(๒๓)
(๒๒)
คำสัง่ ศำลรัฐธรรมนูญ
(๒๓)
คำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาสั่ งที่ ๖๖/๒๕๕๕

เรื่ องพิจำรณำที่ ต. ๑๖/๒๕๕๕
วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๕

เรื่ อง

นำยสุ ร ชั ย ฝั้ นแก้ ว (ผู้ร้ อ ง) ขอให้ ศ ำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ
มำตรำ ๒๑๒ ว่ำ พระรำชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หำรรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มำตรำ ๑๒ (๓) ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ หรื อไม่

ข้อ เท็ จ จริ งตำมค ำร้ อ งและเอกสำรประกอบสรุ ปได้ว่ ำ นำยสุ ร ชัย ฝั้ นแก้ว (ผู้ร้ อ ง)
ได้ใ ช้สิ ท ธิ ยื่ น ค ำร้ อ งต่ อ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ต ำมรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๕๔ โดยผูร้ ้องขอให้คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เสนอเรื่ องพร้ อ มควำมเห็ น ต่ อ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ พระรำชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หำรรำชกำร
กรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ ง กระทบต่ อสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนและมี ปัญหำ
ควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ หรื อไม่ ซึ่งคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชำติพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ ง
สอดคล้อ งกับ หลัก กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองตำมรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๒๘๔ ที่ บัญ ญัติ ใ ห้
กำรเลือกตั้งคณะผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นและสมำชิ กสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงของประชำชน โดยกำรเลื อกตั้ง ดัง กล่ำวให้ใช้วิธีกำรออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับ

-๒ซึ่ ง เป็ นคนละกรณี กับหลักควำมเสมอภำคและหลักกำรห้ำมเลื อกปฏิ บัติ โ ดยไม่ เป็ นธรรมต่ อบุ ค คล
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐
ต่อมำผูร้ ้ องได้ใช้สิทธิ ยื่นคำร้ องต่อผูต้ รวจกำรแผ่นดิ นตำมรั ฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๔๕ (๑)
โดยผูร้ ้ องขอให้ผตู้ รวจกำรแผ่นดิ นส่ งเรื่ องให้ศำลรั ฐธรรมนู ญพิจำรณำวินิจฉัย กรณี พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริ หำรรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๑๒ (๓) ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๓๐ หรื อไม่ ซึ่ งผูต้ รวจกำรแผ่นดินพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำร
รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๔๕ ประกอบมำตรำ ๑๒ (๓) มิได้เป็ นบทบัญญัติ
ที่จำกัดสิ ทธิ ของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งผูว้ ่ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนครโดยเด็ดขำดสิ้ นเชิ ง แต่เป็ นกำรกำหนด
เงื่ อนไขกำรใช้สิทธิ ดังกล่ำวไว้โ ดยต้องเป็ นบุ คคลที่ มีชื่ ออยู่ในทะเบี ยนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็ นเวลำ
ไม่นอ้ ยกว่ำเก้ำสิ บวัน และมิได้มีลกั ษณะเป็ นกำรเลื อกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่ ง
ควำมแตกต่ำงในเรื่ องถิ่นกำเนิดแต่อย่ำงใด
นอกจำกนี้ ผูร้ ้ องได้เคยยื่นค ำร้ องขอให้ศำลรั ฐธรรมนู ญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรั ฐธรรมนู ญ
มำตรำ ๒๑๒ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๕
ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำเบื้องต้นมีว่ำ คำร้องของผูร้ ้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ ที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัย หรื อไม่
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่ำ “บุคคลซึ่ งถูกละเมิ ดสิ ทธิ หรื อเสรี ภำพที่
รั ฐ ธรรมนู ญนี้ รั บรองไว้มีสิทธิ ยื่นค ำร้ องต่ อศำลรั ฐ ธรรมนู ญเพื่อวินิจฉัย ว่ำบทบัญญัติแ ห่ ง กฎหมำย
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่ำ “กำรใช้สิทธิ ตำมวรรคหนึ่ งต้องเป็ นกรณี
ที่ไม่อำจใช้สิทธิ โดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตำมที่บญ
ั ญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำ ด้ว ยวิ ธี พิ จ ำรณำของศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ” และข้อ ก ำหนดศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ว ยวิ ธี พิ จ ำรณำและ
กำรทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ ง กำหนดว่ำ “บุคคลซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภำพ
ที่รัฐธรรมนูญรั บรองไว้มีสิทธิ ยื่นคำร้องต่อศำลเพื่อมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยขัดหรื อแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง กำหนดว่ำ “กำรใช้สิทธิตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นกรณี ที่ไม่อำจใช้สิทธิ
โดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๒๑๑ มำตรำ ๒๔๕ (๑) และมำตรำ ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒)
ของรัฐธรรมนูญ”

-๓ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำแล้ว เห็ น ว่ ำ ผู้ที่ จ ะใช้สิ ท ธิ ยื่ น ค ำร้ อ งต่ อ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ตำม
บทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๒๑๒ ได้น้ ัน ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขตำมที่
รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ดังนี้
(๑) ต้องเป็ นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภำพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้อนั สื บเนื่ องมำจำก
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย
(๒) บุคคลนั้นต้องยืน่ คำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยนั้น
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
(๓) ต้องเป็ นกรณี ที่บุคคลนั้นไม่อำจใช้สิทธิโดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ คำร้องนี้ แม้ว่ำผูร้ ้องจะไม่ได้ระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริ ง ของคำร้องเดิ ม
ไว้ด้วย แต่ เป็ นที่ เข้ำใจได้ว่ำ ผูร้ ้ องมุ่ง ประสงค์ให้ศำลรั ฐ ธรรมนู ญพิจำรณำในประเด็นเดี ย วกันกับ
ค ำร้ อ งเดิ ม และแม้ว่ ำ ผู้ร้ อ งจะไม่ ไ ด้ร ะบุ ใ นค ำร้ อ งว่ ำ พระรำชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำใดขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ แต่เมื่ อพิจำรณำ
เนื้ อหำแล้วเห็ นว่ำ กรณี เป็ นกำรขอให้พิจำรณำวิ นิจฉัย ว่ำ พระรำชบัญญัติร ะเบี ย บบริ หำรรำชกำร
กรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๑๒ (๓) ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๐ หรื อไม่
ซึ่ งศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งที่ ๕๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๕ ไม่รับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัย
เนื่ อ งจำกไม่ ป รำกฏว่ำ ผูร้ ้ อ งได้ใ ช้สิท ธิ ต ำมรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๒๔๕ (๑) และมำตรำ ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) สำหรับข้อเท็จจริ งตำมคำร้องนี้ ผูร้ ้องได้ยนื่ เรื่ องต่อผูต้ รวจกำรแผ่นดินตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๒๔๕ (๑) และยื่ น เรื่ องต่ อ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ต ำมรั ฐ ธรรมนู ญ
มำตรำ ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒) แล้ว ประกอบข้อ เท็ จ จริ ง ตำมค ำร้ อ งเดิ ม ผู้ร้ อ งได้ยื่ น ฟ้ องต่ อ
ศำลปกครองสูงสุ ดซึ่ งคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ผูร้ ้องจึงไม่อำจใช้สิทธิ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๑ ได้อีก
คำร้องนี้จึงเป็ นกรณี ที่ผรู้ ้องไม่อำจใช้สิทธิโดยวิธีกำรอื่นได้อีก
ประเด็น ที่ ศ ำลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้อ งพิจ ำรณำวิ นิ จ ฉัย ต่ อ ไปมี ว่ำ ผูร้ ้ อ งเป็ นบุ ค คลซึ่ ง ถูกละเมิ ด
สิ ทธิ หรื อเสรี ภำพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้อนั สื บเนื่ องมำจำกบทบัญญัติ แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริ หำรรำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๑๒ (๓) หรื อ ไม่ พิ จำรณำแล้วเห็ น ว่ำ
พระรำชบัญญัติระเบี ยบบริ หำรรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็ นกฎหมำยที่ กำหนดให้

