(๒๒)
คำสัง่ ศำลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาสั่ งที่ ๗๕/๒๕๕๕

เรื่ องพิจำรณำที่ ต. ๑๘/๒๕๕๕
วันที่ ๒๖ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๕

เรื่ อง

นำยสุ รทัศน์ ห์ลีละเมี ยร (ผูร้ ้ อง) ขอให้ศำลรั ฐธรรมนู ญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรั ฐธรรมนู ญ
มำตรำ ๒๑๒ ว่ำ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๖๙ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๗๐ วรรคสอง ขัดหรื อแย้งต่อ
รั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๔๐ (๓) มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๒๒๐ วรรคสอง และมำตรำ ๒๒๒
วรรคสำม หรื อไม่

ข้อเท็ จจริ ง ตำมค ำร้ องและเอกสำรประกอบสรุ ปได้ว่ ำ นำยสุ รทัศน์ ห์ ลี ละเมี ยร (ผู้ร้ อง)
ได้ฟ้องคดี ต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ รวมทั้งสิ้ น ๓ คดี คื อ คดี หมำยเลขแดงที่ ๕๒๙๙/๒๕๔๘ ขอตั้ง
ผูจ้ ดั กำรมรดก คดี หมำยเลขแดงที่ ๑๕๙๔/๒๕๔๘ ฟ้ องขอแบ่งมรดก และคดีหมำยเลขแดงที่ ๓๗๖๑/
๒๕๔๘ ฟ้ องเพิกถอนพินัยกรรมปลอม และผูร้ ้ องได้ยื่นหนังสื อร้ องเรี ยน ลงวันที่ ๑๓ มิ ถุนำยน
๒๕๕๕ เรื่ อ งขอควำมเป็ นธรรมต่ อ คณะกรรมกำรตุ ล ำกำรศำลยุติ ธ รรม (ก.ต.) ซึ่ งส ำนั ก งำน
ศำลยุติธรรม ได้มีหนังสื อ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๕ แจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำ ข้อร้ องเรี ยน
ดัง กล่ำวเป็ นข้อกล่ำวอ้ำงที่ เลื่อยลอย ไม่ มีหลักฐำนเพีย งพอที่ จะให้สอบข้อเท็จจริ งได้ และเป็ นข้อ
ร้องเรี ยนเดิมที่ประธำนศำลฎีกำได้พิจำรณำมีคำสัง่ ให้ยตุ ิเรื่ องแล้ว ในครั้งนี้จึงได้มีคำสัง่ ให้ยตุ ิเรื่ อง
ผูร้ ้ องเห็ นว่ำ พระรำชบัญญัติร ะเบี ย บข้ำรำชกำรฝ่ ำยตุ ลำกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๖๙ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๗๐ วรรคสอง เป็ นบทบัญญัติที่ให้อำนำจ ก.ต.

-๒กำหนดระเบียบคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นเห็ น ว่ ำ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ ำ วมี มู ล ควำมผิ ด แต่ ก ำรที่ ส ำนั ก งำนศำลยุ ติ ธ รรมแจ้ ง ว่ ำ
กำรร้องเรียนไม่มีมูลประกอบกับมิได้มีบทบัญญัติให้ ก.ต. ทรำบเรื่องร้องเรียนแต่อย่ำงใด จึงเกิดเป็น
ช่องว่ำงที่ ก.ต. ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือประชำชนได้ตำมเจตนำรมณ์รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๒๐
วรรคสอง กำรคัดกรองเรื่องร้องเรียนที่สำคัญออกไปก่อนโดยปรำศจำกอำนำจ โดยอำจจะประสงค์
ช่วยผู้กระทำควำมผิดทั้งผู้พิพำกษำที่ทำผิดวินัยและคู่ควำมที่ทำผิดกฎหมำย อันเป็นกำรล้มเหลวของ
กำรใช้อำนำจของ ก.ต. ในอันที่จะพิทักษ์สิทธิทำงกำรร้องทุกข์ของประชำชนที่ถูกละเมิด หรือไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรมในกระบวนกำรยุติธรรมที่สมควรได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๐ (๓)
อีก ทั้ ง ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๒๒๒ วรรคสำม เลขำธิ กำรส ำนั กงำนศำลยุ ติ ธรรมมี อ ำนำจเพี ยง
กำรบริ หำรงำนบุ คคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนิ นกำรอื่ น กำรกระท ำของเลขำธิ กำรส ำนั กงำน
ศำลยุติธรรมที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนจะกระทำมิได้ เนื่องจำกเป็นอำนำจหน้ำที่ของ ก.ต. ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่
โดยตรงที่จะพิจำรณำโทษทำงวินัยของผู้พิพำกษำตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๒๐ วรรคสอง
ผู้ ร้ อ งจึ ง ขอให้ ศ ำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๒๑๒ ว่ ำ
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ง
มำตรำ ๖๙ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๗๐ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๐ (๓) มำตรำ ๕๙
มำตรำ ๒๒๐ วรรคสอง และมำตรำ ๒๒๒ วรรคสำม หรือไม่
ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำเบื้องต้นมีว่ำ คำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ ที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัย หรือไม่
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่ำ “กำรใช้สิทธิตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่
ไม่อำจใช้สิทธิโดยวิธีกำรอื่นได้ แล้ว ทั้งนี้ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ ” และข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำ
คำวินิจ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๒๑ วรรคหนึ่ ง ก ำหนดว่ำ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิห รือเสรีภำพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศำลเพื่อมี คำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยขัดหรือแย้ ง

-๓ต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง กำหนดว่ำ “กำรใช้สิทธิตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นกรณี ที่ไม่อำจใช้สิทธิ
โดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๒๑๑ มำตรำ ๒๔๕ (๑) และมำตรำ ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒)
ของรัฐธรรมนูญ”
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ ผู้ที่ จ ะใช้ สิ ทธิ ยื่ น ค ำร้ อ งต่ อ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ
ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญ มำตรำ ๒๑๒ ได้น้ ัน ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขตำมที่
กฎหมำยกำหนดไว้ 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 คำร้ องนี้ ผูร้ ้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ำพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๖๙ วรรคหนึ่ ง และ
มำตรำ ๗๐ วรรคสอง ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๐ (๓) มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๒๒๐ วรรคสอง
และมำตรำ ๒๒๒ วรรคสำมหรื อไม่ ทว่ำเมื่ อพิจำรณำเนื้ อหำคำร้ องแล้ว เห็นว่ำ ผูร้ ้องประสงค์ให้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ ระเบียบคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ขัดหรื อแย้งต่ อรั ฐ ธรรมนู ญ มำตรำ ๔๐ (๓)
มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๒๒๐ วรรคสอง และมำตรำ ๒๒๒ วรรคสำม หรื อไม่ แต่ เนื่ องจำกระเบี ย บ
ดังกล่ำวมิได้เป็ นบทบัญญัติแห่งกฎหมำยตำมควำมหมำยของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๖ และมำตรำ ๒๑๒
ประกอบกับตำมคำร้องที่อำ้ งว่ำไม่อำจใช้สิทธิโดยวิธีกำรอื่นได้แล้วนั้น ปรำกฏว่ำผูร้ ้องยังไม่ได้ใช้สิทธิ
ยื่นฟ้ องคดี และโต้แย้งต่อศำลตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๑ ทั้งยังมิได้ใช้สิทธิ ยื่นเรื่ องต่อผูต้ รวจกำร
แผ่นดิ นตำมรั ฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๔๕ (๑) และใช้สิทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ งชำติตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒) คำร้องของผูร้ ้องจึงไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ ประกอบข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำ
คำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจำรณำวินิจฉัยได้

