันใกล้จะถึง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่
การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
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ที่ผ่านมา

ประชาชน
ให้กับประเทศชาติ
อะไร
สร้างประโยชน์

ศาล
รัฐธรรมนูญ

และ

บทที่
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ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วางหลักการคุ้มครองและรับรองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและการคุ้มครอง

หลักนิติธรรมไว้ในค�าวินิจฉัยหลายเรื่อง 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รับรองเสรีภาพของสตรี
ในการเลือกใชน้ามสกุล
และความเสมอภาคในทางภาษี
(ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546 และที่ 17/2555)

1
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า

“...เมื่อบทบัญญัติมาตรา 12 มีลักษณะเป็นบทบังคับ

ให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็นการลิดรอน

สิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ท�ให้ชายและหญิงมีสิทธิ

ไม่เท่าเทียมกัน เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมาย

ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล

อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากการบังคับ

ให้หญิงมีสามีใช้ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียว โดยใช้

สถานะการสมรสนั้น มิได้เป็นเหตุผลในเรื่องความแตกต่าง

ทางกายภาพหรือภาระหน้าที่ระหว่างชายและหญิงที่มี

ผลมาจากความแตกต่างทางเพศ จนท�ให้ต้องมี

การเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกัน...”
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ส่วนในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2555 ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักไว้ว่า 

“...ประมวลรัษฎากรที่ก�หนดให้เฉพาะภริยาที่มี
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ไม่ว่าจะมีเงินได้พึงประเมิน

ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 40 (1) โดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามี
ตามมาตรา 57 ตรี นั้น เป็นบทบัญญัติที่ท�ให้สามีภริยา

ในกรณีที่ภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) ต้องเสียภาษีสูงกว่ากรณีของสามีภริยาที่ภริยา
มีรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และยังท�ให้หญิงมีสามี

ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินในกรณีดังกล่าวต้องเสียภาษีสูงกว่า
หญิงโสดที่มีเงินได้พึงประเมินในลักษณะเดียวกัน ทั้งยังไม่เป็น

การมุ่งสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
ชายหญิงจึงไม่นิยมสมรสกันเพราะต้องรับภาระภาษีในอัตรา

ที่สูงขึ้น ถือเป็นการไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง 
และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลภายหลังจากการสมรส...”
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ยืนยันว่าข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหา
หรือจ�เลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์
เป็นหลักการส�คัญของ “หลักนิติธรรม”
(ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555)

2
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า

“...ข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ�เลยในคดีอาญา

เป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ถือเป็นหลักการ

พื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า

บุคคลทุกคนมิใช่ผู้กระท�ความผิดอาญา เพื่อเป็นหลักประกัน

แห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา

ที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคนที่จะไม่ถูกลงโทษทางอาญา 

จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท�

ความผิด และเป็นหลักการที่ส�คัญประการหนึ่งของ

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ได้รับการยอมรับ

ในนานาอารยประเทศ และระดับระหว่างประเทศ...”

ผู้บริสุทธิ์
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ยืนยันหลักการว่าสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
โดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจ
เอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง 
และพยานหลักฐานของตน เป็นสาระส�คัญแห่งสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
“หลักนิติธรรม” (ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556)

3
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า

“...พระราชบัญญัตคิวามร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 เป็นบทบัญญัติที่มิได้ก�หนด
รายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 
แต่เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้จ�เลยต้องถูกผูกมัดตามพยานหลักฐาน
และเอกสารที่ได้มาจากการสืบพยานของโจทก์ในศาลต่างประเทศ
ที่จ�เลยไม่มีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดี
ได้อย่างเพียงพอ จึงไม่เป็นธรรมแก่จ�เลย ซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรอง
และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้
รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจ
เอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยาน

หลักฐานของตน การมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดี
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม

ในการด�เนินการตามกระบวนการยุติธรรม การมีโอกาสในการต่อสู้
คดีอย่างเพียงพอ และการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 14.3
จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
และกระทบกระเทือนสาระส�คัญแห่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม...”

ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน
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วางหลักว่ากฎหมายที่จ�กัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลนั้นต้องมีขอบเขต
ชัดเจนแน่นอน (ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555)4
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า

“...กฎหมายที่จ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น 

ต้องมีขอบเขตชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ประชาชนทราบว่า

กฎหมายดังกล่าวต้องการจ�กัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้าง 

และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สัดส่วน

พอเหมาะพอควรแก่กรณี ค�นึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือ

ประโยชน์ของสังคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์ขององค์กร...”

กฎหมายที่จ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องมี

ขอบเขตชัดเจนแน่นอน ไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ

ที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน
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รับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนว่า
ในกรณีที่รัฐเข้าไปลิดรอนสิทธิในทรัพย์สินของ
ประชาชนแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการชดใช้
ค่าทดแทนเยียวยาที่เป็นธรรมตามควรแก่กรณี 
โดยไม่มีข้อยกเว้น (ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 13/2556)

5
ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า

“...บทบัญญัติมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เฉพาะในส่วนที่มิได้ก�หนดให้
การประปาส่วนภูมิภาคมีการชดใช้ค่าทดแทนในการใช้ที่ดินให้แก่

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางท่อน�้าที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึงแปดสิบเซนติเมตรไว้ จึงเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่จ�กัดหรือลิดรอนสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองที่ดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง เนื่องจาก

เป็นการจ�กัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
โดยเกินความจ�เป็น และกระทบกระเทือนสาระส�คัญแห่งสิทธินั้น 
ทั้งยังมีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควรแก่
กรณี ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ
เสรีประชาธิปไตยที่รัฐจะต้องคุ้มครองและรับรองสิทธิในทรัพย์สิน

ของประชาชนเป็นส�คัญ และหากมีกรณีใดที่เป็นข้อยกเว้น
ให้รัฐก้าวล่วงเข้าไปลิดรอนสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน

รัฐจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าทดแทนเยียวยาที่เป็นธรรม
ตามควรแก่กรณี และขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 3 วรรคสอง อีกด้วย...”

ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน
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ที่ปรึกษา

นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์

นายปัญญา อุดชาชน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ  ไตรมาศ
เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บรรณาธิการ

นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์

พันโท ภาคภูมิ  ศิลารัตน์

รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)

รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านบริหาร)

58



คณะผู้จัดท�

บริษัท ไอเดียลเรดดี้ จ�กัด
Idealready co.,ltd.

ศิลปกรรม

นายสุทธิรักษ์  ทรงศิวิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

นายชวลิต  ศรีโฉมงาม  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

นางฉัตรแก้ว  เลิศไพฑูรย ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

นางสาวสาวิตรี  อมรตานนท ์ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยี   
     สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นางสาวมาลินี  ธีระวรกุล  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นายชลอ  อินน้อย   เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ

นางสาวนฤมล  แซ่โง้ว  นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญช�านาญการ

นางสาววิรากร  จันทะโสต  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ

นายกล้า  สมุทวณิช   นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญช�านาญการ

นายปภู ธรรมวงศา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศรศวัส  มลสุวรรณ  นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร  นาคอุไร  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
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ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7777   โทรสาร  : 02-143-9522
E-mail : office@constitutionalcourt.or.th

.constitutionalcourt.or.thwww

ศาลรัฐธรรมนูญ
Call Center

1201
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