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 ศาลรัฐธรรมนญูเปนสถาบันหลกัในการวนิจิฉยัชีข้าดคดีรฐัธรรมนูญเพือ่รกัษาความเปนกฎหมาย

สงูสดุของรฐัธรรมนญู แกไขเยียวยาปญหาในการใชรฐัธรรมนูญและสรางความกาวหนาในการพฒันา

ระบอบประชาธิปไตย โดยมุงใหเกิดบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ

ประชาชน การสรางความถูกตองเปนธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

วิสัยทัศน
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1. การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งกอนที่กฎหมายจะใชบังคับ

 และภายหลังที่กฎหมายใชบังคับ

2. วางหลกักฎหมายในคดรีฐัธรรมนญูใหเปนบรรทดัฐานและใหความกระจางชดัเกีย่วกบับทบญัญตัิ

 ในการบังคับใชรัฐธรรมนูญ

3. การควบคุมความชอบธรรมและความโปรงใสของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

4. การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

5. การแกไขและเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชรัฐธรรมนูญ

6. การรักษาไวซึ่งประโยชนสาธารณะ

พันธกิจ

W P1-78 M2.indd   5W P1-78 M2.indd   5 10/14/11   8:49 AM10/14/11   8:49 AM



 ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคง
มีพันธกิจเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในสวนของ
ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนในดานการคุมครองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพ่ิมข้ึน 
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และรัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการตราพระราชกําหนดไดเพิ่มขึ้น
 การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญในรอบป ๒๕๕๓ ไดดําเนินการเปนไปตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยวินิจฉัยคดีดวยความยุติธรรม
และรวดเรว็ พรอมท้ังใหสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูสนับสนุนกระบวนการพจิารณาวนิจิฉยัคดี
และพัฒนาความรูทางดานวิชาการ
 รายงานประจาํป ๒๕๕๓ ศาลรัฐธรรมนญูไดรวบรวมและประมวลผลการดาํเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญและสาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญดงักลาวเพ่ือรายงานตอสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ
หนวยงานใหประชาชนไดรับทราบ และนําไปใชประโยชนตอไป

      ศาลรัฐธรรมนูญ

คํานํา
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สารบัญ

     หนา

คํานํา     ๖

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑๑-๒๑

คณะผูบริหาร / ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒๓-๗๗

สวนที่  ๑ โครงสรางและอํานาจหนาที่ ๗๙-๑๑๒
  ๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
   ๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
   ๑.๒ อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
   ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
   ๑.๔ แผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ
  ๒. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
   ๒.๑ อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
   ๒.๒ พันธกิจสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
   ๒.๓ โครงสรางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
   ๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สวนที่  ๒ ผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๑๓-๒๙๖
  ๑. การพิจารณาวินิจฉัยคดี
  ๒. การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการพิจารณา
   สูระดับสากล
  ๓. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
  ๔. การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศในระดับสากล
  ๕. การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกทั้งใน
   ประเทศและตางประเทศ
  ๖. การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร

สวนที่  ๓ การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสําคัญของประเทศ ๒๙๗-๓๐๘

สวนที่  ๔ รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน ๓๐๙-๓๓๘
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน
 - งบแสดงผลการดําเนินงาน
 - งบกระแสเงินสด

D 6-7,9,11,13-21,23-24,27-28,38,40-41,70,73 new m2.indd   9D 6-7,9,11,13-21,23-24,27-28,38,40-41,70,73 new m2.indd   9 10/14/11   8:55 AM10/14/11   8:55 AM



W P1-78 M2.indd   10W P1-78 M2.indd   10 10/14/11   8:57 AM10/14/11   8:57 AM



คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๑๒
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๕

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๖

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๗
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นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๘

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๒๐

นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะผูบริหาร
ขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๒๔

นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นายสนิท จรอนันต 
ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๒๖

นายปญญา อุดชาชน
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๒๘

นายนภดล ช. สรพงษ
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๓๐

นายสาโรช โชติพันธุ
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นางจริยา อัศวรักษ
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๓๒

นางจินตนาพร คงธเนศ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8 ว.

W P1-78 M2.indd   32W P1-78 M2.indd   32 10/14/11   9:06 AM10/14/11   9:06 AM



ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นางวิภาวรรณ หะวานนท
ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
รกน. ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๓๔

นางสาววราภรณ อมราพิทักษ
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและกฎหมาย 
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ

ตามที่เลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๓๕
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นายสุทธิรักษ ทรงศิวิไล
ผอ. สํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
รกน. ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๓๖

นายธีรพงษ ธิติธางกูร
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาบุคลากรและระเบียบ 

ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ
ตามที่เลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นายนนทนิพัทธ โพธิ์เดชธํารง
ผูอํานวยการสวนบริหารและพัฒนาบุคคล 
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว. 
กลุมงานคดี 5
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๓๘

นางอัจฉรียา อนันตพงศ
ผูอํานวยการสวนการคลังและพัสดุ 
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นายบุญเสริม นาคสาร
ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการ
สวนบริหารและพัฒนาบุคคล
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๔๐

นายชาญฉกรรจ วีระขจร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นางนันทนภัส ปญญวานันท
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 ชวยราชการ
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการ
สวนสารนิเทศ ศูนยเทคโนโลยีและ
ขอมูลสารสนเทศ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๔๒

นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

รกน. ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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พันจาโท ชวลิต ศรีโฉมงาม
ผูอํานวยการสวนสารนิเทศ 
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว. กลุมงานคดี 6
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๔๔

นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 1
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๔๕

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

วาที่เรือตรี ดิเรก สุขสวาง 
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 2
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๔๖

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 3 
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นายกมล โสตถิโภคา 
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 4
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๔๘

นายสําราญ นาบุตร
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 5
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นายสิทธิพร เศาภายน 
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 6
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๕๐

นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 7
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นายกาญจน วรกุล
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 8
ชวยราชการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร

๕๒

นายมนตรี กนกวารี
ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
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ขาราชการสํานักงานระดับผูบริหาร
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นางฉัตรแกว เลิศไพฑูรย
ผูอํานวยการกลุมงานสัมมนา
และเผยแพรกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕๔

3 8 5

6

นายนภดล ช. สรพงษ 1
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ 2
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

นายสาโรช โชติพันธุ 3
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

นางจริยา อัศวรักษ 4
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2

4

7 1นายสุทธิรักษ ทรงศิวิไล 5
ผูอํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
รกน. ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

นางวิภาวรรณ หะวานนท 6
ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
รกน. ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

นางสาวนงคนภัส หงษรอน 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นางสาวศิรประภาพร บุญเย็น 8
พนักงานธุรการทั่วไป
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕๖

นางวิภาวรรณ หะวานนท 1
ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
รกน. ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

นางสาวสาวิตรี อมรตานนท 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 

นายคันธนิตย กาญจนารักษ 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นายสมพงษ กลีบสวัสดิ์ 4
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสาววัลภา ทิพพะพาทย 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

54 79

2
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นางสาวอังคณา ศิลปชัย 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางสาวรุงอรุณ ทับทิมหิน 7
พนักงานบริการ

นางสาวอริตา เจริญสุข 8
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาวพนิดา สนธิรัตน 9
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาวปนัดดา ศรีตรีเวทน 10
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

10 8

1

5 3
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕๘

นางจินตนาพร คงธเนศ 1
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8 ว.

นางพรพิไล เดี่ยววาณิชย 2
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.

นายจักรกฤษณ คนขยัน 3
เจาหนาที่สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

3 2

1

W P1-78 M2.indd   58W P1-78 M2.indd   58 10/14/11   9:27 AM10/14/11   9:27 AM



ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕๙

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

นายสัมฤทธิ์ ไชยวงค 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 1

นางสาวธาริณี มณีรอด 2
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว.

นางสาวไปรยา ทัศนสกุล 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6 ว.

นายภัทรพงษพันธ ศรีสะอาด 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

42 3

1
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๖๐

43 2

1

วาที่เรือตรี ดิเรก สุขสวาง 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 2

นายธรรมรงค จันทรดํา 2
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5

นางสาววรรณภา โพธิ์สุวรรณ 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายสุนาถ คเณศโภคิน 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
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42 3

1

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 3

นางสาวรมปรางค สวมประคํา 2
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว.

นางผุสดี เรืองรัตนภูมิ 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5

นายพงศภัทร เพียรรุงโรจน 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
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๖๒

45 3

2 1

นายกมล โสตถิโภคา 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 4

นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว.

นายกลา สมุทวณิช 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5

นายเถกิงเกียรติ จันทรพูล 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายปฐมพงษ คําเขียว 5
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
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34 5

2 1

นายสําราญ นาบุตร 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 5

นายนนทนิพันธ โพธ์ิเดชธํารง 2
ผูอํานวยการสวนบริหารและพัฒนาบุคคล
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว. กลุมงานคดี 5

นายเอกณรงค เฉิดพันธ 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายชัยธร หัตถกรรม 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายพงศสิทธิ์ นฤนรกุลโสภิต 5
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
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๖๔

43

2 1

นายสิทธิพร เศาภายน 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 6

พันจาโท ชวลิต ศรีโฉมงาม 2
ผูอํานวยการสวนสารนิเทศ
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว. กลุมงานคดี 6

นายภาณุมาศ ชัดประเสริฐ 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6 ว.

นายอรรถวุฒิ รัตนสุภา 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5
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35 4

2 1

นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 7

นายบท นามบุตร 2
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว.

นายอดิเทพ อุยยะพัฒน 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว.

นางศรัณยา วีระกรพานิช 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6 ว.

นางสาววรรณา สุพรรณธะริดา 5
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5
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๖๖

43 5

2 1

นายกาญจน วรกุล 1
ผูอํานวยการกลุมงานคดี 8

นายภาสพงษ เรณุมาศ 2
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว.

นางสาวพรพินี ปลูกเจริญ 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5

นายจิรัฎฐ องศุลาภะ 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นางสาวศัลยา ชาญศรีสมุทร 5
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
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5

1

6 7
9

2

3 4
8

นายนนทนิพัทธ โพธ์ิเดชธํารง 1
ผูอํานวยการสวนบริหารและพัฒนาบุคคล
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว. กลุมงานคดี 5

นายธนวินท ณ เชียงใหม 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

นางอรรถพร เลาหสุรโยธิน 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

นางสาววรรัตน ศรีสิยวรรณ 4
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นายวัชรพงษ ใจสุทธิ์ 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางวรรณา แกวปนทอง 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสานิตา ทศวิภาค 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3

นายสุเมธ สุระเสียง 9
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
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๖๘

21 13

6

18

5

20 19 24

7

14 23

2

นางอัจฉรียา อนันตพงศ 1
ผูอํานวยการสวนการคลังและพัสดุ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 บก.)

นางพรพิมล นิลทจันทร 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางพจนพร ทวนทอง 4
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นายอาทินนท สมัครการ 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางกิ่งกาญจน ศรีแกว 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสาวสุพิชฌาย เรืองแจง 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางบุศรา เทียนดี 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นายจุณเกียรติ แสงประทุม 9
พนักงานขับรถยนต 

นายวิเชียร ภาโนมัย 10
พนักงานขับรถยนตประจําตําแหนง

นายสุรชาติ ภูเดชศิริ 11
พนักงานขับรถยนต

นายเฉลิม หงษรอน 12
พนักงานขับรถยนต
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15

4

9

1

1712

3

11 16 

8

10 22

นายสุนทร พันธุมลฑา 13
พนักงานขับรถยนต

นายสาลิกา เข็มทอง 14
พนักงานขับรถยนตประจําตําแหนง

นายชูชาติ เอี่ยมสอาด 15
พนักงานขับรถยนต

นายวินัย ใจดี 16
พนักงานขับรถยนต

นายสมพร ทองปานดี 17
พนักงานขับรถยนต

นายศิลากาณ แพรัตน 18
พนักงานขับรถยนต

นายพรชัย อวมทรัพย 19
พนักงานขับรถยนต

นางสาวศุภรา บุรุษชาติ 20
พนักงานธุรการทั่วไป

นายนรา พันธพืช 21
พนักงานขับรถยนตประจําตําแหนง

นางสาวพัชรินทร กาญจนซิม 22
พนักงานธุรการทั่วไป

นายวิสาร บุญมาศ 23
พนักงานขับรถยนต

นายประสิทธิชัย แสงประทุม 24
สวนการคลังและพัสดุ
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๗๐

5 34 86 7

2 1

นายบุญเสริม นาคสาร 1
ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการ
สวนบริหารงานและพัฒนาบุคคล

นายพาณินทร วัชราภัย 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสาวนฤมล รัตนทากูล 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสาวกนกวรรณ ชมะโชติ 4
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางสาวธันยพร พรมสอน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นางสาวรุจิรา เหลาเลิศฤทธิ์ 6
พนักงานธุรการทั่วไป

นายบัญญัติ จรูญไชยพิพัฒน 7
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสวนประชาสัมพันธ

นางสาวภัทรมณี สิงหวิริยะ 8
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสวนประชาสัมพันธ
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4 73 65

2 1

นายชาญฉกรรจ วีระขจร 1
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
และขอมูลสารสนเทศ

นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8

นางพจีกานต สวัตติวงศ 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นายชลธี จาตุรนตรัศมี 4
เจาหนาที่สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววารุณี ทิพพะพาทย 5
เจาหนาที่สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณชพล พันธาสุ 6
เจาหนาที่สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชยุติ บุญสมบัติ 7
เจาหนาที่สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๗๒

421 3 นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
รกน. ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน

นางสาวณัฐชนก ลิกขะไชย 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางขมาภรณ บุญคุมฉิม 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางสาวผาติรัตน คงธเนศ 4
เจาหนาที่สนับสนุนงานชวยอํานวยการสวนนโยบายและแผน
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35 4

2 1

นางนันทนภัส ปญญวานันท 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
ชวยราชการและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูอํานวยการสวนสารนิเทศ

นางดวงชีวัน กาญจนารักษ 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางสาวกมลรส จันทรเจริญ 3
เจาหนาที่พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศหองสมุดศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาววาสิฎฐี อุดทา 4
เจาหนาที่พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศหองสมุดศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาวมะลิวัลย รัตนสุภา 5
เจาหนาที่สวนสารนิเทศ
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๗๔

7 8

2

103 15 9 5

นายมนตรี กนกวารี 1
ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

นางฉัตรแกว เลิศไพฑูรย 2
ผูอํานวยการกลุมงานสัมมนาและเผยแพรกฎหมายรัฐธรรมนูญ

นางสาวศิวาภรณ เฉลิมวงศ 3
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6 ว.

นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา 4
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6 ว.

นายชลภูมิ เย็นทรวง 5
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6 ว.

นายเวคิน รัตนาพันธุ 6
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5

นางสาวสุมาภรณ ศรีมวง 7
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5

วาที่รอยตรี กัมพล อยูมั่นธรรมา 8
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
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16 13

1

411 12 6 14

นายวิศรุต คิดดี 9
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายเฉลิมชล เกษจุโลม 10
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3

นายฐิติพงศ ฤกษเย็น 11
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายเจนวิวัฒน ตองประสงค 12
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายกองเกียรติ สุระกา 13
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นางสาวณัฐิยา ศรศักดา 14
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

นายชูศักดิ์ โพธิ์คัง 15
พนักงานธุรการทั่วไป

นายนันทเดช พงศถาวราเดช 16
เจาหนาที่พัฒนาและสนันสนุนงานจัดทําวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
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ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๗๖

นายถวัลย โพธิ์คัง 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสาววลัยพร สุขศรี 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางสาวอังคณา ศิลปะชัย 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางจินตนา ราชนิยม 4
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายจตุพร ปราดเปรื่องเวทย 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายวีรพงษ พักตรผอง 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นางสิรินดา โชติพันธุ 7
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายมนู แสงสวาง 8
พนักงานธุรการทั่วไป

12 14

2

811 13 3 15
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นางณัฐพร ชูเมือง 9
พนักงานธุรการทั่วไป

นางนอมชณก ดาแกว 10
พนักงานบริการ

นางสาววรินทร ทองสอน 11
เจาหนาที่พัฒนาและสนับสนุนการบริหารงานสารบบคดี

นางสาวลักษณสุนันพร ศรีสัจจา 12
เจาหนาที่รับโทรศัพท

นางสาวนวกชมณ พรอวม 13
เจาหนาที่บันทึกขอมูลของงานสารบรรณสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางจริยา กลีบสวัสดิ์ 14
เจาหนาที่สนับสนุนการบริหารงานสารบบคดี

นายกนก โสวจันทร 15
เจาหนาที่สนับสนุนการบริหารงานสารบบคดี

นางสาวชุติมา คนขยัน 16
พนักงานธุรการทั่วไป

นางสาววรรณนภา อินทุวานิชย 17
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

10 17

1

965 16 4 7
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๘๑

โครงสรางและอํานาจหนาที่

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนรฐัธรรมนูญฉบบัแรกท่ีบญัญตัใิหมศีาลรัฐธรรมนญู

เปนองคกรตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเปนองคกรศาล ตอมาเม่ือศาลรัฐธรรมนูญ

ไดสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

และไดมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมอีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเปน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง

แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา

   ๑.๑.๑ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ 

จํานวน ๓ คน

    (๒) ตลุาการในศาลปกครองสูงสดุ ซึง่ไดรบัเลอืกโดยท่ีประชมุใหญตลุาการในศาลปกครอง

สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน ๒ คน

    (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญทางดานนิติศาสตรอยาง

แทจริง จํานวน ๒ คน

    (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรู

ความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง จํานวน ๒ คน

    ในกรณีที่ไม มีผู  พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกเปน

ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ใหทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาหรอืท่ีประชมุใหญตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ แลวแตกรณ ีเลอืก

บุคคลอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไวในมาตรา ๒๐๕ และมีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรอื (๒) แลวแตกรณี

โครงสรางและอํานาจหนาที่
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๘๒

   ๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

* - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 - ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 - ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดํารงตําแหนง ๙ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
  และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
** - คณะกรรมการสรรหาจํานวน ๕ คน ประกอบดวย
  ๑. ประธานศาลฎีกา
  ๒. ประธานศาลปกครองสูงสุด
  ๓. ประธานสภาผูแทนราษฎร
  ๔. ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
  ๕. ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน

พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ*

วุฒิสภารับทราบ วุฒิสภามีมติใหความเห็นชอบ
บุคคลผูไดรับการคัดเลือก

ประธานวุฒิสภา
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จํานวน ๒ คน

คณะกรรมการสรรหา**
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทําหนาที่สรรหาและ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร จํานวน
๒ คน และผูทรงคุณวุฒิ

สาขารัฐศาสตร
หรือสังคมศาสตรอื่น

จํานวน ๒ คน

ที่ประชุมใหญศาลฎีกา
เลือกผูพิพากษาศาลฎีกา

จํานวน ๓ คน
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๘๓

  ๑.๒ อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของได

กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และอํานาจหนาที่อื่น ดังนี้

   ๑.๒.๑ การวินจิฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนญูของรางกฎหมายและรางขอบังคับการประชมุของ

ฝายนิติบัญญัติกอนที่จะประกาศใชบังคับมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

    ๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔๑)

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวแตกตางจากการตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติทั่วไป คือ กอนท่ีจะนํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา

ทลูกระหมอมถวายเพือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธย รฐัธรรมนญูกาํหนดเปนบทบังคบัวาตองสงรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอน 

     พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพทุธศกัราช 

๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับ คือ

     (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

     (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

     (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ

     (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

     (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง

     (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน

     (๘) พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติ

     (๙) พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

    ๒) การพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบัญญตั ิ(มาตรา ๑๕๔) 

รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือ

พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยนืยันและกอนที่นายกรัฐมนตรีจะ

นํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถา
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     (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน 

มจีาํนวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของท้ังสองสภาเหน็วารางพระราชบญัญตัดิงักลาว

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธาน

แหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ

โดยไมชักชา 

     (๒) นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญน้ี หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ใหสงความเห็นเชนวา

นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวารางพระราชบัญญตันิัน้มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญนี ้หรอืตราข้ึนโดยไมถกูตอง

ตามบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญน้ี และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัตนิัน้เปนอันตกไปท้ังฉบบั 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีแตไมเปนสาระสําคัญ 

ใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป รางพระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใชบังคับได

    ๓) การพจิารณาวนิจิฉัยรางขอบังคับการประชมุของฝายนติบิญัญัตไิมใหขดัหรอืแยงตอ

รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)

     ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง

ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา ซึ่งสภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาแลวแตกรณีไดใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาวามี

ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม โดยผูมีสิทธิ

เขาชื่อเสนอ ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของแตละสภา หรือ

สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของทั้งสองสภา ในกรณียื่นเร่ืองเสนอใหพิจารณาราง

ขอบังคับการประชุมรัฐสภา

    ๔) การพิจารณาวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติวามีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับ

หลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวหรือไม (มาตรา ๑๔๙) 

     รฐัธรรมนูญไดกาํหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัตวิาตองเร่ิมตนเสนอใหสภาผูแทน

ราษฎรพจิารณากอน เมือ่สภาผูแทนราษฎรเหน็ชอบแลวจงึเสนอรางพระราชบญัญตันิัน้ตอไปยังวฒุสิภาเพ่ือพจิารณา

ใหความเหน็ชอบ อยางไรกด็ ีในข้ันตอนนีห้ากวุฒสิภาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรถือวาวุฒสิภาไดยบัย้ังราง

พระราชบัญญัตนิัน้ไวกอนและตองสงกลับคืนใหสภาผูแทนราษฎร หรือหากวฒุสิภาแกไขเพิม่เติมรางพระราชบญัญัตนิัน้ 

แตสภาผูแทนราษฎรไมเห็นดวยกับการแกไข และตอมาไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณาแลว 
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แตสภาใดสภาหนึง่ไมเหน็ชอบดวยกับรางของคณะกรรมาธกิารรวมกัน ในกรณเีชนนีถ้อืวามกีารยับยัง้รางพระราชบญัญตัิ

นัน้ไวกอน และระหวางท่ีมกีารยับย้ังรางพระราชบัญญัตดิงักลาวนี ้สภาผูแทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหมไดตอเมือ่

ระยะเวลา ๑๘๐ วันไดลวงพนไปแลว (เวนแตจะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งสภาผูแทนราษฎรอาจ

ยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที) ดังนั้น ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติไวนี้ รัฐธรรมนญู มาตรา ๑๔๙ หาม

มิใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับ

หลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามที่บัญญัติไว

     ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสงให

พจิารณาน้ันเปนรางพระราชบัญญัตทิีม่หีลักการอยางเดียวกนัหรอืคลายกนักับหลกัการของรางพระราชบญัญัตทิีต่อง

ยบัยัง้ไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวฒุสิภาสงรางพระราชบัญญตัดิงักลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยั 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง

พระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป

     อนึ่ง การหามมิใหเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับ

หลักการของรางพระราชบัญญัตทิีต่องยบัยัง้ไว ใหนาํมาบังคับใชกบัการเสนอรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู

ดวยโดยอนุโลม 

   ๑.๒.๒ การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับ

แลว

    กรณทีีพ่ระราชบญัญตัไิดประกาศใชบงัคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญตัขิองกฎหมาย

นัน้มขีอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนญู รฐัธรรมนูญไดกาํหนดใหมกีารควบคมุกฎหมายท่ีรฐัสภาใหความเห็นชอบแลว

มิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยกําหนดใหมีชองทางการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได ๔ กรณี คือ 

    ๑) การพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๑)

     การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใช

บังคับแกคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ตองเปนกรณีที่มีคดีเกิดข้ึนในศาลกอน ไมวาจะเกิดข้ึนในศาลยุติธรรม 

ศาลปกครอง ศาลทหาร หรอืศาลอืน่ และไมวาคดจีะอยูระหวางการพจิารณาในช้ันศาลใดกต็าม หากศาลเห็นเองหรอื

คูความ (โจทก-จําเลย หรือผูฟอง-ผูถูกฟอง) ในคดีนั้นโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีนั้น

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น

ดงักลาวไปใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายนัน้ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู (ในกรณีนีศ้าล

สามารถพิจารณาตอไปไดแตตองรอการพิพากษาคดีไวเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ) 

บทบญัญัตแิหงกฎหมายทีศ่าลจะสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยน้ี หมายถงึ กฎหมายในระดับพระราชบญัญัติ
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ซึ่งตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราช

กําหนดที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแลว เปนตน 

    ๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่

ผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ (มาตรา ๒๔๕)

     การควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ

ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ ไมจําเปนตองเปนคดีในศาลกอนเหมือนกับกรณี

ตาม ๑) การเสนอเรื่องเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผูตรวจการแผนดิน โดยหลักการแลวเปนกรณีที่มี

ผูรองเรยีนตอผูตรวจการแผนดนิกอน เวนแตเปนกรณีทีผู่ตรวจการแผนดนิเหน็วาบทบญัญัตแิหงกฎหมายใดมผีลกระทบ

ตอความเสยีหายของประชาชนสวนรวม หรอืเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดนิอาจพจิารณาและ

เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดโดยไมจําเปนตองมีการรองเรียน

     สาํหรับบทบัญญตัแิหงกฎหมายทีผู่ตรวจการแผนดนิจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณา

นัน้ มคีวามหมายเดียวกบับทบญัญตัแิหงกฎหมายตาม ๑) ซึง่หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญตัซิึง่ตราข้ึนโดย

องคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกําหนดที่ไดรับ

การพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแลว เปนตน 

    ๓) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ (มาตรา ๒๕๗)

     คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติมอีาํนาจหนาท่ีเสนอเรือ่งพรอมดวยความเหน็ตอ

ศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมี

ปญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนรฐัธรรมนญู

ฉบับแรกท่ีบัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอ

ศาลรัฐธรรมนูญได ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

     สาํหรับบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตจิะเสนอใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาแลวตาม ๑) และ ๒) กลาวคือเปนกฎหมายในระดับ

พระราชบญัญตัซิึง่ตราข้ึนโดยองคกรทีใ่ชอาํนาจนิตบิญัญตัหิรอืรฐัสภา หรอืกฎหมายทีใ่ชบงัคบัดงัเชนพระราชบญัญตัิ 

เชน พระราชกําหนดที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแลว เปนตน

    ๔) การพจิารณาวนิจิฉยัคาํรองของบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพเพ่ือมีคาํวนิจิฉยั

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๒) 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี

บญัญตัใิหบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวมสีทิธยิืน่คํารองตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ใหศาล
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รฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนญูหรือไม แตตองเปนกรณทีีไ่มอาจใช

สิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการยื่นคํารองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

     อยางไรก็ด ีในระหวางท่ียงัไมไดมกีารตราพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิี

พจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูมาใชบงัคบั รฐัธรรมนญูไดกาํหนดบทเฉพาะกาลใหศาลรัฐธรรมนญูออกเปนขอกาํหนด

เก่ียวกบัวิธพีจิารณาและการทําคําวินจิฉัยได แตทัง้น้ีตองตราพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐

     ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไดออก “ขอกําหนด ฯ” มาใชบังคับแลว ซึ่งตามขอกําหนด ฯ 

ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ บัญญัติวา 

     “ขอ ๒๑ บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอ

ศาลเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได

     การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตาม

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

     “ขอ ๒๒ การยื่นคํารองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดําเนินการตามขอ ๑๘ แลว 

ใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย” 

     ผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

     (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวอนัสืบเนือ่ง

มาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย

     (๒) บุคคลน้ันตองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติ

แหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

     (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

     การใชสทิธิของบุคคลในการยืน่คํารองตอศาลรฐัธรรมนูญตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธิ

โดยวิธีการอื่นไดแลว หมายความวา หากบุคคลใดสามารถใชสิทธิทางศาลตาม ๑) หรือสามารถใชสิทธิโดยการ

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดนิตาม ๒) หรอืสามารถใชสทิธโิดยการรองเรยีนตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ

ตาม ๓) ได บุคคลนั้นจะตองใชสิทธิตามชองทางนั้นกอน เมื่อไมสามารถใชสิทธิตามชองทางนั้นไดแลวจึงจะมีสิทธิ

ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
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   ๑.๒.๓ การวินจิฉยัความชอบดวยรัฐธรรมนญูของเงือ่นไขการตราพระราชกาํหนด (มาตรา ๑๘๔) 

    การตราพระราชกําหนดใหใชบงัคับดังเชนพระราชบญัญัตนิัน้ รฐัธรรมนูญไดกาํหนดเง่ือนไขไว 

ดังนี้

    ๑) ตราข้ึนเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

    ๒) การตราพระราชกําหนดตาม ๑) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณี

ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได

     เมื่อพระราชกําหนดมีผลใชบังคับแลว คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราชกําหนดน้ัน

ตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นตอไป และในระหวางที่สภาผูแทนราษฎร

หรือวุฒิสภายังไมไดอนุมัติพระราชกําหนดนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปน

สมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไข ๑) และ ๒) และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

   ๑.๒.๔ การวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทําการใด

เพื่อใหตนมีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม (มาตรา ๑๖๘)

    รัฐธรรมนูญกําหนดมาตรการเพ่ือตรวจสอบกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ และรางพระราชบัญญตัโิอนงบประมาณ

รายจาย วามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม โดยใหสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละ

สภาเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒสิภา หรือกรรมาธิการ มสีวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจายจะทําใหการเสนอ

การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป

   ๑.๒.๕ การวินจิฉัยปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๔)

    รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิห “องคกรตามรฐัธรรมนญู” 

มี ๒ ประเภท ดังนี้

    ๑) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องคกร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการ

แผนดนิ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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    ๒) องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องคกร คือ องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

     ปญหาความขดัแยงเกีย่วกบัอาํนาจหนาทีท่ีจ่ะเสนอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั

ไดนั้น ตองเปนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

และตองเปนความขัดแยงระหวางองคกรตาง ๆ ตั้งแตสององคกรขึ้นไปเทานั้น มิใชกรณีการมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ขององคกรใดองคกรหนึ่งวามีอํานาจกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม

   ๑.๒.๖ การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณาอุทธรณของสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบดวย

รัฐธรรมนูญ

    ๑) การวนิจิฉยัมติหรอืขอบงัคบัของพรรคการเมืองวาขดัตอสถานะและการปฏิบตัหินาที่

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงตอหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม (มาตรา ๖๕)

     สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบรหิารของพรรคการเมือง หรือสมาชกิพรรคการเมือง

มสีทิธเิสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัมตหิรอืขอบงัคับของพรรคการเมืองวาขดัตอสถานะและการปฏบิตัิ

หนาทีข่องสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนญูหรือไม อนัเปนการคุมครองสมาชกิสภาผูแทนราษฎรซึง่เปนสมาชกิ

ของพรรคการเมืองซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย

เหนือประโยชนของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง

ขัดหรือแยงตอหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม

นัน้ เปนการคุมครองสมาชกิพรรคการเมืองและประชาชนโดยทัว่ไป ทัง้นีเ้นือ่งจากพรรคการเมอืงเปนสถาบนัทางการ

เมืองที่สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือการกําหนด

ขอบังคับของพรรคการเมืองจึงตองไมขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

    ๒) การพิจารณาอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองมีมติใหพนจาก

การเปนสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา ๑๐๖ (๗))

     สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกพรรคการเมืองมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของ

พรรคการเมือง (ซึ่งมีผลใหตองส้ินสุดการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย) มีสิทธิอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ

คดัคานวามติของพรรคการเมืองดังกลาวขัดหรือแยงตอสถานะและการปฏิบตัหินาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญน้ี หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข จึงถือวาเปนการคุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย
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๙๐

    ๓) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพในทางการ

เมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) 

     ผูที่ทราบวาบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด

ตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําเชนวาน้ัน หรืออาจส่ังยุบ

พรรคการเมืองดังกลาว 

     นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ 

ไดกําหนดมาตรการเพ่ือปกปองคุมครองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

โดยกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนูญมีอาํนาจส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผูสมัครรับเลอืกตัง้ ตลอดจนหวัหนาพรรคการเมือง

หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีมีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลยใหผูสมัครรับเลือกต้ังกระทําการฝาฝน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และใหถือวาบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นกระทําการ

เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้

   ๑.๒.๗ การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ

การเลือกตั้ง

    ๑) การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

(มาตรา ๙๑)

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดเหตุที่สมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังตอไปนี้

     (๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๖ (๓))

     (๒) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

     (๓) มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(มาตรา ๑๐๒)

     (๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ หรือ

มาตรา ๒๖๖)

     (๕) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก

มมีตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสีข่องทีป่ระชมุรวมของคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงและสมาชกิสภา

ผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองนั้นใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนน้ี 
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๙๑

ใหถอืวาสิน้สดุสมาชกิภาพนบัแตวนัทีล่าออกหรือพรรคการเมอืงมีมต ิเวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนัน้ไดอทุธรณ

ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติคัดคานวามติดังกลาวจะขัดตอสถานะและการ

ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ

ตามอุทธรณ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติ

ดังกลาวมีลักษณะตองอุทธรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๗ (๗))

     (๖) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ

พรรคการเมอืงทีส่มาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนัน้เปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมอืงอืน่ไดภายใน

หกสบิวนันบัแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่ ในกรณเีชนนีใ้หถอืวาสิน้สดุสมาชกิภาพนบัแตวนัถดัจากวนัทีค่รบกาํหนด

หกสิบวันนั้น (มาตรา ๑๐๖ (๘))

     (๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีกําหนด

เวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๐๖ (๑๐))

     (๘) ตองคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการ

ลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา ๑๐๖ (๑๑))

      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดเหตุที่สมาชิกภาพ

ของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังตอไปนี้ 

      (๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๙ (๓))

      (๒) ขาดคณุสมบัตหิรือมีลกัษณะตองหามของผูมสีทิธิสมัครรับเลือกต้ังหรือมีสทิธิ

ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๕)

      (๓) เปนรัฐมนตรี เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๒๖๕ 

หรือมาตรา ๒๖๖)

      (๔) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมี

กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๙ (๗))

      (๕) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน

การรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 

๑๑๙ (๘))

      ในกรณีดังกลาวขางตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตน
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เปนสมาชิกและใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองสงคํารองน้ีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของ

สมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกลาว ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก และ

ใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

    ๒) การวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม (มาตรา ๑๘๒)

     ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุดังตอไปนี้

     (๑) ลาออก (มาตรา ๑๘๒ (๒)) 

     (๒) ตองคําพิพากษาใหจาํคุก แมคดีนัน้จะยงัไมถงึท่ีสดุหรือมีการรอการลงโทษ เวนแต

เปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา ๑๘๒ (๓)) 

     (๓) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลกัษณะตองหามของผูดาํรงตําแหนงรัฐมนตร ี(มาตรา ๑๗๔) 

     (๔) กระทําการอนัเปนการขดักันแหงผลประโยชน หรือกระทาํการตองหามในการเปน

หุนสวน หรือผูถอืหุน หรือคงไวซึง่ความเปนหุนสวน หรือผูถอืหุนในหางหุนสวนหรือบรษิทั (มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ 

หรือมาตรา ๒๖๙) 

     (๕) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในกรณีที่นายกรัฐมนตรีดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดป (มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่)

      ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ

จาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของแตละสภามสีทิธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาทีต่นเปนสมาชกิวาความเปนรัฐมนตรี

ของรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดส้ินสุดลงหรือไม และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อวินิจฉัย และให คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวยเชนเดียวกับ ๑)

    ๓) การวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

หรือไม (มาตรา ๒๓๓) 

     สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจีาํนวน

ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวา 

กรรมการการเลือกตัง้คนใดคนหนึง่ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหาม หรอืกระทาํการอนัตองหามตามทีร่ฐัธรรมนญู

กําหนดตามมาตรา ๒๓๐ และใหประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได

รับคํารอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

     การขาดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม หรือการกระทาํอันตองหามของกรรมการการ

เลือกตั้งซึ่งเปนเหตุใหตองพนจากตําแหนงมีดังนี้
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     (๑) กรรมการการเลือกตั้งตองมีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณ (มาตรา ๒๓๐ (๑))

     (๒) กรรมการการเลือกตั้งตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

(มาตรา ๒๓๐ (๒))

     (๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖) 

(มาตรา ๒๓๐ (๓))

     (๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๓๐ (๔))

     (๕) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา (มาตรา ๒๐๗ (๑))

     (๖) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๒๐๗ (๒)) 

     (๗) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหา

ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด (มาตรา ๒๐๗ (๓))

     (๘) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด (มาตรา ๒๐๗ (๔))

   ๑.๒.๘ การวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนหรือไม 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติ

ใหอาํนาจกบัศาลรฐัธรรมนูญในการพิจารณาวนิจิฉัยกรณทีีม่ปีญหาวาหนังสือสัญญาใดทีฝ่ายบริหารทาํความตกลงกบั

นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนหรือไม ทั้งน้ีตามรัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งหนังสือสัญญาดังกลาวไดแก 

    ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย

    ๒) หนังสือสัญญาทีม่บีทเปล่ียนแปลงเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมสีทิธิอธิปไตย

หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

    ๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา 

    ๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง

    ๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ 

อยางมีนัยสําคัญ

    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน

ไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของท้ังสองสภา หากเห็นวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือ

สัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ใหเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
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ประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาทีไ่ดรบัความเห็นดงักลาวสงความเห็นนัน้ไปยังศาลรฐัธรรมนญู

เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดวาหนังสือสัญญาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก

   ๑.๒.๙ อาํนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๘ ประการดังนี้

    ๑) การวินิจฉัยช้ีขาดคําส่ังของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไมรับจดแจงการจัดต้ัง

พรรคการเมือง (มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔) 

     ผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจย่ืนคํารองคัดคานคําส่ังของนายทะเบียนตอศาลรัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว

    ๒) การวินจิฉยัชีข้าดคาํสัง่ของนายทะเบยีนพรรคการเมืองทีไ่มรบัจดแจงการเปลีย่นแปลง

นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยูและลายมือชื่อของกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองท่ีไดจดแจงไวกับนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในหนังสือ

แจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (มาตรา ๔๑)

     หัวหนาพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยกับคําส่ังของนายทะเบียนที่ไมรับจดแจงการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก การขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมือง 

กรณีที่สอง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไวกับ

นายทะเบียน และกรณีที่สาม การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ในกรณี

เชนวาน้ี หัวหนาพรรคการเมืองดังกลาวอาจยื่นคํารองคัดคานคําส่ังของนายทะเบียนตอศาลรัฐธรรมนูญไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งไมรับจดแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น 

    ๓) การวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ี

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา ๓๓)

     สมาชกิพรรคการเมือง ซึง่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสีข่อง

จํานวนสมาชิกซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหน่ึงรอยคนเห็นวามติหรือ

ขอบังคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
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     นอกจากนี้ มติหรือขอบังคับพรรคการเมืองซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ ถือวาเปนมติหรือขอบังคับที่ขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานแหง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังหมายถึง ขอบังคับพรรคการเมืองที่มีขอกําหนดใหดําเนินการทางวินัยหรือ

จรรยาบรรณ โดยมไิดเปดโอกาสใหผูถกูดาํเนนิการทางวินยัหรอืจรรยาบรรณมีโอกาสรูขอกลาวหาและแกขอกลาวหา

ไดตามสมควร หรือขอบังคับพรรคการเมืองที่มีขอกําหนดใหมีการดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกท่ีดํารงตําแหนงสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรพนจากสมาชิกภาพของพรรคการเมือง เพราะเหตุที่สมาชิกผูนั้นลงมติหรือไมลงมติในสภาผูแทน

ราษฎรหรือในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

     อาํนาจหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิฉยัมตหิรอืขอบงัคบัพรรคการเมืองทีข่ดัตอ

สถานะและการปฏบิตัหินาท่ีของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนญู หรือขัดหรอืแยงกับหลักการพืน้ฐานแหงการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ นี้ เปนบทบัญญัติที่ขยายรายละเอียดของอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตน ตาม ๑) 

    ๔) การวินจิฉัยช้ีขาดสมาชกิภาพของสมาชกิพรรคการเมอืงท่ีดาํรงตําแหนงสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร (มาตรา ๒๐ (๔))

     การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเนื่องจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติใหออกตามขอบังคับพรรคการเมืองเพราะกระทําผิดวินัยหรือ

จรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุรายแรงอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๔) สมาชกิผูนั้นมีสทิธิอทุธรณตอศาลรฐัธรรมนญูภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ีพรรคการเมือง

มีมติเพื่อคัดคานวามติดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญ หรือ

ขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งการ

อุทธรณดังกลาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

     อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยช้ีขาดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค

การเมืองท่ีดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ นี ้เปนบทบญัญัตทิี่ขยายรายละเอยีดของอาํนาจหนาท่ีของศาลรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) ซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตน ตาม ๑.๒.๗ ๑) (๕) 

    ๕) การวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนนโยบายพรรคการเมือง

หรือขอบังคับพรรคการเมือง หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท้ังคณะหรือบาง

คนออกจากตําแหนง (มาตรา ๓๑)
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๙๖

     เม่ือปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมอืง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการ

บรหิารพรรคการเมอืง จดัใหพรรคการเมอืงกระทาํการใด ๆ  ฝาฝนนโยบายพรรคการเมอืงหรอืขอบงัคบัพรรคการเมอืง

ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ กาํหนดใหนายทะเบียนมีอาํนาจ

เตอืนเปนหนังสอืใหหวัหนาพรรคการเมอืง คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืกรรมการบริหารพรรคการเมอืง

นั้นระงับหรือจัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด

     ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง

มีอํานาจย่ืนคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหระงับหรือจัดการแกไขการกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนา

พรรคการเมอืงหรือกรรมการบริหารพรรคการเมอืงทัง้คณะหรอืบางคนออกจากตาํแหนงได ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนญู

มีคําสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนง ผูนั้นไมมี

สิทธิเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีก เวนแตจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง

    ๖) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑) 

     พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้

     (๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดต้ัง

พรรคการเมืองใด แตปรากฏวาพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่ง

อยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ

กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา 

     (๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งท่ัวไป

สองครั้งติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน

     (๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคนเปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป

     (๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใด 

ทางการเมืองเปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย

     เม่ือปรากฏตอนายทะเบียนหรือเม่ือมีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนวามีเหตุดังกลาว 

ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามเีหตุดงักลาวเกิดขึน้กบัพรรคการเมืองใดจริง ใหนายทะเบียน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ 

ความเปนพรรคการเมือง

     ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาสิ้นสภาพ เห็นวาการประกาศของ

นายทะเบียนไมเปนไปตามเหตุของการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองน้ันอาจย่ืนคํารอง
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๙๗

ตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งเลิกการประกาศได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

     มิใหนําความในมาตรา ๙๑ นี้มาใชบังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร

    ๗) การวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)

     การพจิารณาวนิจิฉยัยบุพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตาม

มาตรา ๙๓ และกรณเีกีย่วกับการกระทาํของพรรคการเมอืงท่ีมผีลกระทบตอการปกครองหรอืความมัน่คงของรัฐ ตาม

มาตรา ๙๔ 

     เหตุของการยุบพรรคการเมืองซ่ึงตองมีการรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ยบุพรรคการเมอืงกรณีการบริหารจัดการของพรรคการเมอืงตามมาตรา ๙๓ ม ี๓ กรณี กรณีแรกคือ กรณีทีพ่รรคการเมอืง

มเีหตุตองเลิกตามขอบงัคบัพรรคการเมือง แตพรรคการเมืองน้ันยงัมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู กรณีทีส่องคือ กรณี

ทีพ่รรคการเมอืงใดไมจดัทํารายงานการดาํเนนิกิจการของพรรคการเมอืงในรอบปปฏิทนิท่ีผานมาแจงใหนายทะเบยีน

ทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง) และกรณีที่สามคือ กรณีท่ีพรรคการเมืองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน

พรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒) 

     เหตุของการยุบพรรคการเมืองซ่ึงตองมีการรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ยุบพรรคการเมืองกรณีการกระทําของพรรคการเมืองมีผลกระทบตอการปกครองและความม่ันคงของรัฐตามมาตรา 

๙๔ มีดังนี้

     (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกีารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง

ทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู หรอืกระทําการตามทีร่ฐัธรรมนญูใหถอืวาเปนการกระทาํเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจโดยวธิกีาร

ดังกลาว

     (๒) กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

     (๓) กระทาํการอนัอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ

     (๔) กระทําการอันอาจเปนภัยต อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอก

ราชอาณาจักร หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
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๙๘

     (๕) พรรคการเมอืงรับบคุคลผูไมมสีญัชาตไิทยโดยการเกิดหรือผูมสีญัชาตไิทยโดยการ

แปลงสัญชาติซึง่ไดสญัชาติไทยมาแลวนอยกวาหาปเขาเปนสมาชิกหรือดาํรงตําแหนงใด ๆ  ในพรรคการเมือง หรอืยอม

ใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนของพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑) หรือพรรคการเมือง กรรมการบรหิาร

พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหไดรับเลือกตั้งหรือไดรับการสรรหา

เปนสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (มาตรา ๔๓) หรือพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงใน

พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดย

ไมชอบดวยกฎหมาย หรือมเีหตอุนัควรสงสยัวามแีหลงทีม่าโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) หรอืพรรคการเมอืง

และผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคจากผูใดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอน

ทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการ

อนัเปนการกอกวนหรือคกุคามความสงบเรียบรอยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืกระทําการอันเปนการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาตขิองประเทศ (มาตรา ๖๖) หรือพรรคการเมอืงรบับริจาคเพ่ือดําเนนิกิจการของพรรคการเมอืงจาก

บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ

หามไวหรือตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๖๙) หรือพรรคการเมืองหรือผูใดสมคบ 

รูเหน็เปนใจ หรอืสนับสนนุใหบคุคลใดดาํเนินการใดเพ่ือใหบคุคลอ่ืนหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังหลงเช่ือหรือเขาใจ

วาพรรคการเมืองอื่น หรือบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔)

      เม่ือปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงให

พิจารณาเร่ืองดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารอง

เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญให

นายทะเบียนต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือ

ดาํเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐาน แลวสงใหอยัการสูงสดุเพ่ือยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญตอไป ในกรณีทีค่ณะทาํงาน

ดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ให

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง

     หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระทํา

การตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงตออัยการสูงสุดขอให

ศาลรฐัธรรมนูญส่ังระงบัการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการช่ัวคราวกอนท่ีศาลรฐัธรรมนูญจะไดมคีาํส่ัง

ใหยบุพรรคการเมืองนัน้ ทัง้น้ี ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ 
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    ๘) การวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง (มาตรา ๙๘) 

     ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน

หลักเกณฑการใชจายเงินสนบัสนนุพรรคการเมอืง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุของการยุบพรรคการเมอืงโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

(มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมี

สวนรวมรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง

   ๑.๒.๑๐ อํานาจหนาที่ในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา

    อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เปนอํานาจหนาท่ี

ของศาลรัฐธรรมนูญที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่ใน

การเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดองคกร และพระราชบัญญัติ

ทีป่ระธานศาลและประธานองคกรน้ันเปนผูรกัษาการ ทัง้น้ีตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๔๒ (๓)

   ๑.๒.๑๑ อํานาจหนาท่ีในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปตอคณะกรรมาธิการ

ไดโดยตรง

    รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรค ๙ เปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกทีบ่ญัญัตใิหศาลรัฐธรรมนญูสามารถเสนอคําแปรญตัติตอคณะกรรมาธกิารในการพัฒนางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณไดโดยตรง หากเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ

   ๑.๒.๑๒ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒

    พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ไดใหศาลรัฐธรรมนูญมี

อํานาจออกระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและ

ทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบ

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนตน 
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๑๐๐

   ๑.๒.๑๓ อํานาจหนาท่ีตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ (๓) ประกอบมาตรา 

๓๐๐ วรรค ๕ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ โดยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดเสนอรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเขาสูรัฐสภาแลว ขณะน้ี (กุมภาพันธ ๒๕๕๓) 

อยูระหวางการพิจารณาในช้ันกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร ดังน้ัน ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรค ๕ ออกขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใชไปพลางกอน

  ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรค ๖ บัญญัติวา “วิธีพิจารณา

ของศาลรฐัธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และ

บทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรค ๕ บญัญัตวิา “ในระหวางทีย่งัมิไดมกีารตราพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทํา

คาํวนิจิฉยัได แตทัง้นีต้องตราพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวใหแลวเสรจ็ภายในหน่ึงปนบัแตวนัประกาศ

ใชรัฐธรรมนูญนี้”

   ในปจจบุนัศาลรัฐธรรมนูญไดออก “ขอกาํหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั 

พ.ศ. ๒๕๕๐” ใชบังคับแลว (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐) 

   กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้

   วิธีพิจารณาตามท่ีกําหนดใน “ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐” ใหใชระบบไตสวน วิธีพิจารณาใดซึ่งขอกําหนดนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับไดและไมขัดตอขอกําหนดนี้ (ขอกําหนด ฯ ขอ ๖)

   ๑.๓.๑ การรับคํารอง

    คํารองท่ีจะย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําที่สุภาพ และอยางนอย

ตองมีรายการเกี่ยวกับ (๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง (๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุใน

คํารอง (๓) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤตกิารณที่เกี่ยวของ (๔) คําขอที่ระบุความ

ประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใดพรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง และ (๕) ลงลายมือชื่อผูรอง แตในกรณี

ที่เปนการทําและยื่นหรือสงคํารองแทนผูอื่นตองแนบใบมอบฉันทะใหทําการดังกลาวมาดวย
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๑๐๑

    เม่ือมีการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแตงต้ังตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญประจําคดีจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนเจาของสํานวน เวนแตกรณีการยื่นคํารองขอใหพิจารณา

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวตาม

ขอกําหนด ฯ ขอ ๑๗ (๕) หรือกรณีการยื่นคํารองขอใหพิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ รางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ และรางพระราชบัญญตัโิอนงบประมาณรายจาย

ของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา หรือของคณะกรรมาธกิาร มกีารเสนอ การแปรญตัติ หรือการกระทาํดวยประการใด ๆ  

ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการ

ใชงบประมาณรายจาย ตามขอกําหนด ฯ ขอ ๑๗ (๙) หรือกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

อาจไมแตงตั้งตุลาการประจําคดีก็ได (ขอกําหนด ฯ ขอ ๒๕) ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองตรวจและ

มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง

   ๑.๓.๒ การพิจารณาคํารอง 

    เมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจําคดีไดตรวจคํารองแลว มีความเห็นได ๒ กรณี ดังนี้ 

    - กรณีมีความเห็นวารับคํารอง จะมีคําส่ังรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง (ขอกําหนด ฯ ขอ ๒๗ วรรคแรก) 

    - กรณทีีม่คีวามเห็นวาควรสัง่ไมรบัคํารองไวพจิารณาวินจิฉัย ใหตลุาการประจําคดเีสนอ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันมีความเห็น และหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นพองดวยก็ใหจัดทําเปน

คาํสัง่ของศาลรัฐธรรมนญู (ขอกาํหนด ฯ ขอ ๒๗ วรรคสอง) แตในกรณทีีศ่าลรัฐธรรมนญูไมเหน็พองดวยกับความเห็น

ของตุลาการประจําคดี ก็ใหดําเนินการตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนด ฯ ขอ ๒๗ วรรคสาม)

   ๑.๓.๓ การแจงผูรองและสงสําเนาคํารองใหแกผูถูกรอง 

    เม่ือศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจําคดี แลวแตกรณี มีคําสั่งรับคํารองที่มีคูกรณีไว

พิจารณาวินิจฉัยแลว ใหสงสําเนาคํารองแกผูถูกรอง หรือมีคําสั่งแจงผูถูกรองมารับสําเนาคํารองภายในระยะเวลาที่

ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด เม่ือผูถูกรองไดรับสําเนาคํารองแลวใหยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวัน

รบัสําเนาคํารอง หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด และในกรณทีีผู่ถกูรองไมยืน่คําช้ีแจงแกขอกลาวหา

ภายในสบิหาวนันบัแตวนัรบัสาํเนาคํารอง หรอืภายในระยะเวลาทีศ่าลรัฐธรรมนูญกาํหนด หรอืไมมารบัสาํเนาคํารอง

ภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป (ขอกําหนด ฯ 

ขอ ๒๙)

   ๑.๓.๔ การพิจารณาคดี 

    “การพจิารณาคด”ี ตามคาํนิยามในขอกําหนด ฯ ขอ ๔ หมายถึง การไตสวน หรือการประชุม

ปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
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๑๐๒

    ๑) การไตสวน หมายความวา การตรวจพยานหลกัฐาน การนัง่พจิารณา หรอืการสืบพยาน 

(ขอกําหนด ฯ ขอ ๔) โดยมีหลักการที่สําคัญดังนี้ 

     (๑) การพจิารณาคดโีดยเปดเผย กลาวคอื การไตสวนของศาลรฐัธรรมนญูตองกระทาํ

โดยเปดเผย เวนแตเมือ่ศาลรัฐธรรมนญูเห็นเปนการสมควรเพือ่รกัษาความเรียบรอยในบริเวณท่ีทาํการศาล หรอืเพ่ือ

คุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจกําหนดบุคคลท่ีมสีทิธิอยูในหองพิจารณาได และใหปดประกาศ

วันเวลาไตสวนทุกครั้งไว ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ สําหรับประกาศกําหนดวันนัดไตสวนครั้งแรก ใหสงสําเนา

ประกาศแกคูกรณีไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันนัด (ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๒)

     (๒) การใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน

      - คูกรณีมีสิทธิอางตนเอง บุคคลและหลักฐานอื่นเปนพยานไดตามที่ศาล

รัฐธรรมนูญเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูกรณี

อีกฝายหนึ่ง ณ ที่ทําการศาลในเวลาทําการไดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด โดยใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยานพรอม

แสดงเหตุผล ความจําเปนในการอางพยานหลักฐาน และวิธีการไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาว คูกรณีอาจยื่นบัญชี

ระบุพยานเพิม่เตมิพรอมแสดงเหตผุลความจาํเปนไดตามทีศ่าลรฐัธรรมนญูเหน็สมควร และพยานหลกัฐานใดท่ีคูกรณี

ไมไดยืน่บัญชีระบุพยานไว คูกรณีไมอาจนําเขาสูการพิจารณาคดไีด เวนแตศาลรัฐธรรมนญูจะอนญุาตเพ่ือประโยชน

แหงความยุติธรรม (ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๓)

      - เพ่ือใหการพจิารณาคดีเปนไปดวยความรวดเรว็และเปนธรรม ศาลรฐัธรรมนญู

อาจกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได และตองแจงคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันนัด

ตรวจพยานหลักฐาน และกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐานดังกลาวไมนอยกวาเจ็ดวัน ใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยานตอ

ศาลรัฐธรรมนญู และหากคูกรณจีะยืน่บญัชรีะบพุยานเพิม่เตมิตองกระทาํกอนการตรวจพยานหลักฐานเสรจ็สิน้ การย่ืน

บญัชีระบุพยานเพิม่เตมิภายหลังการตรวจพยานหลกัฐานเสร็จส้ินจะกระทําไดตอเมือ่ไดรบัอนญุาตจากศาลรฐัธรรมนญู 

โดยผูขอตองแสดงเหตุอนัสมควรวาไมสามารถทราบถงึพยานหลักฐานน้ันหรอืเปนกรณจีาํเปนเพือ่ประโยชนแหงความ

ยุติธรรม (ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๔)

      - ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานใหคูกรณีนําพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นตอศาล

เพ่ือใหทัง้สองฝายมโีอกาสตรวจสอบพยานหลกัฐานดงักลาว โดยศาลรฐัธรรมนญูหรอืตุลาการประจําคดหีรือตุลาการ

คนใดคนหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจะสอบถามคูกรณีถึงความเกี่ยวของกับประเด็นและความจําเปนที่ตองสืบพยาน

หลักฐานที่อางอิง ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่งแลวจดบันทึกรายงานการพิจารณาคดีไว เมื่อ

เสร็จแลวศาลรฐัธรรมนญูจะกาํหนดวนันัดสืบพยาน และแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน (ขอกําหนด ฯ 

ขอ ๓๕)
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๑๐๓

      - การไตสวนของศาลรัฐธรรมนญู ใหคูกรณซีกัถามเฉพาะประเด็นทีศ่าลกาํหนด

และใหมีการสืบพยานหลักฐานที่คูกรณีไมรับกัน (ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๖) ในการไตสวนของศาล หากศาลเห็นวาคดีใด

มีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงดการไตสวนก็ได (ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๗) 

การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญ ใหศาลกําหนดและกระทําเทาท่ีจําเปน และใหศาลสอบถามพยาน

บุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญเอง โดยกอนทําการไตสวนใหศาลแจงใหพยานทราบถึงประเด็นและขอเท็จจริงที่จะ

ทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนั้นโดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามของศาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน

แหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงท่ีศาลกําหนดไวก็ได 

โดยใหฝายที่อางพยานเปนผูซักถามกอน (ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๘) 

     (๓) การใหโอกาสคูกรณสีบืพยานทีอ่ยูนอกท่ีทาํการศาล กลาวคอื ศาลรัฐธรรมนญูอาจ

อนุญาตใหสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลตามที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายรองขอโดยระบบการประชุม

ทางวดีทีัศนได โดยใหฝายทีร่องขอเปนผูดําเนินการเพือ่จัดใหมรีะบบดังกลาวและเปนผูเสียคาใชจายในการนีท้ั้งหมด 

(ขอกําหนด ฯ ขอ ๓๙)

     (๔) การใหโอกาสคูกรณีรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี คูกรณีฝายใด

ฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายมีสิทธิรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี โดยใหกระทําไดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

การแถลงการณเปดคดีหรอืปดคดีของคูกรณีตองทําเปนหนังสอื เวนแตศาลเหน็สมควรใหกระทําดวยวาจา การแถลงการณ

เปดคดีหรือปดคดีดวยวาจา ใหผูรองเปนผูแถลงกอนและใหผูถูกรองแถลงในลําดับถัดไป การแถลงการณเปดคดีหรือ

ปดคดีดวยวาจาของแตละฝาย ศาลจะซักถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแถลงในระหวางการแถลง หรือภายหลังการ

แถลงก็ได (ขอกําหนด ฯ ขอ ๔๓)

    ๒) การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย 

     - ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย คูกรณี พยาน หรือผูเกี่ยวของจะ

ใหขอเท็จจริงหรือความเห็นแลวแตกรณีเปนหนังสือก็ได โดยตองไดรับอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนด ฯ 

ขอ ๔๔)

     - องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย ตอง

ประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน (ขอกําหนด ฯ ขอ ๒๔ วรรคแรก)

   ๑.๓.๕ การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง

    ๑) องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบ

ดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน ตุลาการซึ่งไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด ยอมไมมีอํานาจในการทําคําวินิจฉัยคดีนั้น 

และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนด ฯ 

ขอ ๒๔) 
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๑๐๔

    ๒) ตุลาการซ่ึงเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนเปน

หนังสือ พรอมแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติ เม่ือการลงมติเสร็จส้ิน ใหตุลาการซึ่งเปนองคคณะจัดทํา

คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู (ขอกาํหนด ฯ ขอ ๕๔ วรรคแรก) คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญอยางนอยตองประกอบ

ดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริง

และขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง (ขอกําหนด ฯ ขอ ๕๓ วรรคแรก) 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เปนองคคณะทุกคน ใหประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา (ขอกําหนด ฯ ขอ ๕๔ วรรคสาม) 

    ๓) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหมีผลในวันอาน (ขอกําหนด ฯ ขอ ๕๕ วรรคสอง) 

ในกรณทีีศ่าลรัฐธรรมนญูมคีาํวนิจิฉยัคาํรองท่ีมคีูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงหรือทัง้สองฝาย แลวแตกรณี ทราบนดั

โดยชอบแลวไมมา ใหศาลบันทึกไวและใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นไดอานโดยชอบแลว (ขอกําหนด ฯ ขอ ๕๕ วรรคสาม) 

ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีาํวนิจิฉยัคาํรองทีไ่มมผีูถกูรอง ใหศาลรฐัธรรมนญูแจงคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูแก

ผูรอง และใหถอืวาวนัทีศ่าลรัฐธรรมนญูลงมติซึง่เปนวนัทีป่รากฏในคาํวนิจิฉยัเปนวนัอาน (ขอกาํหนด ฯ ขอ ๕๕ วรรคส่ี) 

    ๔) คําสั่งจําหนายคํารอง และคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา ตองประกอบดวยความเปน

มาโดยยอของคํารอง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง (ขอกําหนด ฯ 

ขอ ๕๖ วรรคแรก)
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๑๐๕

ศาลอาจมีคําสั่งใหผูเกี่ยวของชี้แจงก็ได ทั้งนี้ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไป
หากศาลเห็นวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได

ศาล
ไมเห็นพองดวย
และมีคําสั่งให
รับไวพิจารณา

วินิจฉัย

ผูรองยื่นคํารอง

ประธานศาลหรือตุลาการที่
ศาลมอบหมายทําการแตงตั้ง

ตุลาการประจําคดี

กรณีไมไดแตงตั้ง
ตุลาการประจําคดี

หรือกรณีมีคามจําเปนเรงดวน

ตุลาการประจําคดีตรวจ
และมีคําสั่งภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

กรณีมีความเห็น
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น
ไมรับไวพิจารณาวินิจฉัย

ศาล
เห็นพองดวย

กรณีศาลไมทํา
การไตสวน

กรณีศาลทํา
การไตสวน

คดีไมมีผูถูกรองคดีมีผูถูกรอง

คดีมีผูถูกรอง

สงสําเนาคํารองแกผูถูกรองหรือมีคําสั่งแจงใหผูถูกรองมารับสําเนาคํารอง
เพื่อจัดทําและยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันรับสําเนาคํารอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด

คดีไมมีผูถูกรอง

จัดทําคําสั่งและ
แจงผูรองทราบ

นําคํารองเขาสูการพิจารณา
ของศาลภายใน 7 วันนับแต

มีความเห็น

ศาลตรวจและมีคําสั่ง
ภายใน 3 วัน

นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

กรณีมีคําสั่ง
ไมรับไวพิจารณา

กรณีมีคําสั่ง
รับไวพิจารณาวินิจฉัย
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๑๐๖

คดีไมมีผูถูกรอง

คดีไมมีผูถูกรอง

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตอ)

กรณีศาลไมทํา
การไตสวน

สงสําเนาประกาศแกคูกรณีไม
นอยกวา 15 วันกอนวันนัด

ตุลาการที่เปนองคคณะ
จัดทําคําวินิจฉัยของศาล

ศาลแจงใหคูกรณี
มาฟงการอานคําวินิจฉัย

คําวินิจฉัยของศาล
ใหมีผลเมื่ออาน

ตุลาการที่เปนองคคณะ
ตรวจและลงนามในคําวินิจฉัย

ศาลแจงคําวินิจฉัยแกผูรอง
โดยใหถือวาวันที่ศาลลงมติและ
ปรากฎในคําวินิจฉัยเปนวันอาน

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดสงคําวินิจฉัยของศาล
และความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนของตุลาการ
ที่เปนองคคณะเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตุลาการที่เปนองคคณะจัดทํา
ความเห็นสวนตนแถลงดวยวาจาและลงมติ

คูกรณีจะอางตนเอง บุคคล และหลักฐานอ่ืนเปนพยานได
ตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจกําหนดใหมีการตรวจ
พยานหลักฐานก็ได โดยศาลจะแจงใหคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 15 วันกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

คูกรณียื่นบัญชีระบุพยานพรอม
แสดงเหตุผลความจําเปนและวิธี

การไดมาซึ่งพยานหลักฐาน

ประกาศกําหนดวันนัดไตสวน
ครั้งแรก

ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

กําหนดวันนัดไตสวน ศาลเห็นวาควรไตสวนตอไป

ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ศาลเห็นวามีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จัพิจารณาวินิจฉัยได

ปดประกาศ ณ ที่ทําการศาล

กรณีศาลทํา
การไตสวน
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๑๐๗

  ๑.๔ แผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

   ๑.๔.๑ วิสัยทัศน (Vision)

    ศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันหลักในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีรัฐธรรมนูญ เพ่ือรักษาความเปน

กฎหมายสูงสดุของรฐัธรรมนูญ แกไขเยียวยาปญหาในการใชรฐัธรรมนูญและสรางความกาวหนาในการพัฒนาระบอบ

ประชาธปิไตย โดยมุงใหเกดิบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูของประชาชน การสรางความ

ถูกตองเปนธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

   ๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission)

    (๑) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งกอนที่กฎหมายจะใชบังคับและ

ภายหลังที่กฎหมายใชบังคับ

    (๒) วางหลักกฎหมายในคดีรัฐธรรมนูญใหเปนบรรทัดฐานและใหความกระจางชัดเก่ียวกับ

บทบัญญัติในการบังคับใชรัฐธรรมนูญ

    (๓) การควบคุมความชอบธรรมและความโปรงใสของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

    (๔) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

    (๕) การแกไขและเยียวยาปญหาที่เกิดจากการใชรัฐธรรมนูญ

    (๖) การรักษาไวซึ่งประโยชนสาธารณะ

   ๑.๔.๓ เปาประสงค (Goals)

    เพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดเปาประสงคของการดําเนินงานไว 

ดังนี้

    (๑) เพื่อใหการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการพิจารณาคดี

รัฐธรรมนูญเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

    (๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม

    (๓) เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ

บุคลากรใหไดคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกับองคกรศาลรัฐธรรมนูญนานาประเทศ

    เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักที่กําหนดไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร

เชิงรุกในการดําเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้

    ยทุธศาสตรทีห่น่ึง : การพัฒนากระบวนการวนิจิฉัยคดแีละยกระดบัมาตรฐานการพจิารณา

คดีสูระดับสากล
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๑๐๘

    ขอบเขต : เปนยุทธศาสตรหลักของศาลรัฐธรรมนูญ เนนการสรางความพรอมและ

เสริมสรางความเขมแข็งของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งการพัฒนาองคกร บุคลากรและระบบการน่ังพิจารณาคดี เพ่ือให

คูกรณีไดรับการอํานวยความยุติธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ทําใหประชาชนเชื่อมั่นและ

ศรัทธาในศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีกลยุทธรองรับการดําเนินการ ดังนี้

    (๑) พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

    (๒) พัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่อยูในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ

ศาลรัฐธรรมนูญ

    (๓) พฒันางานวจิยัในการสนบัสนุนกระบวนการวินจิฉัยคดแีละกจิการของศาลรัฐธรรมนูญ 

และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

    ยทุธศาสตรทีส่อง : การคุมครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชน การพัฒนาประชาธปิไตย

และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ

    ขอบเขต : การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยถือเปน

ภารกิจหลักเชนเดียวกัน มุงเนนการใหความรู ความเขาใจในดานสิทธิและวิธีรักษาสิทธิเสรีภาพใหแกประชาชนเพื่อ

ใหสามารถปกปองและคุมครองสิทธิเสรภีาพของตนตามท่ีกฎหมายใหการรับรองและคุมครอง ขณะเดียวกันประชาชน

ตองทราบถึงภารกิจ หนาที่ของศาลและชองทาง วิธีการที่จะเขามารับบริการดานการอํานวยการความยุติธรรมของ

ศาลรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีการดําเนินงานในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีกลยุทธรองรับการดําเนินงาน 

ดังนี้

    (๑) เผยแพรและใหความรูเก่ียวกบับทบาทของศาลรฐัธรรมนญูในการปกปองคุมครองสิทธิ

ของประชาชน

    (๒) สรางจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สอดคลองกับการบงัคับใชรัฐธรรมนูญ และการพัฒนา

ประชาธิปไตย

    (๓) พัฒนาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

    ยุทธศาสตรที่สาม : การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลศิในระดับสากล

    ขอบเขต : พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการบริหารจัดการแนวใหมเขามาเปนเครื่องมือสําหรับชวยในการดําเนินการ และพัฒนาบุคลากรให

มศีกัยภาพสามารถปฏิบตัหินาท่ีใหสอดคลองกบัทิศทางการดาํเนนิงานขององคกร โดยมีกลยทุธรองรับการดําเนนิงาน 

ดังนี้
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๑๐๙

    (๑) เสริมสรางวฒันธรรมและสรางคานยิมรวมขององคกร โดยยึดหลักธรรมาภบิาล (Good 

Governance) และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)

    (๒) พฒันาระบบงานใหมคีณุภาพมาตรฐานเปนทีย่อมรับจากคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู

และหนวยงานภายนอก

    (๓) พัฒนานําระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยคดี

ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการบริหารจัดการของสํานกังานศาลรัฐธรรมนูญ

    (๔) พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ

    (๕) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

    ยุทธศาสตรที่สี่ : การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

    ขอบเขต : พัฒนาทั้งทางดานวิชาการและทางดานการปฏิบัติการ โดยการสรางเครือขาย

ความรวมมือทางดานวิชาการและการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายในและตางประเทศ โดยมีกลยุทธ

รองรับการดําเนินงาน ดังนี้

    (๑) เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ศาลและหนวยงานอ่ืน 

รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ

    (๒) รเิริม่ใหมกีารจดัตัง้องคกรความรวมมอืกบัภาค ีหรอืสมาคมระหวางประเทศในรปูแบบ

ตาง ๆ

๒. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติวา “ศาลรัฐธรรมนูญมี

หนวยธรุการของศาลรัฐธรรมนญูทีเ่ปนอสิระ โดยมเีลขาธกิารสาํนกังานศาลรัฐธรรมนญูเปนผูบงัคบับญัชาขึน้ตรงตอ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

  การแตงต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลรฐัธรรมนญู ตองมาจากการเสนอของประธานศาลรฐัธรรมนญูและไดรบั

ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ

  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน ทั้งน้ี 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

  ๒.๑ อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

   พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปน

สวนราชการทีเ่ปนหนวยงานอสิระ มฐีานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ มอีาํนาจหนาที่

ตามมาตรา ๔ ดังนี้ 
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๑๑๐

   “มาตรา ๔ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

   (๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ

   (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูล คําสั่ง และคําวินิจฉัยตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

   (๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ

   (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย” 

  ๒.๒ พันธกิจของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   (๑) ศึกษา วิเคราะหดานคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของคณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ 

   (๒) ดาํเนนิงานอาํนวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 

   (๓) สนับสนุนดานการศกึษาวิจยัทางวชิาการ เพ่ือสนับสนุนการปฏบิตัภิารกิจหนาท่ีของคณะตลุาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสรางและพัฒนาองคความรูใหมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และงานศาลรัฐธรรมนูญ 

   (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานและบุคลากร เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

หนาที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

   (๕) เผยแพร ใหบริการขอมูล ขาวสาร องคความรู การศึกษาตอสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

งานศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๓ โครงสรางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ 

เร่ือง การแบงสวนราชการภายในและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพเิศษ ๒๘ ก ลงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๔๗) ประกอบดวย กลุมผูเช่ียวชาญ

ดานคดีและวชิาการ สาํนกัประธานศาลรัฐธรรมนญู กลุมงานคด ี๑ – ๘ สาํนกัอาํนวยกิจการศาลรฐัธรรมนญู สถาบัน

รัฐธรรมนูญศึกษา ศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
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๑๑๑

แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานศาลรฐัธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการแบงสวน

ราชการภายในและอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗

  ๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   นับต้ังแตมีการจัดต้ังสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได

ดาํเนินการสรรหาบคุลากรเพ่ือรองรบัภารกจิในการสนบัสนุนงานดานพิจารณาวินจิฉยัคดี และงานบรหิารดานตาง ๆ  

ของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป จนถึงปจจุบัน (ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๓) มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน ๑๖๓ คน ประกอบดวย

   ๑) ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๑๖ คน จําแนกเปน

    ๑.๑) นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓ คน

    ๑.๒) ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน

    ๑.๓) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน จํานวน ๒ คน

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักอํานวยกิจการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ผูเชี่ยวชาญดาน
นโยบายและกฏหมาย

กลุมงานสัมมนา
และเผยแพร

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กลุมประสานงาน
ศาลรัฐธรรมนูญระหวาง
ประเทศและวิเทศสัมพันธ

สวนงานตุลาการ
และพิธีการ กลุมงานวิจัยและ

พัฒนารัฐธรรมนูญ
สวนงานนโยบาย
และกฏหมาย

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนา
บุคลากรและระเบียบ

ผูเชี่ยวชาญดาน
สารสนเทศและระบบ

สวนบริหารและ
พัฒนาบุคคล

สวนพัฒนาระบบและ
ขอมูลสารสนเทศ

งานชวยอํานวยการ

งานชวยอํานวยการ

งานชวยอํานวยการ งานชวยอํานวยการ

งานชวยอํานวยการ

สวนการคลังและพัสดุ สวนนโยบายและแผน

สวนประชาสัมพันธ สวนสารสนเทศ

กลุมงานคดี 8 กลุม

ศูนยเทคโนโลยีและ
ขอมูลสารสนเทศ

สถาบันรัฐธรรมนูญ
ศึกษา

กลุมงานคดี 1-8

รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฝายบริหาร)

รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฝายคดีและวิชาการ)

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กลุมผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ

งานชวยอํานวยการ
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๑๑๒

    ๑.๔) เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๕๔ คน

    ๑.๕) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๕๖ คน

   ๒) ลูกจางประจํา จํานวน ๒๔ คน

   ๓) ลูกจางชั่วคราว จํานวน ๒ คน

   นอกจากนี้ยังมีลูกจางโครงการ จํานวน ๒๑ คน เพ่ือรองรับภารกิจตาง ๆ ในการดําเนินงานของ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   ทั้งนี้ หากจําแนกบุคลากรทั้งหมดของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศ

ชาย ๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๓๓ และเพศหญิง ๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๖๖ และหากจําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปรากฏวา บุคลากรของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ ๒.๑๑ ระดับ

ปริญญาโท ๘๐.๒๘ ระดับปริญญาตรี ๔๓.๖๖ และตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ ๑๔.๐๘ ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจําแนกตามเพศ

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม (คน)

ขาราชการ ๖๔ ๕๒ ๑๑๖

ลูกจางประจํา ๑๖ ๘ ๒๔

ลูกจางชั่วคราว - ๒ ๒

รวม (คน) ๘๐ ๖๒ ๑๔๒

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจําแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร
จํานวน

รวม (คน)
ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ขาราชการ ๒ ๕๖ ๕๕ ๓ ๑๑๖

ลูกจางประจํา ๑๘ ๔ ๒ - ๒๔

ลูกจางชั่วคราว - ๒ - - ๒

รวม (คน) ๒๐ ๖๒ ๕๗ ๓ ๑๔๒
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ผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

  ศาลรัฐธรรมนูญไดจัดทําแผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เพื่อใชเปนกรอบทิศทาง

การบริหารราชการศาลรัฐธรรมนญูและสาํนักงานศาลรฐัธรรมนญูระยะ ๕ ป สาํนักงานศาลรฐัธรรมนญูไดจดัทําแผน

ปฏิบัติการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยความเห็นชอบของ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผลการปฏิบัติราชการป พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปไดดังนี้ 

๑. การพิจารณาวินิจฉัยคดี

  ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีเรื่องที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ 

รวมทั้งเรื่องรองเรียนที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

  ๑.๑ เรื่องที่รับเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๗๐ เรื่อง

   (๑) เรื่องที่รับไวพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ (ฟองตรง) จํานวน ๑๘ เรื่อง

   (๒) เรื่องที่รับไวพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตราอื่น จํานวน ๕๒ เรื่อง

  ๑.๒ เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ เปนคําวินิจฉัยและคําสั่ง จํานวน ๔๙ เรื่อง

   (๑) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๖ เรื่อง

    - เปนเรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๕ เรื่อง

    - เปนเรื่องที่คางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๗ เรื่อง

    - เปนเรื่องที่รับไวพิจารณาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ เรื่อง

   (๒) คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๓ เรื่อง

    - เปนเรื่องที่รับไวในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ เรื่อง

    - เปนเรื่องที่รับไวในป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๔ เรื่อง

    - เปนเรื่องที่รับไวในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๗ เรื่อง

  ๑.๓ เรื่องรองเรียนที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๒ เรื่อง

  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๖ เรื่อง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

  ๑. คาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๑/๒๕๕๓ เรือ่งประธานวุฒสิภาสงเรือ่งของคณะกรรมการ การเลอืกตัง้

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดปราจีนบุรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบ

มาตรา ๑๑๕ (๖) หรือไม
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๑๑๖

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป 

   ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ นายสุรเดช 

จิรัฐิติเจริญ ผูถูกรอง ไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ และ

ตอมาผูถกูรองไดรบัการเลอืกต้ังเปนสมาชกิวฒุสิภาจังหวัดปราจนีบรุ ีภายหลงัจากการประกาศผลเลือกต้ัง นายเกษม 

มกราภิรมย ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี ไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งคัดคาน

การประกาศผลการเลอืกตัง้และคุณสมบัตขิองผูถกูรองโดยกลาวหาวา ในขณะทีผู่ถกูรองสมัครรบัเลอืกตัง้เปนสมาชิก

วฒุสิภาจังหวัดปราจนีบรุ ียงัคงมีสถานภาพเปนสมาชกิพรรคประชาธิปตย เปนเหตุใหสมาชิกภาพของผูถกูรองส้ินสดุ

ลงตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๖) 

   คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับเรื่องรองคัดคานของนายเกษม มกราภิรมย เปนเรื่องคัดคาน และ

แตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน โดยตอมาคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเห็นวาผูถูกรองไดเคยสมัคร

เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ และไดยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปตย

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แตตอมาพรรคประชาธิปตยไดมีหนังสือ ที่ ปชป. ๔๖๐๐๓๑๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ 

มกราคม ๒๕๔๖ ถงึนายทะเบียนพรรคการเมอืง แจงรายชือ่สมาชกิพรรคทีเ่พ่ิมข้ึนหรือลดลงในรอบป ปรากฏรายช่ือของ

ผูถกูรองในแบบแจงจํานวนสมาชกิพรรคการเมอืงท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบปปฏิทนิท่ีผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ ท.พ. ๖ 

หนาที่ ๔๗๓ วาพรรคประชาธิปตยไดรับผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

แตไมมใีบสมัครและไมมหีลกัฐานการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธปิตยจนถงึปจจบุนั ผูถกูรองจงึมสีถานภาพการ

เปนสมาชกิพรรคประชาธิปตยอยูจนถึงปจจุบนั จงึตองรับฟงวาผูถกูรองขาดคณุสมบตักิารเปนสมาชกิวุฒสิภา เปนเหตุ

ใหสมาชิกภาพของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) 

ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๖) 

   คณะกรรมการการเลอืกต้ังไดพจิารณารายงานการสบืสวนสอบสวนของคณะกรรมการสบืสวนสอบสวน

และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของประกอบกันแลว เห็นวาผูถูกรองขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกวุฒิสภาในวันสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรีตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน และสงเรื่องไปยัง

ประธานวุฒิสภา ผูรอง เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ (๑๑) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ ปรากฏตาม

คําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๐๕/๒๕๕๑

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม
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   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ บัญญัติวา 

“บคุคลผูมคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามดงัตอไปนีเ้ปนผูมสีทิธสิมัครรบัเลอืกตัง้ หรอืไดรบัการเสนอชือ่เพือ่เขารบั

การสรรหาเปนสมาชิกวุฒสิภา ...(๖) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเคยเปนสมาชิกหรือ

เคยดํารงตําแหนง และพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาป 

นบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืวนัทีไ่ดรบัการเสนอช่ือ” มาตรา ๑๑๙ บญัญตัวิา “สมาชิกภาพของสมาชกิวฒุสิภาส้ินสดุ

ลง เมื่อ ...(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๕” และมาตรา ๙๑ วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงมีเหตุ

สิน้สดุลงตามวรรคหน่ึง ใหสงเร่ืองไปยังประธานแหงสภาทีผู่นัน้เปนสมาชกิ และใหประธานแหงสภานัน้สงเรือ่งไปยงั

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง” ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูถูกรองขาด

คณุสมบตักิารเปนสมาชกิวุฒสิภาในวนัสมัครรับเลอืกตัง้เปนสมาชกิวุฒสิภาจงัหวัดปราจีนบุร ีเปนเหตใุหสมาชกิภาพ

ของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา 

๑๑๕ (๖) แลวมีมติใหสงเร่ืองไปยังประธานวุฒิสภา และเม่ือประธานวุฒิสภาสงเร่ืองมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณี

จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยคํารองนี้ได

   คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรอง 

   ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูถูกรองช้ีแจงแกขอกลาวหา และผูถูกรองไดยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาสรุปได

ดังนี้

   ๑. เมื่อผูถูกรองไดลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปตยในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แลว 

ผูถูกรองไมไดสมัครกลับเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามที่ถูกกลาวหา

แตอยางใด นอกจากนี้ พรรคประชาธิปตยไดมีหนังสือท่ี ปชป. ๕๑๙๐๒๕๗/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ 

ถงึนายทะเบียนพรรคการเมอืง แจงวาการเปนสมาชิกพรรคประชาธปิตยของผูถกูรองเมือ่วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

คลาดเคลื่อนตอความเปนจริง และผูอํานวยการพรรคประชาธิปตยมีหนังสือ ที่ ปชป. ๕๑๙๐๐๑๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ 

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง แจงวาผูถูกรองพนจากการเปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตย

แลวตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และไมเคยกลับมาเปนสมาชิกพรรคอีก อีกทั้ง พรรคประชาธิปตยยังมีหนังสือ 

ที่ ปชป. ๕๑๙๐๐๑๘๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี 

แจงวาผูถูกรองพนจากการเปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตยแลว ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

   ๒. เอกสารแบบแจงจํานวนสมาชกิพรรคการเมืองทีเ่พ่ิมข้ึนในรอบปปฏิทนิท่ีผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) 

แบบ ท.พ. ๖ มีขอผิดพลาดของเอกสารคือ หมายเลขสมาชิก ๔๕๓๐๐๑๖๓๗ เปนหมายเลขสมาชิกซํ้ากันอยูสองคนคือ 
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๑๑๘

นายมนัส รูปเกรียง และนางกัลยาณี อินแพง ในขณะเดียวกันหมายเลขสมาชิก ๔๕๓๐๐๑๖๓๓ ก็มีชื่อของผูถูกรองซํ้า

กับ ร.ต.จํารัส ศรีประเสริฐ ซึ่งมีหมายเลขสมาชิกอีกหมายเลข คือหมายเลข ๔๕๓๐๐๑๖๓๔

   ๓. การที่อางวาผูถูกรองซึ่งลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๔๕ แลวไดสมัครเขาเปนสมาชิกใหมในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไมมีความเปนไปได เพราะมีระยะเวลา

หางกันเพียงแปดวันเทานั้น เนื่องจากขอบังคับของพรรคประชาธิปตย กระบวนการกลับเขาเปนสมาชิกใหมตอง

ใชเวลาเร็วที่สุดไมนอยกวาสิบหาวัน

   ๔. ระบบฐานขอมูลของพรรคประชาธิปตยเกิดความคลาดเคลื่อน กลาวคือ ในแบบแจงจํานวน

สมาชิกพรรคการเมืองที่ลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ ท.พ. ๗ ปรากฏชื่อผูถูกรองและมี

ขอมูลวาไดลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มีหมายเลขสมาชิก ๔๕๓๐๐๑๖๓๓ 

ซึ่งไมถูกตอง เนื่องจากหมายเลขสมาชิกของผูถูกรองคือหมายเลข ๓๒๐๓๓๙๐๐๐๐๒๕ ในขณะเดียวกัน ในแบบแจง

จํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ ท.พ. ๖ ปรากฏชื่อผูถูกรอง

และมีขอมูลวาไดกลับเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แตยังคงมีหมายเลข

สมาชิกเดิม คือหมายเลข ๔๕๓๐๐๑๖๓๓ 

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา เอกสารประกอบ 

คําชี้แจงแกขอกลาวหา และพยานหลักฐานของคูกรณีตามทางไตสวนแลว มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา สมาชิกภาพ

ของสมาชิกวุฒิสภาของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ 

(๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๖) หรือไม และหากสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติ

ดังกลาวแลว ความสิ้นสุดสมาชิกภาพเริ่มแตเมื่อใด 

   ปญหาท่ีตองวินิจฉัยมีวา ผูถูกรองไดสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยอีกคร้ังในวันท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๔๕ อนัเปนผลใหยงัคงมสีถานภาพเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยหรอืเคยเปนสมาชิกพรรคประชาธปิตย

มาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือไม 

   ผูรองมเีอกสารแบบแจงจาํนวนสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้ในรอบปปฏทินิทีผ่านมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) 

หรือแบบ ท.พ. ๖ มาเปนพยานหลักฐาน ในขณะเดียวกัน ผูถูกรองไดโตแยงวาเอกสารดังกลาวคลาดเคลื่อนจาก

ความเปนจริง ปญหาที่ตองพิจารณาจึงมีวา เอกสารแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทิน

ที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ ท.พ. ๖ ที่ปรากฏชื่อผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๔๕ คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงหรือไม
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   พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงจากบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของนายชินวรณ 

บุณยเกียรติ นายทะเบียนพรรคประชาธิปตย และนางผุสดี ตามไท ผูอํานวยการพรรคประชาธิปตย พยานของ

ผูถูกรอง ไดความวา การท่ีปรากฏชื่อผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกขอมูล ผูถูกรองพนจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๔๕ และไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยอีก ในขณะเดียวกัน ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวน

นางสนุทร ีไพรหริญั ผูอาํนวยการฝายวจิยัและพฒันาระบบบริหารฐานขอมลูพรรคการเมือง สาํนกังานคณะกรรมการ

การเลอืกต้ัง พยานของผูรอง วาการตรวจสอบขอมลูสมาชกิพรรคประชาธิปตยในระบบฐานขอมลูพรรคการเมืองเดิม

พบวามีขอมูลที่ผิดพลาดเชนเดียวกับผูถูกรองหลายรายการ เชน กรณีของนายมนัส รูปเกรียง และนางกัลยาณี อินแพง 

ซึ่งมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก ๔๕๓๐๐๑๖๓๗ หมายเลขเดียวกัน เปนตน ประกอบกับเอกสารหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๑/๑๓๖๒๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่นางสุนทรี ไพรหิรัญ นํามา

ประกอบในการเบิกความ ไดระบุผลการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคประชาธิปตย จํานวน ๔,๐๘๖,๐๕๒ รายการ 

มีขอมูลสมบูรณที่สามารถลงฐานขอมูลไดจํานวน ๒,๐๒๑,๐๖๔ รายการ แตมีขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่ไมถูกตอง

ถึงจํานวน ๗๓๗,๗๗๕ รายการ นอกจากนั้นเปนรายการท่ีตองแกไข นับวาขอมูลสมาชิกพรรคประชาธิปตยตามที่

นายทะเบียนพรรคประชาธิปตยแจงแกนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนขอมูลที่สมบูรณไมถึงกึ่งหน่ึง ประกอบกับ

เมื่อพิจารณาเอกสารแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ 

ท.พ. ๖ และแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่ลดลงในรอบปที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ ท.พ. ๗ 

แลวเห็นวา เอกสารดังกลาวไดปรากฏชื่อผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

และลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยมีหมายเลขสมาชิกหมายเลขเดียวกัน

ซึ่งไมนาเชื่อ และระยะเวลาจากวันที่ลาออกจนถึงวันที่สมัครใหมมีระยะเวลาหางกันเพียงแปดวัน ซึ่งตามขอ

บังคับพรรคประชาธิปตยมีกระบวนการใหการสมัครเปนสมาชิกพรรคตองประกาศชื่อผูสมัครไวในที่เปดเผย ณ 

สาํนักงานใหญของพรรคเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน จงึเช่ือวาเอกสารแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในรอบปที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือแบบ ท.พ. ๖ ที่ปรากฏชื่อผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นาจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   พยานบคุคลของผูรองนอกจากจะเบกิความเจอืสมกบัพยานหลกัฐานของผูถกูรองแลว พยานหลกัฐาน

ของผูรองยงัคงมเีพยีงเอกสารแบบแจงจาํนวนสมาชกิพรรคการเมืองทีเ่พิม่ขึน้ในรอบปปฏทินิทีผ่านมา (ป พ.ศ. ๒๕๔๕) 

หรือแบบ ท.พ. ๖ ที่ปรากฏชื่อผูถูกรองเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เทานั้น 

ซึ่งเอกสารดังกลาวก็เปนขอมูลที่พรรคประชาธิปตยเปนผูจัดทําและนําสงใหแกนายทะเบียนพรรคการเมืองท่ีปรากฏ
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ขอเท็จจริงวามีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงหลายแหง ดังน้ัน จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงไดวาผูถูกรอง

ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามที่ถูกกลาวหาแตอยางใด

   เมื่อผูถูกรองไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ระยะเวลาที่

ผูถูกรองลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยในวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันท่ีผูถูกรองสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเปนเวลาเกินกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวาผูถูกรองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

มิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑๕ (๖) และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของ

ผูถูกรองไมสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

  ๒. สรปุคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนูญที ่๒/๒๕๕๓ เรือ่ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําสั่งยุบพรรคอธิปไตย

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําสั่งยุบพรรคอธิปไตย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย

มีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๔๒ บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง

ในรอบปปฏทินิทีผ่านมาใหถกูตองตามความเปนจรงิตามวธิกีารทีน่ายทะเบยีนกาํหนด และแจงใหนายทะเบยีนทราบ

ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวัน

นับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน และรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองดังกลาวตองกระทําโดยที่ประชุมใหญของ

พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 

(๕) ซึ่งพรรคการเมืองผูถูกรองเปนพรรคการเมืองที่อยูในหลักเกณฑที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค

ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงตอผูรองภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ผูถูกรอง 

ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๑ แตตรวจสอบพบวาเปนรายงานการดาํเนินกิจการท่ีไมไดกระทาํโดยท่ี

ประชุมใหญของพรรคการเมืองผูถูกรอง ซึ่งไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
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พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และไมถูกตองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงาน

การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงเสนอใหผูรองใชอํานาจตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ผูรองจึงมีหนังสือ 

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหถูกตองตามความเปนจริงและใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวแจงตอผูรองภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผูถูกรองไดรับ

หนังสือแจงจากผูรอง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

   สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรบัหนังสือช้ีแจงการรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมอืง

ผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วา พรรคการเมืองผูถูกรองไดรับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 

๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ สถานะของพรรคการเมือง ผูถูกรอง ณ สิ้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ มีสมาชิกจํานวน ๑๐๗ ราย 

และยังไมมสีาขาพรรคการเมอืงอยางนอยภาคละหนึง่สาขามคีณุสมบัตไิมครบ ทาํใหไมสามารถจดัประชุมใหญประจําป

ไดตามมาตรา ๒๘ เมือ่การจดัทาํรายงานการดาํเนินกจิการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองผานการรบัรอง

โดยที่ประชุมใหญประจําป และตองรายงานตอผูรองภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูถูกรองจึงไดจัดทํารายงาน

การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอผูรองไปโดยไมถูกตองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ผูรองกําหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิจารณาแลวมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๓๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เห็นชอบใหผูรองย่ืนคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือดําเนินการใหมีการยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง กรณีพรรคการเมืองผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ ผูรองจึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัย

   ๑) มคีาํสัง่ยบุพรรคการเมืองผูถกูรองตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๙๓ วรรคสอง 

   ๒) มีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองท่ีถูกยุบไป เนื่องจากกระทํา

การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบ

มาตรา ๙๓ วรรคสอง จะจดแจงจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวม
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๑๒๒

ในการจดแจงการจดัต้ังพรรคการเมอืงขึน้ใหมอกีไมได ภายในกาํหนดหาปนบัแตวนัท่ีพรรคการเมืองผูถกูรองถกูยุบไป 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ 

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม 

   ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาคาํรองแลว มคีาํสัง่รบัคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉยัตามพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ และ ขอ ๑๗ (๒๐) 

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมี ๒ ประเด็น ดังนี้ 

   ประเด็นที่ ๑ มีเหตุสมควรที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรือไม 

   พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ เม่ือวนัที ่๒ ตลุาคม ๒๕๕๐ ตอมาพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๓๕ 

วรรคหนึ่ง บัญญัติใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเม่ือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมือง

จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่

นายทะเบียนกาํหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมนีาคมของทกุป หวัหนาพรรคการเมืองผูถกูรองจงึมี

หนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงใหผูรองทราบภายใน

วนัท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๑ ซึง่ในการจัดทํารายงานการดาํเนนิกิจการของพรรคการเมืองจะตองกระทาํโดยท่ีประชุมใหญ

ของพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕)

   ขอเท็จจริงฟงตามคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดวา ผูรองไดรับรายงานการดําเนินกิจการของ

พรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ แตตรวจสอบพบวา รายงานดังกลาวไมไดจัดทํา

โดยท่ีประชุมใหญพรรคการเมืองผูถกูรอง ซึง่ไมเปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และไมถูกตองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงาน

การดําเนนิกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผูรองจึงไดอาศัยอํานาจตามพระราช
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บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงาน

การดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหถูกตองตามความเปนจริงและใหเปนไปตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง (๕) แลวแจงตอผูรองภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กรณีนี้ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองมีสมาชิกพรรค

จํานวน ๑๐๗ ราย และยังไมมีสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา จึงไมอาจจัดประชุมใหญเพื่อพิจารณารายงาน

การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) ไดนั้น เห็นวาผูถูกรองเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 

๒๕๕๐ และเปนพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งไมนอยกวาเกาสิบวันจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน หัวหนาพรรคการเมือง ผูถูกรอง

จงึมหีนาทีต่องดําเนนิการใหเปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ตอง

รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงตอผูรองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) แตหัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรองมิไดดําเนินการใหถูกตอง ผูรองสั่งใหหัวหนา

พรรคการเมืองผูถูกรองรายงานใหถูกตองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เมื่อพนระยะ

เวลาที่ผูรองกําหนด ปรากฏวา ผูรองยังไมไดรับรายงานตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แตอยางใด ขออางของผูถูกรองยัง

ไมมเีหตผุลอันสมควรท่ีจะไมรายงานตามทีผู่รองสัง่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจงึมีเหตุทีจ่ะส่ังยุบพรรคการเมือง

ผูถูกรองได ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 

   ประเด็นที่ ๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูถูกรองจะจดแจงการ

จัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองข้ึนใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันท่ีพรรคการเมืองผูถูกรองถูกยุบไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม 

   พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๙๗ บญัญตัวิาในกรณทีีพ่รรคการเมอืงตองยุบเพราะเหตอุนัเน่ืองมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง ผูซึง่เคยดํารง

ตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมอีกไมได ทั้งน้ี ภายในกําหนด

หาปนับแตวันที่พรรคการเมืองดังกลาวตองยุบไปนั้น เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย 

ซึง่มไิดใหอาํนาจศาลรฐัธรรมนูญทีจ่ะสัง่เปนอยางอืน่ เมือ่กรณีมเีหตดุงักลาวเกดิขึน้กบัพรรคการเมอืงใด ศาลรัฐธรรมนญู

ตองสัง่ใหผูซึ่งเคยดํารงตาํแหนงกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงทีถู่กยุบไปจะจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมอืงขึน้

ใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหมอีกไมได 

ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบ 
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๑๒๔

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหยุบพรรคอธิปไตย ผูถูกรอง ตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให

ผูดาํรงตาํแหนงกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงผูถกูรองจะจดแจงการจดัตัง้พรรคการเมอืงขึน้ใหมหรอืเปนกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาป

นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗

  ๓. สรุปคําวินจิฉัยศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๓/๒๕๕๓ เร่ือง นายทะเบยีนพรรคการเมอืงขอใหศาลรฐัธรรมนญู

มีคําสั่งยุบพรรคกฤษไทยมั่นคง

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   ขอกลาวอางตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา 

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ บัญญัติใหหัวหนา

พรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปน

จริงตามวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพ่ือประกาศให

สาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองทีจ่ดัต้ังข้ึนยังไมถงึเกาสิบวันนับจนถงึวันส้ินปปฏิทนิ และรายงานการดําเนนิ

กิจการของพรรคการเมืองดังกลาวตองกระทําโดยท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) ซึ่งพรรคผูถูกรองอยูในหลักเกณฑที่ตอง

จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงตอผูรอง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เมือ่วนัท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๕๑ แตตรวจสอบพบวาเปนรายงานท่ีไมไดกระทาํโดยท่ีประชมุใหญของพรรคผูถกูรอง 

ซึ่งไมเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และไมถูกตองตามประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผูรองจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจงผูถูกรองใหจัดทํารายงานใหถูกตอง

ตามความเปนจริง แลวแจงตอผูรองภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนด สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับรายงานของพรรคผูถูกรอง ผูรองจึงไดมีหนังสือลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ 

แจงใหหัวหนาพรรคผูถูกรองมีหนังสือชี้แจงตอผูรองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตไมไดชี้แจงเหตุผลตอ

ผูรองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตอยางใด ผูรองจึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
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   ๑. มคีาํสัง่ยบุพรรคการเมืองผูถกูรอง ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๙๓ วรรคสอง

   ๒. มีคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองท่ีถูกยุบไป เน่ืองจากกระทําการ

ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๙๓ 

วรรคสอง จะจดแจงจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหาปนับแตวันที่พรรคการเมือง

ผูถูกรองถูกยุบไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ 

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไววินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรือไม 

   เห็นวา เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เปนเหตุใหยุบพรรคการเมือง 

ผูถูกรองตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แลวมีมติใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการใหมีการยุบพรรค

ผูถูกรองตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง กรณี จึงเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยได

   สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหา

   ผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สรุปไดวา

   นายชัตฐยกรณ (กฤศฌณพงศ) นุสติพรลภัส หัวหนาพรรคผูถูกรองไดลาออกจากการเปนสมาชิก

พรรคผูถูกรอง ตั้งแตวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ จึงเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลง ตอมา

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ผูถูกรองไดมีหนังสือแจงจํานวนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ลดลง จํานวน ๑๓ คน ซึ่งเปน

กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองทั้งหมดตอผูรอง หลังจากน้ัน วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูรองไดมีหนังสือถึง

ผูถกูรองรับทราบการลาออกจากการเปนสมาชกิพรรคของกรรมการบริหารพรรคการเมอืงผูถกูรองท้ังหมด จาํนวน ๑๓ 

คน และใหรองหัวหนาพรรคการเมืองลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรคการเมืองดําเนินการแจงการเปลี่ยนแปลง

ไปยังผูรอง ตามนัยมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอมา

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายชัตฐยกรณ (กฤศฌณพงศ) นุสติพรลภัส พรอมทั้งกรรมการบริหารพรรคทุกคน 

ไดยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิและหน้ีสนิของตนตอผูรอง สวนนายวสนัต ฝมอืชาง มหีนังสือลงวนัท่ี ๓๐ มถินุายน 

๒๕๕๑ แจงใหผูรองทราบวาตนเองไดลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง ตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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๑๒๖

จงึไมสามารถทําหนาท่ีแทนหัวหนาพรรคผูถกูรองในการแจงการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคมายงัผูรอง

ไดผูถูกรองยืนยันวาไดจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงใหผูรองทราบ 

แตผูรองเพิง่มีหนังสือแจงมายงัผูถกูรอง เม่ือวันท่ี ๑๖ มถินุายน ๒๕๕๑ วารายงานดงักลาวไมไดกระทาํโดยทีป่ระชมุใหญ

ของพรรคผูถูกรอง การแจงของผูรองดังกลาวเปนการแจงภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองได

ลาออกจากการเปนสมาชิกของพรรคไปหมดแลว จึงไมมีบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารพรรคท่ีจักดําเนินการ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ ได

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นที่ ๑ มีเหตุสมควรที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรือไม 

   เห็นวา ผูถกูรองไดรบัจดแจงการจัดต้ังเปนพรรคการเมอืง เม่ือวันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๒ พระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมือง

จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่

นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป หัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรอง

จึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงใหผูรองทราบ

ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งในการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) 

บัญญัติใหตองกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูรองไดรับรายงานการดําเนินกิจการ

ของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แตตรวจสอบพบวารายงานดังกลาวไมไดกระทําโดยที่ประชุมใหญ

ของพรรคการเมืองผูถูกรอง ผูรองจึงไดแจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานใหถูกตองตามความเปนจริงแลวแจงตอผูรอง

ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งหัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรองไมไดดําเนินการแตอยางใด ผูรองจึงมีหนังสือ

ใหหัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรองชี้แจงภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด 

ปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรองมิไดดําเนินการใหถูกตอง กรณีที่ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองไดมีการแจง

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคตอผูรองแลว อีกท้ังการลาออกจากสมาชิกของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 

๑๓ คน ทําใหไมมีกรรมการบริหารพรรคที่จะดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ นั้น เห็นวา การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองดังกลาว

ถือเปนการเปลี่ยนแปลงรายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจงไวกับนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งหัวหนา

พรรคการเมืองตองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต
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วันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลง และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสมบูรณตอเม่ือไดรับแจงการตอบรับการเปล่ียนแปลง

จากนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แลว ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูรองตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองทั้ง ๑๓ คน ตองถือวาผูถูกรองยังคงมีหัวหนาพรรคการเมืองที่

สามารถดําเนินการใหการจัดทํารายงานเสนอตอผูรองได ขออางของผูถูกรองยังไมมีเหตุผลอันสมควรจึงรับฟงไมได 

กรณมีเีหตทุีจ่ะสัง่ยบุพรรคการเมืองผูถกูรอง ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๙๓ สวนขอกลาวอางอื่นของผูถูกรอง ไมทําใหผลของคําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไปจึงไมจําตองวินิจฉัย

   ประเด็นที่ ๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูถูกรองจะจดแจงการ

จัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองข้ึนใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองผูถูกรองถูกยุบไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม 

   เห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ 

ที่บัญญัติวา ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง ผูซึ่งเคยดํารง

ตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจดัต้ังพรรคการเมอืงข้ึนใหมอกีไมได ทัง้น้ี ภายในกําหนดหาป

นับแตวันที่พรรคการเมืองน้ันตองยุบไปนั้น เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงมิได

ใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะสั่งเปนอยางอื่น เม่ือมีเหตุใหพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกยุบไปดวยเหตุที่ฝาฝน

มาตรา ๔๒ วรรคสอง แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่

ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการ

จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบ

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังใหยุบพรรคกฤษไทยม่ันคง ผู ถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ และให ผูดํารงตําแหนงกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมอืงผูถกูรองจะจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมอืงขึน้ใหมหรือเปนกรรมการบรหิาร

พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่

ศาลรัฐธรรมนญูมีคาํส่ังใหยบุพรรคการเมอืงผูถกูรอง ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
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๑๒๘

  ๔. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๔ – ๕ / ๒๕๕๓ เร่ือง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังเกษตรกร

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองรวมสองคํารอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค

พลังเกษตรกร ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ และขอใหศาล

รฐัธรรมนญูมีคาํส่ังใหผูดาํรงตาํแหนงกรรมการบรหิารพรรคพลงัเกษตรกรทีถ่กูยุบไปจะจดแจงการจดัต้ังพรรคการเมอืง

ขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหมอีก

ไมไดภายในกําหนดหาป นับแตวันท่ีพรรคพลังเกษตรกรถูกยุบ ตามมาตรา ๙๗ และมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ

หวัหนาพรรคและกรรมการบรหิารพรรคพลงัเกษตรกร มกีาํหนดเวลาหาปนบัแตวนัท่ีมคีาํส่ังใหยบุพรรคพลงัเกษตรกร 

ตามมาตรา ๙๘ ศาลมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาคํารองทั้งสองเขาดวยกัน 

   ตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา คํารองเร่ืองพิจารณาท่ี ๕๑/๒๕๕๑ พรรคการเมืองผูถูกรอง

อยูในหลักเกณฑทีต่องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ แจงตอผูรอง 

ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูถูกรองไดสงรายงานซึ่งไมไดกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองผูถูกรอง 

จึงไมเปนไปตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการ

ดําเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และถือวาไมถูกตองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผูรองแจงใหผูถูกรอง

จัดทํารายงานใหถูกตองแลวแจงตอผูรองภายในเวลาท่ีกําหนด แตผูถูกรองไมดําเนินการโดยขอผอนผันเวลา 

คณะกรรมการการเลือกตัง้พิจารณาแลวเหน็วา ผูถกูรองไมไดดาํเนนิการใหเรียบรอยภายในเวลาท่ีชีแ้จงมา จงึเหน็ชอบ

ใหผูรองยื่นคํารองตอศาล สวนคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๒ เปนกรณีตามมาตรา ๘๒ ซึ่งพรรคการเมืองที่ได

รับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงิน

สนับสนุนของพรรคการเมืองยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป ผูถูกรองไดรับการ

จัดสรรเงินสนับสนุน จํานวน ๒,๒๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท แตสงเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงิน

ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ ผูรองไดใหผูถูกรองชี้แจงพรอมทั้งใหจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน

เพ่ิมเติมภายในกําหนดเวลา แตผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานดังกลาวแตอยางใด คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงเห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ

   ประเด็นเบื้องตน

   ประเด็นพิจารณาเบือ้งตนวาศาลมอีาํนาจวนิจิฉยัหรอืไม มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ ใหหวัหนาพรรคการเมือง

จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป หาก

ไมรายงานใหนายทะเบียนสั่งใหรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงาน
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โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการ

ยบุพรรคการเมอืงน้ัน และมาตรา ๘๒ ใหพรรคการเมอืงทีไ่ดรบัเงินสนบัสนุนตองใชจายเงนิสนับสนุนใหเปนไปตามที่

บญัญัติไว และจดัทํารายงานการใชจายเงนิสนบัสนนุใหถูกตองยืน่ตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายในเดือนมนีาคม

ของปถัดไป มาตรา ๙๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ 

ใหยุบพรรคการเมืองนั้น โดยใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาล 

ดังนั้น ศาลจึงมีอํานาจวินิจฉัย

   สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาและทางไตสวน

   ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาสรุปไดวาสถานการณทางดานการเมืองมีความผันผวนมาก 

ทางพรรคการเมืองผูถูกรอง จึงเล่ือนการประชุมใหญของพรรคออกไป ในวันไตสวนผูถูกรองไมมาศาลและไมได

หักลางขอเท็จจริงตามคํารองของผูรอง

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

   ศาลไดกําหนดประเด็นวินิจฉัย ดังนี้

   ประเด็นที่ ๑ มีเหตุยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ 

วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม กรณีตามมาตรา ๔๒ เห็นวา ผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน ซึ่งการรายงาน

ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญ กอนถึงกําหนดเวลารายงาน ผูรองไดแจงผูถูกรองใหทําความเขาใจและถือปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยเครงครัด เม่ือผูรองตรวจสอบพบวารายงานดังกลาวไมไดกระทําโดยท่ีประชุมใหญของพรรคการเมือง

ผูถูกรองก็ไดแจงใหจัดทําใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด แตผูถูกรองไมไดดําเนินการโดยอางวาตนบกพรองและ

รูเทาไมถึงการณเน่ืองจากเปนกฎหมายใหม เห็นวาเม่ือผูถูกรองมีหนาท่ีตองดําเนินการ ซึ่งผูรองไดมีหนังสือแจง

รายละเอยีดวิธกีารในการจดัทําอยางชัดเจน ตลอดจนใหดาํเนินการแกไขใหถกูตองแลว ขออางท่ีอางวาไมสามารถจดั

ประชุมใหญไดไมมีเหตุผลอันสมควร ถือวาผูถูกรองไมไดดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบ

พรรคการเมืองผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๓ สวนกรณีตามมาตรา ๘๒ เห็นวาผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุน

ของพรรคการเมืองผูถกูรองแตเอกสารและหลกัฐานประกอบการใชจายเงินไมครบถวนสมบรูณ และไมจดัสงเอกสาร

หลักฐานตามทีผู่รองใหดาํเนนิการ ฟงไดวาผูถกูรองไมรายงานการใชจายเงินสนบัสนนุของพรรคการเมอืงตามมาตรา 

๘๒ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง จึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๙๓ 

    ประเด็นท่ี ๒ หากพรรคการเมืองผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะตองถูก

ตดัสทิธติามมาตรา ๙๗ และถูกเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้ตามมาตรา ๙๘ หรอืไม เหน็วา มาตรา ๙๗ เปนบทบัญญตัวิาดวย

ผลของการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น สวนการเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๘ นั้นเห็นวา ผูถูกรองโดยหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคซึ่งมีอํานาจหนาท่ีใน
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การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองมีหนาท่ีจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหเปนไปตาม

มาตรา ๘๒ เมื่อพรรคการเมืองผูถูกรองไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือ

แกไขการกระทําเกี่ยวกับการไมรายงานดังกลาว 

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา 

๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ

พรรคการเมืองผูถูกรองจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

มีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหยุบ

พรรคการเมืองผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๙๘ 

  ๕. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๖/๒๕๕๓ เร่ือง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี 

(นายประมุท สูตะบุตร) เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) 

ประกอบมาตรา ๔๘ ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ (หลักการเดยีว

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐) หรือไม

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   นายประมุท สูตะบุตร ผูฟองคดี ยื่นฟองสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลปกครองในคดีหมายเลขดําที่ 

๕๘/๒๕๔๗ และหมายเลขแดงท่ี ๑๓๗๙/๒๕๕๐ วาผูถกูฟองคดีที ่๑ ไดออกประกาศสํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 

เร่ือง คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และประกาศ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดาํเนินการเพือ่ใหมผีูถกูฟองคดีที ่๒ ทาํหนาท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรบัการเสนอชือ่

เปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เสนอตอวุฒิสภาตอไป ซึ่งตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศ
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คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การสมัคร หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคคล

ที่ควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

ผูฟองคดไีดสมัครเขารับการคัดเลือกเพือ่เสนอรายชือ่เปนกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาตติามประกาศดงักลาว 

และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการสรรหาตามขั้นตอน จึงไดออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จํานวน 

๑๔ คน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ เพื่อเสนอตอวุฒิสภา ซึ่งผูฟองคดีไมไดรับการสรรหา ผูฟองคดีเห็นวาประกาศ

ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย 

   ผูฟองคดีไดยืน่ฟองตอศาลปกครองกลางเก่ียวกบัประกาศของผูถกูฟองคดีที ่๑ และประกาศผูถกูฟองคดี

ที ่๒ วาไมชอบดวยกฎหมายและโตแยงวามปีระเดน็เกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญูซึง่ศาลปกครองกลางพพิากษา

ยกฟอง 

   ผูฟองคดีอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีไดโตแยงวา 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติขึ้นโดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมาย โดยระบุเฉพาะเลข

มาตราเทานั้น แตมิไดระบุสาระสําคัญที่เปนลายลักษณอักษร จึงเปนการขัดหรือแยงตอมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และโตแยงวามาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ แหง

พระราชบัญญัตอิงคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแยงตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งศาลปกครองสูงสุด

พิจารณาแลวเห็นวาในระหวางพิจารณาคดีนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขไดประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง แตเม่ือตอมาภายหลัง

มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ ไวเชนเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดตองดําเนินการไป

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง และใหรอการ

พิพากษาไวชั่วคราว 

   ประเด็นเบื้องตน

   คํารองน้ีเปนคดีที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และบทบญัญตัแิหงกฎหมายดงักลาวขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช
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บังคับในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี จึงมีประเด็นเบ้ืองตนสมควรพิจารณากอนวา กรณีมีเหตุตอง

พิจารณาวินิจฉัยประเด็นแหงคดีตามคํารองหรือไม

   เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดสิ้นสุดลง โดยประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

แตผูรองไดยื่นฟองตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งในขณะนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังใชบังคับอยู ตอมาศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟองเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ผูรองไดอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และถึงแมศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีให

ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยภายหลงัจากทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ สิน้สุดลงแลว

ก็ตาม แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดนําหลักการแหงบทบัญญัติดังกลาวมาบัญญัติไว

เปนหลักการเดียวกันตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ ดวย เมื่อยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

สวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ กรณีจึงมีเหตุสมควรพิจารณาวินิจฉัยตอไป

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นท่ีหน่ึง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม พิจารณาแลวเห็นวาการที่ผูรองโตแยงวาพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติ

ขึ้นโดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย โดยระบุเฉพาะเลขมาตราเทานั้น แตมิได

ระบุสาระสําคัญที่เปนลายลักษณอักษร เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น เปนกรณีที่

ผู รองโตแยงวากระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกลาวไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ บญัญัตใิหศาลท่ีพจิารณาคดเีสนอเรือ่งใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัย

ไดเฉพาะกรณีวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม โดย

ไมอาจหยบิยกประเดน็ความไมชอบดวยรฐัธรรมนญูของกระบวนการตรากฎหมายฉบบันัน้ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา

วินิจฉัยได ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้

   ประเด็นท่ีสอง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ หรือไม
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   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

ซึ่งบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคท่ีใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมีหลักการวาบุคคล

ทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ

เทาเทยีมกนั การเลอืกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตแุหงความแตกตางในเร่ืองถิน่กําเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง

ศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคดิเหน็ทางการเมืองอนัไมขดัตอบทบญัญัตแิหงรัฐธรรมนญูจะกระทาํมิได แตมไิด

เปนการหามโดยเดด็ขาดหากการเลอืกปฏบิตันิั้นเปนมาตรการเพือ่ขจดัอุปสรรคหรอืสงเสรมิใหบุคคลสามารถใชสิทธิ

และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นแลว ถือวาไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม สวนพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ 

(๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ที่กําหนดคุณสมบัติของกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไววาตอง “มีสัญชาติไทย

โดยการเกดิ” นัน้ เปนบทบัญญตัทิีม่ขีึน้เพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงคของพระราชบัญญตันิี ้และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของรฐัธรรมนญูทีมุ่งหมายจะใหเปนประโยชนสงูสดุแกประเทศชาติและประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่

ทัง้ในดานการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชนสาธารณะอืน่ ๆ  รวมทัง้การแขงขนัโดยเสรอียางเปน

ธรรม จําเปนที่จะตองกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานการจัดสรรคลื่นความถี่และวิธีการในการกํากับ

ดแูลการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม

แหงชาติจึงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรส่ือสารของชาติ ซึ่งมีความสําคัญและผลกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม

ในทุกดาน เพ่ือใหไดบคุคลทีเ่หมาะสมมาทาํหนาท่ีอยางเปนธรรม เปนกลาง และคาํนึงถึงประโยชนสงูสุดของประเทศ

ชาติและประชาชน การที่มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

กจิการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จาํกัดคุณสมบัตขิองคนท่ีจะเปนกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติไวเชนนั้น เปนขอจํากัดที่มีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป มิไดมุงหมายใชบังคับแกบุคคลใด

บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ และมิไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลแตอยางใด 

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา 

๔๘ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ 
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  ๖. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๓ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาขอ

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

สิน้สดุลงตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) ประกอบมาตรา 

๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กับคณะ (ผูรอง) พบขาวในหนังสือพิมพมติชนออนไลน 

สรุปความไดวา นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (ผูถูกรอง) ไดทําหนังสือลับมาก ดวนที่สุด 

จาํนวน ๒ ฉบบั จากกระทรวงการตางประเทศ ถงึนายกรฐัมนตรี เรือ่ง แนวทางการดําเนินการกับปญหาความสัมพนัธ

ไทย - กัมพูชา ซึ่งปรากฏขอความดังนี้ “... ๒.๔ ...โดยการเรงการพิจารณาคดีตาง ๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ฯ ที่ยัง

คัง่คางอยู” ซึง่ผูรองเห็นวาขอความดังกลาวมีลกัษณะการใชอาํนาจหนาทีข่องฝายบริหารเขาไปกาวกายการทําหนาที่

ของขาราชการฝายตุลาการซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๑) เนื่องจากการพิจารณาคดีนั้น รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให การพิจารณาพิพากษา อรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไป

โดยยุตธิรรม ตามรัฐธรรมนญู ตามกฎหมาย และในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตริย การพิจารณาคดีกบัการพพิากษา

คดีจึงเปนอํานาจหนาท่ีของศาล มิใชอํานาจหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะเขาไปแทรกแซงได การกระทําของรัฐมนตรีตาม

ความในหนังสือกระทรวงการตางประเทศที่อางถึงมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา 

๒๖๖ (๑) และจะทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)

   ประเด็นเบื้องตน

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไววินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และ วรรคสาม หรือไม

   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง 

บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ 

หรือมาตรา ๒๖๙” มาตรา ๒๖๘ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๖ 

มไิด เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาทีใ่นการบรหิารราชการตามนโยบายทีไ่ดแถลงตอรฐัสภาหรอืตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ” และมาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนง

การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒสิภาเขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชนของตนเอง ของผูอืน่ 

หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงาน

ในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่

รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น ...” และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และ
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มาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) ... ” โดยมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง 

บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใด

คนหน่ึงแหงสภาน้ันสิน้สดุลง ... และใหประธานแหงสภาท่ีไดรบัคาํรองสงคาํรองน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือวนิจิฉยั

วาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม”

   ดังนั้น เมื่อประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๙ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวา

หนึง่ในสบิของจาํนวนสมาชิกวฒุสิภาท้ังหมดเทาทีม่อียูของวุฒสิภาไดเขาชือ่รองตอประธานวฒุสิภาใหศาลรฐัธรรมนญู

วินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศส้ินสุดลงหรือไม กรณี

จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) และวรรคสาม ประกอบขอกําหนด

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ

วินิจฉัย คํารองนี้ได

   ตอมาประธานวุฒิสภาไดมีหนังสือแจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน สมาชิก

วุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ผูรวมเขาชื่อยื่นคํารองกราบเรียนประธานวุฒิสภา ขอถอนชื่อออกจากคํารองดังกลาว

   พิจารณาแลวเห็นวา การขอถอนชื่อดังกลาวมีผลใหจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่เขาช่ือรองตอประธาน

วุฒิสภาตามคํารองน้ีเหลือจํานวน ๑๘ คน ซึ่งยังคงเปนจํานวนที่ไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา 

๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยคํารองนี้ตอไปได

   คําชี้แจงแกขอกลาวหา

   ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูถกูรองช้ีแจงแกขอกลาวหา และผูถูกรองไดยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาสรุปได

ดังนี้ 

   ๑. เอกสารตามทีผู่รองอางถงึไดถกูบคุคลซ่ึงเปนแกนนาํกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ

แหงชาติ (นปช.) กบัพวก นาํไปเปดเผยและเผยแพรตอสาธารณชนและส่ือตาง ๆ  เปนเอกสารทางราชการ ซึง่กระทรวง

การตางประเทศไดกําหนดชั้นความลับ “ลับมาก” ในหนังสือดังกลาว เน่ืองจากมีเน้ือหาและขอความเกี่ยวของกับ

นโยบายและความมั่นคงแหงรัฐ เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเปนแนวทางที่กระทรวง

การตางประเทศเสนอนายกรฐัมนตรี เพือ่พจิารณากาํหนดแนวทางความสมัพนัธไทย – กมัพชูา ในแตละสถานการณ 

ซึ่งเปนการคาดการณลวงหนา รวมทั้งเสนอขอดีและขอเสียของมาตรการดําเนินการแตละมาตรการ 

    การจัดทําเอกสารลับมากดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับการจัดทําเอกสารอื่น ๆ ของกระทรวง

การตางประเทศ ซึ่งไดผานกระบวนการยกรางโดยการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะหโดยขาราชการ
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กระทรวงการตางประเทศ ซึง่เปนขัน้ตอนปกตขิองการเสนอแนะแนวทางการดาํเนนินโยบายการตางประเทศของไทย 

ซึ่งในกรณีนี้เจาหนาท่ีกรมเอเชียตะวันออกเปนผูยกรางเอกสารในชั้นตน จากน้ันจึงเสนอใหผูบังคับบัญชาตาม

สายงาน ตามลําดบัชัน้ จนถึงรองปลัดกระทรวงการตางประเทศ (ผูปฏบิตัริาชการแทนปลดักระทรวง) ในฐานะผูบงัคบั

บญัชาฝายประจําของขาราชการกระทรวงการตางประเทศกอนเสนอรฐัมนตรวีาการกระทรวงในฐานะผูบงัคบับัญชา

ฝายการเมืองเพื่อพิจารณาลงนามกอนเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่งจนถึงปจจุบัน สถานะของเอกสาร

ดังกลาวยังเปนเอกสารที่กระทรวงการตางประเทศยังไมไดปรับหรือยกเลิกชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   ๒. สําหรับเอกสารลับดังกลาวท่ีไดระบุขอเสนอแนะในขอ ๒.๔ ใหรัฐบาล “เรงการพิจารณาคดี

ตาง ๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ฯ ที่ยังคงค่ังคางอยู” นั้น ขอความดังกลาวมีวัตถุประสงคที่แทจริงเพ่ือเปนการเสนอ

ใหรัฐบาลพิจารณาเรงใหสวนราชการในฝายบริหารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ซึง่ปจจุบนัหลบหนคีดีอยูในตางประเทศ ใหความรวมมอืในการใหขอมูลและพยานหลกัฐานตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของสาํหรบั

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมทั้งดําเนินการเพื่อนําตัวจําเลยมาปรากฏตัวตอศาลเพื่อพิจารณาคดีตอไป

   ดังน้ัน ขอความในขอ ๒.๔ ของเอกสารลับจึงมิใชมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการเสนอแนะใหรัฐบาล

เรงศาลใหพิจารณาพิพากษาคดีตาง ๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่คั่งคางอยูโดยเร็ว ซึ่งเปนการกาวกายหรือสั่ง

ศาลตามที่ถูกกลาวหาแตประการใด การดําเนินการตามเอกสารลับมากดังกลาว ผูถูกรองไดดําเนินการตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในฐานะผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง เพือ่ใหเปนไปตามแผนบริหารราชการแผนดนิและสอดคลอง

กับนโยบายของรัฐบาล โดยไมปรากฏขอเท็จจรงิใด ๆ วาผูถูกรองไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชนของ

ตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

   ๓. การพิจารณาพพิากษาอรรถคดเีปนอํานาจของศาล ซึง่ตองดําเนินการใหเปนไปโดยยตุธิรรมตาม

รฐัธรรมนญู ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัรยิ โดยผูพพิากษาและตลุาการมอีสิระในการพพิากษา

อรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรอง

อาํนาจดังกลาวไวในมาตรา ๑๙๗ ตามหลักการแบงแยกอํานาจ และหลักความเปนอสิระของฝายตลุาการจากอํานาจ

ของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ

    ดงัน้ัน การจัดทําเอกสารลบัมากดงักลาว ผูถกูรองและกระทรวงการตางประเทศ รวมถึงรัฐบาล 

จึงไมสามารถกาวลวงหรือใชวิธีการใด ๆ  ในทางที่มิชอบเพื่อใหศาลดําเนินการใด ๆ  ตอการพิจารณาพิพากษาคดีของ 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได นอกจากน้ี มีขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือลับมาก 

ซึ่งเปนหนังสือท่ีนําความตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอ
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ในเอกสารลับมากดังกลาวใหแจงไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบและปฏิบัติ ซึ่งก็ไมปรากฏวามีการสงไปให

สวนราชการทางศาลใด ๆ ทั้งสิ้น

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคาํรองและเอกสารประกอบ และคําช้ีแจงแกขอกลาวหาและเอกสารประกอบ

แลว ขอเท็จจริงฟงไดวา กระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือ ลับมาก ดวนที่สุด กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

แนวทางการดําเนินการกับปญหาความสัมพันธไทย - กัมพูชา ซึ่งเอกสารลับมากไดระบุขอความในขอ ๒.๔ วา 

“โดยการเรงการพิจารณาคดีตาง ๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ฯ ที่ยังคั่งคางอยู”

   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ (๑) มี

วัตถุประสงคที่จะใหหลักประกันแกผูปฏิบัติหนาท่ีของฝายราชการประจําสามารถทําหนาท่ีประจําของตนไปไดอยาง

เปนกลางทางการเมือง ไมตองหว่ันเกรงวาจะถูกแทรกแซงหรือกาวกายจากฝายการเมือง ซึง่หลักการตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖๖ (๑) นี้ มาตรา ๒๖๘ บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการกระทํา

ตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายทีไ่ดแถลงตอรัฐสภา หรือตามทีก่ฎหมายบญัญัต ิเหตุทีม่าตรา ๒๖๘ 

มขีอยกเวนใหแกนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรเีชนน้ีเนือ่งมาจากผูดาํรงตําแหนงนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรมีหีนาท่ีตาม

กฎหมายท่ีจะตองกําหนดนโยบาย และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน 

จงึจาํเปนตองยกเวนใหมอีาํนาจบงัคบับญัชาและส่ังการผูปฏบิตัหินาทีใ่นระบบราชการได โดยไมถอืวาเปนการกาวกาย

หรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด

   การท่ีผูถูกรองในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทําหนังสือที่มีขอความตามคํารอง

เสนอตอนายกรัฐมนตรีนั้น เปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีประการหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศ ตาม

พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ ภาระหนาทีเ่กีย่วกบัราชการตางประเทศประการ

หน่ึง ไดแก การวิเคราะหสถานการณและเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับแนวทางการดําเนินความสัมพันธระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะประเทศที่มีปญหาความสัมพันธ

กับไทย ซึ่งในขณะที่กระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือดังกลาว ประเทศไทยมีปญหาความสัมพันธกับกัมพูชา 

การท่ีผูถูกรองเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีดังกลาวจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและเปนเรื่องการดําเนินการ

ภายในของฝายบริหารโดยเฉพาะ ซึ่งการใชอํานาจของฝายบริหารยอมไมอาจไปกาวกายการใชอํานาจของศาลใน

การพิจารณาคดีในเน้ือหาแหงคดีหรือกะเกณฑขั้นตอนการพิพากษาคดีใหผิดเพี้ยนไปจากกระบวนการตามกฎหมาย

ได เพราะการพิจารณาพิพากษาคดียอมเปนดุลพินิจของศาลโดยอิสระที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวในมาตรา ๑๙๗ 

วรรคสอง ประกอบกับเน้ือหาและขอความตามหนังสือของผูถูกรองก็มิไดมีลักษณะเปนการกาวกายหรือแทรกแซง 

การปฏิบตัหินาทีป่ระจาํของขาราชการ พนกังาน หรอืลกูจางของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการ
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๑๓๘

ที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่นแตอยางใด ทั้งมิไดมีเคามูลใหเห็นวาจะเปนการกระทําเพื่อประโยชนของ

ผูถูกรองเองหรือผูอื่น หรือของพรรคการเมืองแตอยางใด การที่ผูถูกรองเสนอนายกรัฐมนตรีใหเรงการพิจารณาคดี

ตาง ๆ  ของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ฯ ทีย่งัคัง่คางอยูนัน้ เปนเพียงแนวทางหน่ึงในหลายแนวทางท่ีหนวยงานท่ีเกีย่วของมีหนาที่

ตองเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณามอบหมายใหหนวยราชการในฝายบริหารรับไปพิจารณาดําเนินการ 

หาใชเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการฝายตุลาการไม

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายกษิต ภิรมย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผูถูกรอง ไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) 

  ๗. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๘/๒๕๕๓ เร่ือง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของผูฟองคดี 

(นายสุนทร สินสา) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วาพระราชบัญญัติ

สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึง่ (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทว ิ(๒) 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   ผูฟองคดียื่นฟองนายอําเภอเมืองขอนแกน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

ผูถกูฟองคดีที ่๒ และประธานกรรมการการเลอืกต้ังประจาํจงัหวัดขอนแกน ผูถกูฟองคดีที ่๓ ตอศาลปกครองช้ันตนวา 

ผูฟองคดเีคยไดรบัการเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเกา ผูฟองคดลีงสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาอีกครั้ง ผลการเลือกตั้งปรากฏวาผูฟองคดีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จากน้ันมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาบางรายรองเรียนตอ

ผูถกูฟองคดทีี ่๑ วา ผูฟองคดมีลีกัษณะตองหามสาํหรบัผูทีจ่ะสมัครรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตาํบล

ตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ประกอบมาตรา ๙ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ เนือ่งจากศาลจงัหวดัขอนแกนมคีาํพพิากษาวา ผูฟองคดมีคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ 

มาตรา ๑๖๒ (๔) มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ ฐานเปนเจาพนักงานเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินสําหรับ

ตนเองเพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงหนาท่ี ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีทําเอกสารรวมกัน

รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ และฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย

ทุจริต เปนความผิดหลายกรรม ใหเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ รวมจําคุก ๒๕ ป 

D 114-296 m2.indd   138D 114-296 m2.indd   138 9/14/11   11:51 AM9/14/11   11:51 AM



๑๓๙

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

คดอียูในระหวางการอุทธรณ ตอมา ผูถกูฟองคดีที ่๑ มหีนงัสอืถงึผูฟองคดี แจงผลการพจิารณาเรือ่งรองเรียนดงักลาว 

โดยเห็นวากรณีมีเหตุใหสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี 

วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัย

อํานาจตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง วินิจฉัยใหสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดี

สิน้สุดลงต้ังแตวนัท่ีมคีาํวินจิฉัยเปนตนไป และผูถกูฟองคดีที ่๒ รายงานคาํวินจิฉัยของผูถกูฟองคดีที ่๑ ทีใ่หสมาชกิภาพ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลของผูฟองคดีสิน้สดุลง เพือ่ใหผูถกูฟองคดีที ่๓ จดัใหมกีารเลือกตัง้แทนตําแหนง

ที่วางของผูฟองคดี ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และ

ขอใหศาลปกครองพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง

   ผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนและยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๔ 

มกราคม ๒๕๕๑ วา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่นํามาใชพิพากษาในประเด็นแหงคดีนี้ คือ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง 

(๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เปน

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา 

๒๗ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตน

โดยนํามาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มาพิพากษาลงโทษ

ผูฟองคดีกจ็ะทําใหผูฟองคดีตองเปนผูทีม่ลีกัษณะตองหามเปนสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบล ผูฟองคดีตองอยู

ในสภาพขาดไรซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถูกจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อีกทั้งบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ดงักลาวก็มไิดกาํหนดเงือ่นเวลาส้ินสุดและวธิกีารเยยีวยาความเปนผูมพีฤติกรรมในทางทจุริตเอาไว ทัง้ ๆ  ทีร่ฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม มีเจตนารมณที่จะ

สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนมีสิทธิเขารวมในการปกครองบานเมือง 

ยึดความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนหลัก บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงตองดวยมาตรา ๖ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดสงคํารองของผูฟองคดีไปยัง

ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑

   ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ศาลปกครองสูงสุดจําตองใชบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) 

และมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บังคับแกคดี 

แตเนื่องจากผูฟองคดีโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ 

วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

สวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงมีคําสั่งใหสงคําโตแยงของผูฟองคดีใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

D 114-296 m2.indd   139D 114-296 m2.indd   139 9/14/11   11:51 AM9/14/11   11:51 AM



๑๔๐

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ตามคํารองเปนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดสงความเห็น

เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหน่ึง วา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหน่ึง 

(๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม ทัง้ยังไมมคํีาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ 

(๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) 

ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา 

๒๗ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม

   ในประเด็นวา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี 

วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ หรือไมนั้น พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ บัญญัติรับรองและใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล 

มาตรา ๒๗ เปนบทบญัญตัทิีร่บัรองถึงหลักประกันความมผีลผูกพนัโดยตรงของสิทธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรอง

ไว โดยไมมีขอความใดรับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพที่เปนเรื่อง

เฉพาะมีบัญญัติอยูในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญนี้แลว มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ มิใชบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกบุคคล

ที่จะโตแยงหรือกลาวอางวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได ดังนั้น พระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) 

จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗

   คงเหลือในประเด็นท่ีตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึง่ (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทว ิ(๒) ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๓๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญมี
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วัตถุประสงคที่จะคุมครองผูตองหาและจําเลยในคดีอาญามิใหถูกปฏิบัติเสมือนเปนผูกระทําความผิดทางอาญา

จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด สวนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตร ีวรรคหนึง่ (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทว ิ(๒) บญัญตัใิหสมาชกิภาพของสมาชิก

สภาองคการบรหิารสวนตําบลตองส้ินสุดลง เม่ือสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลผูใดเปนผูมลีกัษณะตองหามวา

ตองไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหพฤติกรรมในทางทุจริตเปนลักษณะตองหามของ

บุคคลท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตาํบลซึง่เปนตําแหนงท่ีมคีวามสําคัญอยางย่ิงในการดาํเนินกิจการขององคการบริหารสวนตาํบลตองมีคณุสมบตัิ

ทีเ่หมาะสมและไมมลีกัษณะตองหาม โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ืองทีเ่กีย่วกับการทุจรติหรอืมผีลประโยชนทบัซอน อนัจะ

ทาํใหเกดิการกระทําทีเ่ปนการขัดกนัแหงผลประโยชนระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของสวนรวมทีจ่ะ

เกิดขึ้นกับประชาชนในทองถิ่น การกําหนดลักษณะตองหามดังกลาวจึงเปนการกําหนดในเบื้องตนเพื่อใหไดคนดีเขา

มาเปนผูสมัครใหประชาชนในทองถิ่นเลือกตั้งอีกชั้นหนึ่ง และเพื่อปองกันมิใหมีการทุจริตหรือมีผลประโยชนทับซอน

เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีไดรับเลือกตั้งแลว อันเปนการปองกันและรักษาประโยชนของทองถิ่นในภายหลัง กฎหมาย

จงึกําหนดใหลกัษณะตองหามนัน้ ยงัคงตองใชบงัคับตลอดไปในขณะทีด่าํรงตําแหนงน้ันดวย ซึง่หากสมาชกิสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมีลักษณะตองหามเกิดขึ้นในภายหลัง กฎหมายกําหนดสภาพบังคับใหสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น

สิ้นสุดลง วัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวจึงเปนการใหความคุมครองการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพ่ือใหการ

บริหารราชการสวนทองถ่ินตอบสนองตอประโยชนสวนรวมและความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 

กรณีจงึเปนการกาํหนดลกัษณะตองหามของสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลตามวัตถปุระสงคของกฎหมายและ

มใิชบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการปฏิบตัติอผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาแตอยางใด ดงันัน้ พระราชบัญญตัิ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) 

จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) 

ประกอบมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๙ วรรคสาม
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๑๔๒

  ๘. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๙/๒๕๕๓ เร่ือง ศาลปกครองสูงสุดสงความเห็นเพื่อขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   ผูฟองคดี (นายคารม พลทะกลาง) ไดยืน่ฟองนายกรัฐมนตร ี(นายอภสิทิธิ ์เวชชาชีวะ) ผูถกูฟองคดีที ่๑ 

รองนายกรัฐมนตรีและผูอํานวยการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ผูถูกฟอง

คดีที่ ๒ และคณะรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอศาลปกครองสูงสุดวา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

โดยความเหน็ชอบของผูถกูฟองคดทีี ่๓ ไดออกประกาศสถานการณฉกุเฉินท่ีมคีวามรายแรงในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร 

และทองท่ีใกลเคยีง โดยอาศัยอาํนาจตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูฟอง

คดี เห็นวา ผูถูกฟองคดทีี่ ๑ ใชอาํนาจออกประกาศสถานการณฉุกเฉนิไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ เนื่องจากพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน

พระราชกําหนดที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๘ ซึ่งถูกยกเลิก

ไปแลว ตามประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อกีท้ังการ

ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ทั้งท่ียังไมปรากฏสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความ

รายแรง ยอมไมมคีวามจาํเปนท่ีผูถกูฟองคดีที ่๑ จะประกาศใชพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แตอยางใด จึงขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษาหรือมีคําสั่งวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามใชอํานาจไมชอบตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ และใหเพิกถอนประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มี

ความรายแรง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ พรอมทั้งคําสั่งและขอกําหนดที่ออกโดยประกาศดังกลาว 

   ศาลปกครองสงูสุดพิจารณาแลว เห็นวา ตามพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไดบัญญัติใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ

ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง ดงันัน้ หากศาลปกครองจะรับคดไีวพจิารณากจ็ะตองพจิารณาโดยอาศยัพระราชกาํหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง ซึง่ยังคงมปีญหาวาจะเปนการขดัตอบทบญัญัตขิองมาตรา ๑๖ แหงพระราช

กําหนดดังกลาวหรือไม ดังนั้น เมื่อยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน จึงให

สงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
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   ประเด็นเบื้องตน

   ประเดน็ท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบือ้งตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจรบัคํารองน้ีไวพจิารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่งหรือไม เห็นวา ตาม

คาํรองเปนกรณทีีศ่าลปกครองสูงสุดสงความเห็นเพ่ือขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง วา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ 

หรือไม ซึ่งยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นทีศ่าลรฐัธรรมนูญตองพจิารณาวินจิฉยัมวีา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ 

หรือไม

   พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง 

เปนบทบญัญัตวิาดวยอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง... ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบัญญัตสิวนพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนกฎหมายท่ีมเีจตนารมณใหอาํนาจฝายบรหิารในการบรหิาร

สถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหน่ึงของประเทศตกอยูในภาวะ

คับขันจนอาจกระทบตอเอกภาพและบูรณภาพแหงอาณาเขต รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ 

และการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 

   การที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ บัญญัติให

ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดน้ีไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองนัน้ เปนการบัญญัตจิาํกดัอํานาจ

การตรวจสอบควบคุมการออกกฎ และการกระทําของฝายบริหารของศาลปกครอง โดยมีเจตนารมณใหฝายบริหาร

มีอํานาจพิเศษบางประการสําหรับบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติจํากัดอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองไวโดยมี

ขอความวา “...ทัง้น้ีตามท่ีกฎหมายบญัญัต”ิ อนัเปนการแสดงใหเห็นวาคดพีพิาทระหวางรฐักับเอกชน หรือคดอีนัเนือ่ง

มาจากการใชอาํนาจปกครองของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรฐัน้ันมิไดอยูในอํานาจของศาลปกครองท้ังหมด 

รัฐอาจตรากฎหมายยกเวนมิใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองบางประเภทได ซึ่งมีกฎหมายท่ี

D 114-296 m2.indd   143D 114-296 m2.indd   143 9/14/11   11:51 AM9/14/11   11:51 AM



๑๔๔

ใหอํานาจฝายบริหาร ในการดําเนินกิจการของรัฐโดยมิไดอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อาทิเชน 

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ หรือแมแตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง เปนตน 

   อนึ่ง การที่มาตรา ๑๖ บัญญัติมิใหขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ 

อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองก็เพื่อใหรัฐสามารถดําเนินการแกไขปญหาของบานเมืองใหบรรลุผล

สาํเร็จและเปนไปตามความจาํเปนของสถานการณของบานเมืองเทาน้ัน ซึง่เปนระยะเวลาชัว่คราว ทัง้มิไดหมายความวา 

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามพระราชกําหนดดังกลาวจะมิไดรับ

ความคุมครอง เพราะผูไดรบัความเสียหายยงัสามารถนาํคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลยุตธิรรมได ตามความ

ในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๗ ของพระราชกําหนดฉบับเดียวกัน จึงมิไดเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มี

ลักษณะจํากัดสิทธิของบุคคลในการนําคดีเขามาสูกระบวนการตรวจสอบขององคกรตุลาการแตประการใด

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๒๓ 

  ๙. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐-๑๑/๒๕๕๓ เรื่อง ศาลแขวงดุสิตสงคําโตแยงของจําเลย 

(พนัตํารวจโท ไวพจน อาภรณรัตน) ในคดอีาญาหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๘/๒๕๕๒ เพ่ือขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วาพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรือไม

   เร่ือง ศาลแขวงดุสิตสงคําโตแยงของจําเลย (นายสุภรณ อัตถาวงศ) ในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี 

๑๖๒๗/๒๕๕๒ เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕ 

มาตรา ๙ (๒) มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๗ (๓) 

หรือไม
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   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบของทั้งสองคํารอง สรุปไดดังนี้ 

   คํารองที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ พนักงานอัยการไดยื่นฟองจําเลย (พันตํารวจโท ไวพจน 

อาภรณรัตน) สรุปความวา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ จําเลยกับ นายสุภรณ อัตถาวงศ และพวกซึ่งเกินกวาหาคน

ขึ้นไป ไดรวมชุมนุมมั่วสุมกันและยุยงสงเสริมใหมีการกอเหตุความไมสงบเรียบรอย อันเปนการฝาฝนประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน ฯ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และขอกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ตอมาจําเลยไดยื่นคํารองตอ

ศาลแขวงดุสิต ขอใหสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยโตแยงวา การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความ

รายแรง ฯ และการออกขอกําหนดของนายกรัฐมนตรี เปนการอาศัยอํานาจของกฎหมายเพ่ือนํามาใชในการสลาย

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุของประชาชน ซึง่เปนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองและคุมครองไว นอกจากนี้ ยังอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัยได

โดยทีบ่คุคลทีถ่กูจับและควบคุมตวันัน้ไมจาํตองกระทาํความผดิและถกูแจงขอกลาวหาใด ๆ  ซึง่จาํเลยกเ็ปนบคุคลหนึง่

ทีถ่กูรัฐบาลใชอาํนาจโดยไมชอบดังกลาว ดงัน้ัน พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฯ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และขอ

กําหนดที่ออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๒ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓

   คาํรองทีส่อง เมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พนกังานอัยการไดยืน่ฟองจาํเลย (นายสภุรณ อตัถาวงศ) 

ในขอเท็จจริงเดียวกับคํารองท่ีหน่ึง และตอมาจาํเลยไดยืน่คํารองตอศาลแขวงดสุติ ขอใหสงคํารองใหศาลรฐัธรรมนญู

วนิจิฉัย โดยโตแยงวา ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีทีม่นีายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ไมถอืเปนการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๗๖ ทําใหนายกรัฐมนตรีไมอาจบริหารราชการแผนดิน และไมมีอํานาจออกกฎหมาย ประกาศ หรือคําสั่ง

ใด ๆ ได การที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฯ จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ 

การชุมนุมของจําเลยกับประชาชนเสื้อแดงเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๐ จึงไมถือเปนความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา แตเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ดังนั้น ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความ

รายแรง ฯ ที่นายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เพื่อใหมีการสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๗ (๓) 
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๑๔๖

   ศาลแขวงดุสติมีคาํส่ังใหรวมการพิจารณาคดีทัง้สองและพิจารณาคาํรองของจาํเลยทัง้สองแลวเห็นวา 

เปนกรณีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และไมปรากฏวามีคําวินิจฉัยของ

ศาลรฐัธรรมนญูในประเด็นดังกลาว จงึสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยวา พระราชกาํหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฯ 

ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และขอกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรือไม

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ตามคํารองเปนกรณีที่ศาลแขวงดุสิตสงคําโตแยงของ

จําเลยทั้งสอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่งวา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และ

มาตรา ๑๑ (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และ

มาตรา ๖๓ หรือไม ทั้งยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   สําหรับประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฯ 

ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และขอกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แหง พระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรือไมนั้น เห็นวา ประกาศและขอกําหนดดังกลาว 

มิไดออกโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ จึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ จึงไมจําตองวินิจฉัย

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ประเด็นทีศ่าลรฐัธรรมนูญตองพจิารณาวินจิฉยัมวีา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรือไม

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ เปนบทบัญญัติคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนในชีวิตและรางกาย มาตรา ๓๙ เปนบทบัญญัติคุมครองบุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแต

ไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และในคดีอาญา 
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ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และมาตรา ๖๓ เปนบทบัญญัติในการรับรองเสรีภาพใน

การชุมนุม 

   สําหรับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนกฎหมายที่มี

เจตนารมณใหอํานาจฝายบริหารในการบริหารสถานการณที่กระทบตอความม่ันคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศ

หรือสวนใดสวนหน่ึงของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน จนอาจกระทบตอเอกภาพและบูรณภาพแหงอาณาเขต 

รวมทัง้การแกไขปญหาทีเ่กดิจากภยัพบิตัสิาธารณะ และการฟนฟสูภาพความเปนอยูของประชาชนทีไ่ดรบัความเสยีหาย 

โดยมาตรา ๙ (๒) บัญญัติใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนดในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณ

ฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว หรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากข้ึน โดยหามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน 

ณ ทีใ่ด ๆ  หรือกระทําการใดอนัเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย และมาตรา ๑๑ (๑) บญัญัตใิหนายกรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรง 

ในกรณีทีส่ถานการณฉกุเฉินนัน้มกีารกอการราย การใชกาํลงัประทุษรายตอชวีติรางกาย หรอืทรัพยสนิ หรอืมเีหตุอนั

ควรเช่ือไดวามีการกระทําท่ีมีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐ

หรือบุคคล และมีความจําเปนที่ตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ประกาศใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปน

ผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนนุ หรือปกปดขอมูลเกีย่วกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉกุเฉนิ ทัง้น้ี เทาท่ีมเีหตุจาํเปนเพ่ือ

ปองกันมิใหบคุคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ  อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง หรือเพื่อใหเกิดความ

รวมมือในการระงับเหตุการณรายแรงนั้น

   พิจารณาแลวเห็นวา การใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีออกขอกําหนดตามมาตรา ๙ (๒) และมาตรา 

๑๑ (๑) นั้น เปนมาตรการหรือเครื่องมือที่สําคัญของฝายบริหาร เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงหรือเพื่อแกไข

สถานการณฉุกเฉินใหยุติลงโดยเร็ว อีกทั้งในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ (๒) ไดกําหนดเงื่อนไขไว คือ จะตองกําหนด

เง่ือนเวลาในการปฏิบตัติามขอกําหนดหรอืเงือ่นไขในการปฏบิตังิานของพนกังานเจาหนาที ่หรือมอบหมายใหพนักงาน

เจาหนาท่ีกําหนดพ้ืนที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน

เกินสมควรแกเหตุ สวนมาตรา ๑๑ (๑) เปนเพียงขั้นตอนในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวม

กระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุน หรือปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิด

สถานการณฉกุเฉนิเทาน้ัน เพ่ือปองกนัมิใหบคุคลน้ันกระทาํการหรอืรวมมอืกระทาํการใด ๆ  อนัจะทําใหเกิดเหตุการณ

รายแรง หรอืเพ่ือใหเกดิความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง อกีทัง้การจับกมุและควบคุมตวับคุคลท่ีตองสงสัย

กม็ใิชเปนการใชอาํนาจตามอําเภอใจของพนกังานเจาหนาที ่แตพนกังานเจาหนาทีจ่ะตองรองขอตอศาลทีม่เีขตอาํนาจ

หรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๑๔๘

มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง อันเปนการใหศาลยุติธรรมตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีอีกช้ันหนึ่ง มิใช

เปนการปฏิบัติตอบุคคลเสมือนเปนผูกระทําความผิดแตอยางใด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ 

(๑) แมวาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตการใชอํานาจดังกลาวตองกระทําเทาที่มีเหตุจําเปนเพื่อ

แกไขสถานการณฉกุเฉนิใหยตุลิงโดยเรว็ หรือปองกนัมิใหเกิดเหตุการณรายแรง หรือระงับเหตุการณฉกุเฉนิ ทัง้น้ีเพ่ือ

เปนการคุมครองประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนโดยสวนรวม จงึมลีกัษณะเปนบทบญัญตัทิีอ่ยูในขอบเขตตาม

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว มิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่

ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง 

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ 

  ๑๐. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรกระทาํการตองหามอันเปนเหตใุหสมาชกิภาพส้ินสดุลงตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ หรือไม 

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป 

   คณะกรรมการการเลอืกตัง้มีคาํวนิจิฉยัสัง่การใหสงเรือ่งไปยงัประธานวฒุสิภาและประธานสภาผูแทน

ราษฎร เพ่ือสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรรวมสี่สิบหาคน กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนเหตุ

ใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙๑ วรรคสาม มาตรา 

๑๑๙ (๕) และมาตรา ๑๐๖ (๖) ประกอบมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และมาตรา ๔๘ ตอมาประธานวุฒิสภาและ

ประธานสภาผูแทนราษฎรสงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๓ คํารอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๖ คน และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒๙ คน 

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม

   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสามคดีมีประเด็นแหงคดีเปนเร่ืองเดียวกัน จึงมี

คําสั่งใหรวมการพิจารณาคดีเรื่องพิจารณาที่ ๒๖/๒๕๕๒ เรื่องพิจารณาที่ ๒๘/๒๕๕๒ และเรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๒ 

ทั้งสามคดีเขาดวยกันเพื่อความสะดวกในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยใหเรียกประธานวุฒิสภา เปนผูรองที่ ๑ 

และเรียกประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูรองที่ ๒ และที่ ๓ เรียกสมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองในคดีเรื่องพิจารณาที่ 
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๒๖/๒๕๕๒ จํานวน ๑๖ คน เปนผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๑๖ เรียกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกรองในคดีเรื่องพิจารณา

ที่ ๒๘/๒๕๕๒ จํานวน ๑๓ คน เปนผูถูกรองที่ ๑๗ ถึงที่ ๒๙ และเรียกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกรองในคดี

เรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๒ จํานวน ๑๖ คน เปนผูถูกรองที่ ๓๐ ถึงที่ ๔๕ ตามลําดับ

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองทั้งสามนี้ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม 

   พจิารณาแลวเห็นวา เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาผูถกูรองท้ังส่ีสบิหาคนกระทําการอันเปนการ

ตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบ

มาตรา ๔๘ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองท้ังสีส่บิหาคนส้ินสดุ

ลง ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลวมีมตใิหสงเรือ่งไปยังประธานวุฒสิภาและประธาน

สภาผูแทนราษฎร และเมื่อประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรสงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณี

จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับวินิจฉัยคํารองทั้งสามนี้ได 

   สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหา และทางไตสวน

   ขอเท็จจริงจากคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา และทางไตสวน พรอมเอกสารประกอบปรากฏวา 

ในระหวางการพิจารณาคดีปรากฏวา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูถูกรองที่ ๑๗ ไดลาออกจากการเปนสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรแลว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีเฉพาะผูถูกรองที่ ๑๗ 

ออกจากสารบบความ

   การถือหุนของผูถูกรองทั้งสี่สิบสี่ราย ไดแก ผูถูกรองที่ ๑ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ทรูคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๒ ถือหุนในบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓ และคูสมรสถือหุนใน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๔ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน), 

ผูถูกรองที่ ๕ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๖ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท 

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองท่ี ๗ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 

ผูถูกรองที่ ๘ ถือหุนในบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๙ ถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ 

๑๐ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ทพีีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๑๑ ถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๑๒ ถือหุน

ในบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และคูสมรสถือหุนในบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน), 
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๑๕๐

ผูถกูรองท่ี ๑๓ โดยคูสมรสถอืหุนในบรษิทั ทพีไีอ โพลีน จาํกดั (มหาชน), ผูถกูรองท่ี ๑๔ ถอืหุนในบรษิทั ชนิ คอรปอเรชัน่ 

จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๑๕ และคูสมรสถือหุนในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) และคูสมรสถือหุนในบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน), ผูถูกรองที่ ๑๖ ถือหุนในบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ

คูสมรสถือหุนในบริษัท ผูจัดการ จํากัด, ผูถูกรองที่ ๑๘ ถือหุนในบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๑๙ ถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบุตรถือหุนในบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน), 

ผูถูกรองที่ ๒๐ ถือหุนในบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๒๑ ถือหุนในบริษัท อสมท 

จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองท่ี ๒๒ ถือหุนในบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองท่ี ๒๓ ถือหุนในบริษัท 

ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๒๔ ถือหุนในบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และคูสมรสถือหุนในบริษัท 

ทรูคอรปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) บริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) บริษทั ททีแีอนดท ีจาํกัด (มหาชน) และบรษิทั จสัมิน 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๒๕ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๒๖ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 

ผูถูกรองที่ ๒๗ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๒๘ โดยคูสมรสถือหุนใน

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน), ผูถูกรองท่ี ๒๙ ถอืหุนในบริษทั ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบริษทั ททีีแอนดที 

จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๐ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), 

ผูถกูรองที ่๓๑ ถอืหุนในบริษทั พ.ีท.ีเอ.คอนสตรคัช่ัน จาํกัด, ผูถกูรองที ่๓๒ โดยคูสมรสถอืหุนในบรษิทั ทางดวนกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๓ ถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๔ 

โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๕ ถือหุนในบริษัท ทีพีไอ 

โพลีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๖ ถือหุนในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด 

(มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๗ ถือหุนในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ไทยคม จํากัด (มหาชน) บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 

จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อีคอนนิวส จํากัด บริษัท แอดวานซ 

อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๘ ถือหุนในบริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๓๙ ถือหุนในบริษัท 

โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๔๐ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๔๑ ถือหุนในบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๔๒ ถือหุนในบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), 

ผูถูกรองที่ ๔๓ โดยคูสมรสถือหุนในบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน), ผูถูกรองที่ ๔๔ ถือหุนในบริษัท ทีทีแอนดที 

จํากัด (มหาชน) และผูถูกรองที่ ๔๕ ถือหุนในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ 

โพลีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

   ประเด็นที่ ๑ การดําเนินการและการมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งชอบดวยกฎหมาย 

หรือไม

   เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ (๕) บัญญัติให

คณะกรรมการการเลอืกต้ังมอีาํนาจสบืสวนสอบสวนเพือ่หาขอเท็จจริงและวนิจิฉยัชีข้าดปญหาหรอืขอโตแยงทีเ่กดิขึน้ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ดงันัน้ ในการดาํเนนิการตามอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการการเลอืกต้ังเพือ่สืบสวนสอบสวน

หาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งตองอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง กลาวคือ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งตองใหโอกาสผูรอง ผูถูกคัดคาน หรือผูถูกกลาวหา ทราบเหตุแหงการรอง การคัดคาน 

หรือการกลาวหา มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ในกรณีที่ผูรอง ผูถูกคัดคาน หรือผูถูกกลาวหา ไมมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงแสดงหลักฐาน หรือไมมา

ใหถอยคํา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิในการชี้แจงแสดง

หลักฐาน หรือใหถอยคํา และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตอไปได ซึ่งหลักการดังกลาวยังไดกําหนดไว

ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔๓ เชนกัน 

การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหมีการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีนี้เปนการใช

อํานาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายใหอํานาจไว ประกอบกับขอเท็จจริงตามคํารองรับฟงไดวา คณะกรรมการการ

เลือกตั้งไดใหโอกาสผูถูกรองไดชี้แจงขอเท็จจริง และทางการไตสวนไดความวาผูถูกรองสวนใหญไดชี้แจงขอเท็จจริง

ที่ถูกกลาวหาตอคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว คงมีเฉพาะผูถูกรองบางรายที่ไมไดชี้แจงดวยเหตุผลตาง ๆ กัน เปน

กรณีที่ถือไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหโอกาส ผูถูกรองทุกคนแลว ขอโตแยงของผูถูกรองจึงรับฟงไมได
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๑๕๒

   ประเด็นที่ ๒ บริษัทที่ผูถูกรอง คูสมรส และบุตร ของผูถูกรอง ถือหุน เปนบริษัท อันตองหามตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบ

มาตรา ๔๘ หรือไม และประเด็นที่ ๓ การถือหุนของผูถูกรอง คูสมรส และบุตร ของผูถูกรองแตละรายเปนการกระทํา

อันตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม สามารถพิจารณารวมกันไปไดโดย

เห็นสมควรพิจารณาเปนลําดับดังนี้

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ เปนบทบัญญัติวาดวยการ

กระทําอนัตองหามของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา ในสวนการกระทาํทีเ่ปนการขัดกนัแหงผลประโยชน 

ซึ่งสรุปการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ ไดดังนี้

   ๑. ตองไมรบัหรือแทรกแซงหรอืกาวกายการเขารับสัมปทานจากรฐั หนวยราชการ หนวยงานของรฐั 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการ

ผูกขาดตัดตอน

   ๒. ตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน

   ๓. ตองไมกระทําการตาม ๑ และ ๒ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

   ๔. ตองไมเปนเจาของกิจการหรอืถือหุนในกจิการหนงัสือพิมพ วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน หรือ

โทรคมนาคม ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่น

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมท่ีสามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถอืหุน

ในกิจการดังกลาว

   ประเดน็แรกทีค่วรพจิารณากอนคือ การดําเนินการโดยวิธกีารอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมท่ีทาํให

สามารถบริหารกจิการดังกลาวไดในทาํนองเดยีวกบัการเปนเจาของกิจการหรอืถือหุนในกจิการดังกลาวตามมาตรา ๔๘ 

กับการรับสัมปทาน การเขาเปนคูสัญญา หรือการถือหุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง 

(๒) นั้นมีความหมายอยางใด

   เห็นวา ขอหามมิใหกระทําการไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามบทบัญญัติดังกลาว มีเจตนาหาม

มใิหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภากระทาํการใด ๆ  ทีส่ามารถใชหรอืถกูใชสถานภาพหรอือาํนาจหนาที่

เขาไปมีสวนไดเสียในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันเปนการตองหาม บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวจึงมีความหมาย

รวมถึงการถือหุนในบรษิทัท่ีแมจะมไิดประกอบกิจการอันเปนการตองหามโดยตรง แตหากบริษทัน้ันเปนผูถอืหุนในบรษิทั

อื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจการอันเปนการตองหามในจํานวนมากพอที่จะทําใหมีอํานาจครอบงํากิจการ
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๑๕๓
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ของบริษัทที่ประกอบกิจการอันเปนการตองหามได ยอมเปนการกระทําโดยทางออม ตามความหมายของมาตรา ๔๘ 

และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) ดังกลาว

   ประเด็นตอไป คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณในการหาม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอยางไร

   เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของบทบัญญัติดังกลาวท่ีมีขึ้นเพ่ือปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบในระหวางการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนจากการดํารงตําแหนงฝาย

นิติบัญญัติซึ่งมีหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารและองคกรอ่ืน ๆ ดวยการใชตําแหนงหนาท่ีเขาไป

แทรกแซงฝายบริหารในเร่ืองของการไดมา ซึง่สัมปทานและเปนคูสญัญาในลักษณะผกูขาดตัดตอน หรือการใชอาํนาจ

หนาที่ในการตรากฎหมาย ซึ่งอาจมีผลใหกิจการของบริษัทที่อยูในขอบขายตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 

๔๘ ไดรับประโยชนอันมีผลใหสมาชิกรัฐสภาไดรับประโยชนโดยทางออมจากการถือหุนดังกลาว หรือเขาไปมีสวน

ในการใชขอมูลที่ตนไดรับรูจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่แลวไปแสวงหาประโยชนสวนตัว หรือใชตําแหนง

เขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลอื่นได อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาวนี้จะตองไมกระทบกระเทือนตอสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลเกินความจําเปน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติรับรองไว อันไดแก สิทธิในทรัพยสิน

ของบุคคลตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวาสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง

สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การถือหุนอันเปนการตองหามตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญดังกลาวจึงตองไมจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไปกวาวัตถุประสงคของกฎหมาย 

   ประเด็นตอไป การถือหุนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความ

หมายรวมถึงการถือหุนกอนที่จะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาดวยหรือไม 

   เหน็วาบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู นอกจากจะบัญญตัถิงึการถอืหุนของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองไว

ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ยังบัญญัติถึงกรณีการถือหุนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ไวในมาตรา ๒๖๙ ดวย โดยมาตรา ๒๖๙ นอกจากจะบัญญัติหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือหุนในบริษัทแลว ยัง

บัญญัติหามไวอยางชัดเจนวาไมใหคงไวซึ่งความเปนผูถือหุนในบริษัทตอไปดวย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญประสงคจะ

หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาคงไวซึ่งการถือหุน ก็จะตองบัญญัติไวใหชัดเจนดังเชนมาตรา ๒๖๙

   ยิ่งไปกวานั้น การหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมใหถือหุนและไมใหคงไวซึ่งความเปนผูถือหุน

ดังกลาวก็มิไดหามเปนการเด็ดขาด หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสงคจะถือหุนตอไป กฎหมายยังใหโอกาส

แจงความประสงคตอประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตภิายในสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบั

แตงตั้ง ทั้ง ๆ ที่ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนผูใชอํานาจฝายบริหารที่มีอํานาจแสวงหาประโยชน

ไดมากกวาการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติ ฉะนั้น การหามการถือหุน
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๑๕๔

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจึงนาจะเบากวาและผอนคลายกวามาตรการในการหามการถือหุน

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

   นอกจากน้ี ผลของการกระทาํอนัเปนการตองหามตามมาตรา ๒๖๕ ประกอบมาตรา ๔๘ ทีท่าํใหสมาชิก

ภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา สิน้สดุลงตามมาตรา ๑๐๖ (๖) และมาตรา ๑๑๙ (๕) นัน้ บญัญตัิ

ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อกระทําการอันเปนการตองหามแลว ยอมมีความหมายวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาจะตองมีสมาชิกภาพกอนจึงจะสิ้นสภาพได การกระทําอันเปนการตองหามที่จะมีผลใหสิ้นสุดสมาชิก

ภาพจึงตองเปนการกระทําภายหลังจากมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแลว เวนแตเปน

กรณีท่ีกฎหมายประสงคจะหามรวมไปถึงการกระทํากอนมีสถานะทางการเมือง กฎหมายจะบัญญัติไวอยางชัดเจน 

ดังเชน ตามมาตรา ๒๖๙ เปนตน

   ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๑๕ ก็มิไดบัญญัติหามการถือ

หุนในบริษัทตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) แตอยางใด การถือหุนในบริษัทดังกลาว 

จึงไมเปนการตองหามไมใหสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หากตีความวาการถือหุนให

รวมถงึการคงไวซึง่การถอืหุนดวย ยอมจะไมเปนธรรมแกผูสมัครรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะเร่ิมตั้งแตวันเลือกต้ัง หรือวันที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา ตาม

มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๗

   หากจะตคีวามการถอืหุนใหรวมถงึการคงไวซึง่การถอืหุนดวย ผูสมัครรบัเลอืกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือผูสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยการสรรหา ยอมจะตองขายหุนกอนวันเลือกตั้งหรือ

วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล มิฉะนั้นผูสมัครที่ไดรับการเลือกตั้งหรือการสรรหาใหเปนสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี แตมิไดขายหุนกอนวันเลือกต้ังหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผล ผูไดรบัการเลอืกตัง้หรอืสรรหากจ็ะสิน้สมาชกิภาพทนัทใีนวนัเลอืกตัง้หรอืวนัทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้

ประกาศผล ซึ่งจะเปนการตีความกฎหมายเครงครัดตามลายลักษณอักษรเกินเลยไปกวาความไดสัดสวนพอเหมาะ

พอควรแกกรณี

   อนึง่ เมือ่พจิารณาถงึความเปนมาของบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) นี้แลว ปรากฏชัดวาเปนบทบัญญัติที่เคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ บางฉบับได

หามการคงไวซึง่การถือหุนทีม่มีากอนดวย บางฉบบักม็ไิดหามการคงไวซึง่หุนทีม่มีากอน ดงัตวัอยางในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งเดิมมิไดมีขอความหามการคงไวซึ่งการรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญากับรัฐ
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ที่มีลักษณะตองหามไวในมาตรา ๑๐๘ วรรคหน่ึง (๒) แตตอมาภายหลังเม่ือประสงคจะขยายขอหามไปถึงการคงไวซึ่ง

การรบัสัมปทานหรือการเปนคูสญัญากบัรัฐดวย กจ็ะตองกระทาํโดยการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูใหมขีอความหามการ

คงถือไวซึ่งสัมปทานหรือการเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนดวย ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) หรือในกรณีของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งมิไดหามการคงไวซึ่งการถือ

หุนในบริษัทที่มีลักษณะตองหามนั้น ในชั้นยกรางและพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดมีขอเสนอ

เบือ้งตนใหเพิม่บทบญัญตัทิีห่ามการคงไวซึง่การถือหุนของบรษิทัทีม่ลีกัษณะตองหามดวย หากประสงคจะคงไวซึง่หุน

ดังกลาวตอไปจะตองแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ และตองโอนหุนดังกลาว

ใหนติบิคุคลท่ีจดัการทรพัยสนิของผูอืน่ถือแทน แตสภารางรฐัธรรมนญูไมเห็นดวยและมีมติใหตดัรางบทบญัญัตทิีห่าม

การคงไวซึ่งการถือหุนในบริษัทท่ีมีลักษณะตองหามออกไป ดังปรากฏตามรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังท่ี ๑๙ วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เอกสารประกอบหมายเลข ๒ ทายบันทึกความเห็นของนายบวรศักด์ิ อวุรรณโณ 

พยานบุคคลของผูรองที่ ๑ หนา ๒๒๔ ถึงหนา ๒๕๕ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

จึงมิไดมีบทบัญญัติหามการคงไวซึ่งการถือหุนในบริษัทที่มีลักษณะตองหามดวย ซึ่งในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มิไดมีเจตนารมณที่จะเปลี่ยนแปลงขอหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) ให

ผิดไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางใด จึงมิไดบัญญัติขอความหามการคงไวซึ่ง

การถือหุนเขาไปดวย สวนมาตรา ๔๘ นั้น เมื่อใชขอความลักษณะเดียวกับมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) จึงตองตีความ

ใหมีความหมายไปในทางที่สอดคลองตองกัน

   ฉะนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมาก (๖ ตอ ๒) วา การกระทําอันเปนการตองหามตาม

มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ จึงไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนวันเลือกตั้งหรือ

วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

   ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไป คือ บริษัทอันมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ นั้น มีลักษณะอยางไร

   เหน็วา บรษิทัอนัมลีกัษณะตองหามตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ นั้น แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ

   (๑) บริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม

   (๒) บริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่เปน

คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
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๑๕๖

   การรับสัมปทานจากรัฐ ฯ หมายถงึการท่ีรฐัใหสทิธิกบัเอกชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรของชาติ

หรือจากสิทธิประโยชนอันเปนสาธารณะ สัมปทานจึงรวมถึงประทานบัตรท่ีรัฐออกใหดวย ไมวาจะเปนการใหสิทธิ

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือไมก็ตาม

   สําหรับประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยตอไป คือ ผูถูกรองทั้งสี่สิบสี่รายกระทําการอันเปนการตองหามตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยถือหุนในบริษัทอันมีลักษณะตองหามหรือไม

   โดยเห็นควรวินิจฉัยประเด็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากอน

   รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕ บญัญัตใิหสมาชกิภาพของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง ซึ่งหมายถึงวันเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งในคดีนี้ไดแกวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ

ยังรวมถึงวันเลือกตั้งใหมในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหมดวย ซึ่งในคดีนี้ไดแกวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ สวนสมาชิกภาพ

ของสมาชกิวุฒสิภานัน้ มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึง่ บญัญัตใิหเร่ิมต้ังแตวนัท่ีมกีารเลือกตัง้สมาชิกวุฒสิภา สาํหรบัสมาชิก

วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งในคดีนี้ไดแกวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ แตสําหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา 

ใหสมาชิกภาพเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา ซึ่งในคดีนี้ไดแกวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 

๒๕๕๑

   ในกรณีการถือหุนของนายกําธร พริ้งศุลกะ คูสมรสของผูถูกรองที่ ๒๗ (นางนิภา พริ้งศุลกะ) ตาม

คํารองอางวา ถือหุนบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันเปนการตองหามหรือไม ขอเท็จจริงในประเด็นนี้

ฟงไดวา คูสมรสของผูถูกรองที่ ๒๗ มิไดถือหุนในบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งวินิจฉัยมา แตถือหุนในบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยคูสมรสของผูถูกรองที่ ๒๗ ถือหุนบริษัท 

รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากอนไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว จึงไมเปนการตองหามตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม

   สําหรับผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๑๖, ที่ ๑๘, ที่ ๒๐ ถึงที่ ๒๙, ที่ ๓๑ ถึงที่ ๓๒, ที่ ๓๔ ถึงที่ ๓๙, ที่ ๔๑, ที่ ๔๓ 

และที ่๔๕ ขอเท็จจรงิฟงไดวา เปนผูถอืหุนกอนทีจ่ะไดรบัเลอืกตัง้หรอืสรรหาเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิ

วฒุสิภา แลวแตกรณ ีแมจะยงัคงถอืหุนไวหลงัจากมีสมาชกิภาพเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภาแลว

ก็ตาม ก็ไมเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘

   สวนผูถูกรองที่ ๑๙, ที่ ๓๐, ที่ ๓๓, ที่ ๔๐, ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอเท็จจริง

ฟงไดวา ไดมาซึ่งหุนของบริษัทที่ถูกกลาวหา มีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ แลวแตกรณ ีภายหลงัจากทีเ่ร่ิมมสีมาชกิภาพ

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว โดย
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   ผูถูกรองที่ ๑๙ (นายสมเกียรติ ฉันทวานิช) ไดซื้อหุนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม 

๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ หุน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ หุน และวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ จํานวน 

๑๐,๐๐๐ หุน ปรากฏตามรายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) ที่สงใหแก

ผูถูกรองที่ ๑๙ เอกสารทายบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูถูกรองที่ ๑๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓

   ผูถูกรองที่ ๓๐ (นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร) คูสมรส คือ นางนลินี ดานชัยวิจิตร ไดซื้อหุนของบริษัท 

ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๐๐๐ หุน ปรากฏตามบันทึก

ถอยคํายนืยนัขอเท็จจริงของผูถกูรองท่ี ๓๐ ลงวันที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๓ และหนงัสอืแจงรายละเอียดวันทีซ่ือ้ขายหลัก

ทรัพยที่แนบทายบันทึกถอยคําของผูถูกรองดังกลาว

   ผูถูกรองที่ ๓๓ (นางมลิวัลย ธัญญสกุลกิจ) ไดซื้อหุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐๐ หุน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐๐ หุน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จํานวน 

๓๐๐ หุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐๐ หุน และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๐๐๐ หุน นอกจากนี้ ยังซื้อ

หุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๐๐๐ หุน วัน

ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐๐ หุน และวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ จํานวน ๒,๐๐๐ หุน ทั้งในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ ยังไดซื้อหุนของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุน ปรากฏตามรายการซื้อขาย

หลักทรัพย เอกสารทายคําช้ีแจงของผูถกูรองท่ี ๓๓ ตอคณะกรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หมายเลข 

๓ หมายเลข ๕ และหมายเลข ๙ ตามลําดับ

   ผูถูกรองที่ ๔๐ (นายบุญจง วงศไตรรัตน) คูสมรส คือ นางกาญจนา วงศไตรรัตน ไดซื้อหุนบริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ หุน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ จํานวน 

๑๐,๐๐๐ หุน และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ หุน ปรากฏตามคําแถลงการณปดคดีของผูถูกรองที่ 

๔๐ หนา ๑๐ และ ๑๓ ประกอบคําชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ผูถูกรองยื่นตอประธาน

อนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และรายการซือ้ขายหลกัทรพัย เอกสารแนบทายคาํช้ีแจงเพ่ิมเตมิ

ดังกลาว แผนที่ ๑

   ผูถูกรองที่ ๔๒ (รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช) ไดซื้อหุนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในชวงเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐,๐๐๐ หุน ปรากฏตามหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

หนา ๔ ที่ผูถูกรองที่ ๔๒ ทํายื่นตอประธานคณะกรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคลองกับ

บันทึกคําใหการของนายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมายของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหการตอ
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๑๕๘

คณะกรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เมือ่วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และบัญชกีารถือหุนของสมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร หนา ๒/๒

   ผูถูกรองที่ ๔๔ (หมอมราชวงศ กิติวัฒนา (ไชยันต) ปกมนตรี) ไดซื้อหุนบริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด

เทเลคอมมิวนเิคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ปจจบุนัเปลีย่นชือ่เปนบรษิทั ททีแีอนดท ีจาํกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่๒ มกราคม 

๒๕๕๑ จํานวน ๕๐,๐๐๐ หุน ปรากฏตามบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงของผูถูกรองที่ ๔๔ สวนท่ีผูถูกรองที่ ๔๔ 

อางวา เปนหุนท่ีมีอยูเดิมกอนดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ัน กลับปรากฏจากบันทึกถอยคําของ

ผูถูกรองท่ี ๔๔ ที่ใหไวแกประธานกรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ังวา ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบสัดสวน ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันเลือกตั้ง ดังนั้นจึงฟงไดวา ผูถกูรองที่ ๔๔ ไดหุนดังกลาวมา

หลังจากเริ่มมีสมาชิกภาพเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว

   การถือหุนของผูถูกรองที่ ๑๙, ที่ ๓๓, ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการถือหุน

ของคูสมรสของผูถูกรองที่ ๓๐ และที่ ๔๐ เปนการถือหุนภายหลังจากที่ผูถูกรองทั้งหกไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรแลว 

   จึงมีปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา บริษัทท่ีผูถูกรองทั้งหกถือหุนภายหลังจากมีสมาชิกภาพเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรแลวนั้น เปนบริษัทอันมีลักษณะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ 

(๔) ประกอบมาตรา ๔๘ หรือไม

   เห็นวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการคาขายเช้ือเพลิง ซึ่งแมจะมิใชบริษัทท่ีไดรับ

สัมปทานหรือเปนคูสัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนก็ตาม แตบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูลงทุน

ในบริษัทอื่น (Holding Company) เชน ถือหุนในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน

บรษิทัทีไ่ดรบัสมัปทานในการสาํรวจและขดุเจาะนํา้มนัจากกระทรวงพลงังาน รอยละ ๖๕.๔๒ หรอืถอืหุนในบรษิทั ปตท.

เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ซึง่ไดรบัสัมปทานในการผลติและจาํหนายน้ําประปา ไฟฟา จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมและกระทรวงพลงังาน ตามลําดบั จาํนวนรอยละ ๔๙.๑๖ อนัเปนจาํนวนท่ีมากพอทีจ่ะครอบงาํกจิการ

ได เมื่อบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดรับ

สมัปทานจากหนวยงานของรัฐ จงึเปนบริษทัอันมีลกัษณะเปนการตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) การถอืหุน

ในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงเปนการถือหุนในบริษัทอันมีลักษณะเปนการตองหามโดยทางออม

   สําหรับบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการสํารวจและผลิต

ปโตรเลียม โดยไดรับสัมปทานในการสํารวจและขุดเจาะนํ้ามันจากกระทรวงพลังงาน จึงเปนบริษัทอันมีลักษณะ

เปนการตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
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   สวนบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการใหบริการโทรศัพท โดยไดรับสัมปทานจาก

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ปจจุบันแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ชื่อบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีสถานะ

เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งนอกจากจะเปนบริษัทท่ีรับสัมปทานจากรัฐแลว ยังเปนบริษัทท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคม

อีกดวย จึงเปนบริษัทอันมีลักษณะเปนการตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘

   รัฐธรรมนูญหามการเขาถือหุนในบริษัทที่ตองหาม โดยไมไดระบุวาจะตองถือหุนจํานวนเทาใด และ

ไมไดระบวุาจะตองมอีาํนาจบริหารงานหรอืครอบงาํกิจการหรอืไม ฉะนัน้ การถือหุนเพยีงหุนเดยีวกย็อมเปนการถอืหุน

ตามความหมายในรัฐธรรมนูญแลว แมผูถือหุนจะไมมีอํานาจบริหารหรือครอบงํากิจการก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติหามการถือหุนไวชัดเจน ก็เพ่ือเปนการปองกันไมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมท้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวฒุสิภา มชีองทางท่ีจะใชหรอืถกูใชตาํแหนงหนาทีแ่สวงหาประโยชนโดยมิชอบในทางใดทางหน่ึง

   ดังนั้น แมการซื้อหุนของผูถูกรองที่ ๑๙, ที่ ๓๐, ที่ ๓๓, ที่ ๔๐, ที่ ๔๒ และที่ ๔๔ หรือคูสมรส จะเปนการ

ซือ้ในตลาดหลักทรพัย และแมจะเปนการลงทุนระยะส้ันหรอืเพือ่เกง็กาํไรกต็าม กเ็ปนการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ แลวแตกรณี

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   อาศยัเหตุผลดงักลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิฉัยโดยเสียงขางมาก (๗ ตอ ๑) วา ผูถกูรองที ่๑๙, 

ที่ ๓๓ และที่ ๔๒ กระทําการอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) ผูถูกรองที่ ๓๐ และที่ ๔๐ กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ

วรรคสาม สวนผูถูกรองที่ ๔๔ กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ อันเปน

เหตใุหสมาชกิภาพของนายสมเกยีรต ิฉนัทวานชิ ผูถกูรองที ่๑๙, นายเกือ้กลู ดานชยัวจิติร ผูถกูรองที ่๓๐, นางมลวิลัย 

ธัญญสกุลกิจ ผูถูกรองที่ ๓๓, นายบุญจง วงศไตรรัตน ผูถูกรองที่ ๔๐, รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช ผูถูกรองที่ ๔๒ 

และหมอมราชวงศ กิติวัฒนา (ไชยันต) ปกมนตรี ผูถูกรองที่ ๔๔ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๖) นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

  ๑๑. สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตย

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   นายทะเบียนพรรคการเมอืง ผูรอง ยืน่คาํรอง ลงวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ขอใหศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่

ยุบพรรคประชาธิปตย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา 

๖๕ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ โดยสรุปความไดวา
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๑๖๐

   คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืงมีมติในการประชมุครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๔๗ (๖๙) เม่ือวนัที ่๑๙ 

พฤศจกิายน ๒๕๔๗ อนมุตังิบประมาณของกองทุนเพ่ือการพฒันาพรรคการเมืองสนบัสนนุพรรคผูถกูรองตามโครงการ

และแผนงานทีเ่สนอขอรบัการสนบัสนนุ จาํนวน ๒๑ โครงการ วงเงนิ ๖๘,๗๙๘,๔๐๐ บาท เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ

คดีนี้มีจํานวน ๒ โครงการ ประกอบดวย (๑) โครงการจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธริมทางหลวง (บิลลบอรด) 

วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ ปาย (ที่ถูกคือ ๑๐ ปาย) (๒) โครงการจดัทําแผนปายโฆษณาประชาสมัพันธ 

(ฟวเจอรบอรด) จาํนวน ๑๗๕,๑๑๕ ปาย (ทีถ่กูคอื ๑๐๐,๐๐๐ ปาย) วงเงนิ ๓๗,๙๙๙,๙๕๕ บาท (ทีถ่กูคอื ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

โดยพรรคผูถูกรองขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรรคสมทบ 

๑๘,๙๙๙,๙๕๕ บาท (ที่ถูกคือ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไดโอนเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคผูถูกรองไตรมาสแรก โดยนําฝากเขาบัญชีพรรค

ประชาธิปตย (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอยกระทรวงการคลัง 

บัญชีเลขที่ ๐๖๘-๑-๐๓๑๙๙-๙ จํานวนเงิน ๕๕,๗๓๘,๔๐๐ บาท

   ผูถูกรองไดมีหนังสือที่ ปชป.๔๘๐๐๐๒๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ขอปรับปรุงโครงการและ

แผนงานของพรรคการเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุน โดยโครงการที่ (๑) โครงการจัดทําปายโฆษณาประชาสมัพนัธ

รมิทางหลวง (บลิลบอรด) ขอปรบัลดลง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนโครงการที่ (๒) โครงการจัดทํา

ปายโฆษณาประชาสมัพนัธ (ฟวเจอรบอรด) ขอนาํเงนิทีข่อปรบัลดจากโครงการที ่(๑) จาํนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาเพ่ิม

ในโครงการท่ี (๒) ซึง่คณะกรรมการกองทนุเพือ่การพัฒนาพรรคการเมืองเห็นชอบใหผูถกูรองเปล่ียนแปลงโครงการ และ

มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ แจงใหผูถูกรองทราบ

   วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ

พรรคประชาธิปตยในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   คณะกรรมการการเลือกต้ังไดรบัแจงจากกรมสอบสวนคดีพเิศษวา ไดรบัคํารองทุกขกลาวโทษ กรณีบริษทั 

ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) มีพฤติการณกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และความผดิตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ พบวามสีวนเกีย่วของพาดพงิถงึผูถกูรอง รวม ๒ ขอกลาวหา คอื 

กรณผีูถกูรองไดรับบริจาคเงินและทรัพยสินอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผาน

บริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด ครีเอชั่น จํากัด โดยทําสัญญาวาจางทําสื่อประชาสัมพันธตามโครงการตาง ๆ เปน

นิติกรรมอําพราง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงินตามที่กฎหมายกําหนด และกรณีผูถูกรองไมไดใชจาย

เงินสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และจัดทํารายงาน

การใชจายเงนิสนบัสนนุของพรรคการเมอืงไมถกูตองตรงตามความเปนจรงิยืน่ตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ นอกจากนี้

นายเกยีรติอ์ดุม เมนะสวสัดิ ์สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย ไดยื่นหนังสือขอใหตรวจสอบ
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และดําเนินการกับผูถูกรองและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองใน ๒ ขอกลาวหาในทํานองเดียวกัน

   วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนใน

เร่ืองดงักลาว ตอมาเมือ่วันท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ในการประชมุคณะกรรมการการเลือกตัง้ คร้ังท่ี ๑๔๔/๒๕๕๒ ไดพจิารณา

รายงานของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากสงเรือ่งใหผูรองพจิารณาดาํเนนิการตาม

พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ทัง้ ๒ ขอกลาวหา

   ผูรองไดมีคําสั่งที่ ๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดําเนิน

การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบสํานวน

การสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กรณีการกระทําของพรรคผูถูกรอง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอความเห็นตอผูรอง และผูรองมีความเห็นเสนอตอประธาน

กรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ วาอาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ เห็นควรรับการพิจารณามีมติของคณะกรรมการ

การเลอืกต้ังพจิารณาดวนโดยผานประธานกรรมการการเลือกต้ัง ซึง่ประธานกรรมการการเลอืกต้ังใหนาํเขาทีป่ระชุม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

   คณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาสรุปขอเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

ประกอบกันแลวเห็นวา ผูถูกรองกระทําผิดทั้ง ๒ ขอกลาวหา โดยในขอกลาวหาที่ ๒ เห็นวาผูถูกรองไมไดใชจายเงิน

ที่ไดรับสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและจัดทํารายงาน

การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไมถูกตองตรงตามความเปนจริงย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจ

เขาขายเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ 

และมาตรา ๖๕ พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ และให

ผูรองแจงตออยัการสงูสดุ เพือ่ใหอยัการสงูสดุยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูใหมคีาํสัง่ยบุพรรคผูถกูรองตอไป ตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๓) (๔) และมาตรา ๙๕ ทั้ง ๒ ขอกลาวหา

   ตอมาเมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๔๓/๒๕๕๓ 

เห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ผูรองจึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้

   ๑.  มคีาํสัง่ยบุพรรคผูถกูรอง ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๖๕ หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๙๓

D 114-296 m2.indd   161D 114-296 m2.indd   161 9/14/11   11:51 AM9/14/11   11:51 AM



๑๖๒

   ๒. มีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองท่ีตองยุบไปเน่ืองจากไมดําเนินการตาม

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ซึง่เปนเหตแุหงการยบุพรรคการเมอืง

ตามมาตรา ๖๕ จะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมใน

การขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ผูถูกรองถูกยุบไปตาม

มาตรา ๖๙ หรือตามมาตรา ๘๒ ซึ่งเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต

วันที่ผูถูกรองถูกยุบไปตามมาตรา ๙๗

   ๓.  มคีาํสัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกต้ังของกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถกูรอง มกีาํหนดหาปนบัแตวนัที่

ศาลรฐัธรรมนญูมีคาํส่ังใหยบุพรรค ตามประกาศคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๑ กนัยายน พทุธศักราช ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๓๐ กนัยายน พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

ขอ ๓ หรือใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง มีกําหนดหาปนบัแต

วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๙๘

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไววินิจฉัยหรือไม

   ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีคําส่ังรับคํารองไววินิจฉัยตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาและการทาํคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒๐) 

   สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหา

   ผูถกูรองยืน่คาํชีแ้จงแกขอกลาวหาพรอมเอกสารประกอบตอศาลรัฐธรรมนญู สรปุไดวา ผูถกูรองไมเคยได

รับเงินจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผูถูกรองไมทราบและไมเคยเกี่ยวของกับขอกลาวหาที่วา บริษัท ทีพีไอ 

โพลนี จาํกัด (มหาชน) ไดเขาทําสัญญากับบรษิทั เมซไซอะ บซิเินส แอนด ครีเอชัน่ จาํกัด เพ่ือทําการโฆษณาประชาสมัพันธ 

เปนเรื่องสวนตัวของบริษัททั้งสอง และบริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด ครีเอชั่น จํากัด ไมเคยมอบเงินที่ไดจากบริษัท 

ทพีไีอ โพลีน จาํกัด (มหาชน) แกผูถกูรอง หวัหนาพรรค หรือกรรมการบรหิารพรรคของผูถกูรองในการเลอืกต้ังแตอยางใด 

ผูถกูรองไดจดัทําโครงการและแผนงานในการขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทนุเพ่ือการพฒันาพรรคการเมอืง

ตอสํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๔๗ โดยมโีครงการตามแผนงานการใชจายในการเลอืกตัง้

ที่เก่ียวกับคดีนี้ ๒ โครงการ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดมีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 
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๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ อนมุตังิบประมาณตามโครงการและแผนงานดงักลาว นอกจากนีก้ารใชเงนิของกองทุนเพือ่การ

พฒันาพรรคการเมอืงน้ัน ผูถกูรองไดรายงานการใชจายเงนิสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง ในรอบ

ป ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๔๙ ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการใชเงินตามโครงการที่ผูถูกรองไดรับการสนับสนุน ในป ๒๕๔๘ 

และมีมติวาผูถูกรองไดดําเนินการทุกอยางเปนไปตามระเบียบถูกตองแลว จึงไดยุติการสอบสวนเรื่องนี้ การกระทําของ

ผูถูกรองจึงมิไดทําผิดระเบียบ หากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเห็นวาเสียหายหรือผิดระเบียบก็สามารถสั่งให

ผูถูกรองชดใชเงินคืนไดอยูแลว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ 

หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๓

   สรุปคํารองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมายของผูถูกรอง และคํารองคัดคานของ

ผูรอง

   ผูถกูรองย่ืนคํารองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉัยช้ีขาดเบือ้งตนในปญหาขอกฎหมาย สรุปไดวา พระราช

บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง ไดบัญญัติเกี่ยวกับผูที่มีอํานาจ

ทําความเห็นในการยุบพรรคการเมืองไว คือนายทะเบียนพรรคการเมืองเทานั้นที่มีอํานาจวินิจฉัยวามีเหตุสมควรจะ

ยบุพรรคการเมอืงตามทีถ่กูรองเรียนไดหรือไม เชนเดยีวกบัท่ีบัญญัตไิวในพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๙๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจทําความเห็นในเรื่องดังกลาวนี้ได คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพียงแตมีหนาท่ีใหความเห็นชอบใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําส่ังยุบ

พรรคการเมอืงเทานัน้ และจากขอเทจ็จรงิตามคํารองเปนการดําเนนิการขามขัน้ตอนและมไิดเปนไปตามหลกัเกณฑที่

กฎหมายบัญญัติไว ยอมสงผลใหการทําความเห็นและการลงมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังในเรือ่งดังกลาวขัด

ตอพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ผูรองจึงไมมีอํานาจรองขอตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่ง

ยุบพรรคผูถูกรองได แมวาประธานกรรมการการเลือกตั้งจะไดเขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งใน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ดังกลาวขางตน แตก็เปนการประชุมในฐานะที่เปนกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งเทานั้น 

มิใชในฐานะของนายทะเบยีนพรรคการเมอืง และผูรองไมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนและไมมีอํานาจยื่นคํารองเปน

คดีนี ้เพราะไมไดดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว กลาวคือ ขอกลาวหาของผูรองเปนการกลาวหาวา

มีการใชเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองไมถูกตอง ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๐ บัญญัติใหถือเปนคาใชจาย

เกีย่วกับการเลือกต้ัง ดงันัน้ ตองรองคดัคานภายในหน่ึงรอยแปดสบิวนันบัแตวนัประกาศผลการเลอืกต้ัง
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   ผูรองย่ืนคํารองคัดคานคํารองขอใหวินิจฉัยช้ีขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมายของผูถูกรอง สรุปไดวา 

กรณทีีน่ายอภชิาต สขุคัคานนท ประธานกรรมการการเลือกต้ังไดลงมติ เมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ในขอกลาวหาที่ 

๒ วาผูถกูรองกระทาํความผดิและใหยืน่คํารองใหยบุพรรคตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง ถอืเปนความเหน็ของนายทะเบยีน

พรรคการเมืองดวย ดังนั้น การพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แลวคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีความเห็นเปนเอกฉันทใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญกรณีผูถูกรองฝาฝนมาตรา ๘๒ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองน้ันเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง แลว และมลูคดนีีเ้ปนเรือ่งการใชจายเงินกองทุนเพือ่การพัฒนาพรรคการเมืองไมถกูตอง

และการจัดสงรายงานการใชจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไมถูกตอง

ตามความเปนจริง หาใชเปนกรณีการคัดคานคาใชจายในการเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางไม ดังนั้น จึงไมอยูใน

เง่ือนเวลาท่ีจะตองย่ืนคําคัดคานภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศการเลือกต้ัง ตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือมาตรา ๑๑๔ 

แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชิกวฒุสิภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับกรณีที่มีการใชจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยไมชอบหรือไมถูกตอง

ตามความเปนจริงนั้น ไมมีกําหนดอายคุวาม 

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ศาลกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยดังตอไปนี้

   ประเด็นที่ ๑ กระบวนการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองชอบดวยกฎหมายหรือไม

   ประเด็นที ่๒ การกระทาํของผูถกูรองตามคาํรองอยูในบงัคบัพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ประเด็นที่ ๓ ผูถกูรองใชจายเงินท่ีไดรบัการสนบัสนุนจากกองทนุเพ่ือการพฒันาพรรคการเมือง ในป 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือไม 

   ประเด็นท่ี ๔ ผูถกูรองจดัทาํรายงานการใชจายเงนิสนบัสนนุของพรรคการเมอืง ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหถูก

ตองตามความเปนจริงหรือไม 

   ประเด็นที่ ๕ กรณีมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะตองถกูตัด

สทิธิ หรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือ

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การ

แกไขประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี 

๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ หรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรอืไม อยางไร
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   เพ่ือใหการพจิารณาวนิจิฉยัคดีเปนไปตามลาํดบัทีเ่หมาะสม เหน็ควรวนิจิฉยัในประเด็นที ่๒ กอน 

   ประเด็นที่ ๒ การกระทําของผูถูกรองตามคํารองอยูในบังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

   ผูรองกลาวหาวา ผูถูกรองกระทําการฝาฝนกฎหมายอันเปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคในชวงเวลาระหวาง 

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ซึง่ในชวงเวลาดังกลาวอยูในบงัคับแหงพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ แตในขณะยื่นคํารองไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แทนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในสวนของสารบัญญัติ

เก่ียวกับเหตุที่จะใหยุบพรรคการเมืองในคดีนี้จะตองใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะเกิดเหตุเปนหลักในการพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามนัยคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๐ การนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาพิจารณาวินิจฉัยนั้น หมายถึงการพิจารณาวินิจฉัยในสวนท่ีเปนกฎหมายสารบัญญัติเทานั้น กลาวคือ หมายถึง

บทบัญญัติที่กําหนดวา การกระทําใดเปนความผิด หรือกําหนดขอหามหรือขอบังคับในการปฏิบัติ แตในสวนที่เปน

กฎหมายวิธีบัญญัติ จะตองใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ซึ่งเปนกฎหมายที่บังคับใชอยูในขณะที่มีการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

   ประเด็นที่ ๑ กระบวนการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองชอบดวยกฎหมายหรือไม

   การย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ กําหนดหลักเกณฑไวในวรรคสองวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา

พรรคการเมืองใดมเีหตตุามวรรคหน่ึงใหนายทะเบียนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ย่ืนคํารองตอศาล

รฐัธรรมนูญภายในสิบหาวัน นบัแตวนัท่ีความปรากฏตอนายทะเบียน” จะเห็นไดวา เม่ือนายทะเบียนพรรคการเมอืงทราบวา

มพีรรคการเมอืงใดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ 

อันเปนเหตุใหพรรคการเมืองนั้นตองถูกยุบตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึง่ เมือ่ความปรากฏตอนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

ไมวานายทะเบียนพรรคการเมอืงจะทราบเองหรอืบุคคลใดแจงใหทราบ นายทะเบยีนพรรคการเมอืงเปนผูมอีาํนาจหนาท่ีใน

การพิจารณาในเบ้ืองตนกอนวาการกระทําตามทีท่ราบมานัน้เปนเหตุใหพรรคการเมืองตองถูกยุบหรอืไม หากนายทะเบียน

พรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการฝาฝนมาตรา ๘๒ ยอมเปนกรณีที่ความปรากฏตอ

นายทะเบยีนพรรคการเมืองแลว จงึเปนหนาท่ีของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงทีจ่ะตองขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง เพ่ือย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญูใหยบุพรรคการเมอืงน้ันตอไป การท่ีกฎหมายบญัญัตใิหตองขอความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการการเลือกตัง้กอนกเ็พ่ือใหการดาํเนนิการในเร่ืองสาํคัญเชนน้ีเปนไปโดยความรอบคอบ และการทีก่ฎหมาย

ใหการพิจารณาในเบื้องตนวา พรรคการเมืองใดมีการกระทําฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือไม เปนอํานาจของนายทะเบียน
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พรรคการเมืองนั้น เนื่องจากมาตรา ๘๒ เปนเรื่องของการกํากับดูแลการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหถูกตอง 

รวมทั้งการปฏิบัติงานทางเอกสาร การจัดทําเอกสารใหถูกตอง การทํารายงานใหถูกตอง อันเปนงานประจําตามปกติ 

ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงของนายทะเบียนพรรคการเมืองท่ีจะตองดูแลใหพรรคการเมืองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ที่กฎหมายกําหนด อันเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองท่ีจะเปนผูตรวจสอบเปนประจํา

อยูแลว มาตรา ๙๓ จึงบัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนผูยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง

   ในการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมือง กฎหมายมิไดบังคับวาจะตองพิจารณาดวยตนเอง 

นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีอํานาจท่ีจะแตงตั้งหรือขอความเห็นจากผูหนึ่งผูใดก็ได รวมถงึการขอความเหน็จาก

คณะกรรมการการเลอืกตัง้กส็ามารถทาํได แตการตดัสนิใจในขัน้นีย้งัคงเปนอาํนาจหนาทีข่องนายทะเบียนพรรคการเมอืง

ที่จะตองพิจารณาและมีความเห็นกอนวามีเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองหรือไม คณะกรรมการการเลือกต้ังแมจะ

เปนองคกรท่ีใหญกวานายทะเบียนพรรคการเมือง ก็ไมมีอํานาจที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องตนวามีเหตุที่จะตองยุบ

พรรคการเมอืงตามมาตรา ๘๒ หรอืไม คงมอีาํนาจเพียงใหความเห็นชอบตามทีน่ายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเทานัน้ 

   จากคํารองของผูรอง คําชี้แจงและคํารองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดเบ้ืองตนในปญหาขอกฎหมายของผูถูก

รอง ประกอบกับคํารองคัดคานคํารองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมายของนายอภิชาต สุขัคคานนท 

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง ขอเทจ็จรงิฟงไดวา เม่ือเดอืนมนีาคม ๒๕๕๒ กรมสอบสวนคดพีเิศษและนายเกยีรติอ์ดุม 

เมนะสวัสดิ์ ไดแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหตรวจสอบวา ผูถูกรองกระทําการอันฝาฝนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๒ กรณี คือ (๑) การที่บริษัท ทพีีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน) จายเงินคาจางทําสื่อโฆษณาใหกับบริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด ครีเอชั่น จํากัด เปนการอําพราง

การบริจาคเงินของบรษิทั ทพีไีอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) ใหกบัผูถกูรอง และ (๒) การใชเงนิสนับสนนุพรรคการเมืองของ

ผูถูกรองไมเปนไปตามกฎหมายและรายงานการใชเงินไมถูกตองตามความเปนจริง 

   หลังจากไดรบัแจงจากกรมสอบสวนคดพีเิศษและนายเกยีรต์ิอดุม เมนะสวสัดิ ์แลว นายอภชิาต สขุคัคานนท 

ไดนําเร่ืองเขาท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีมติให

ตัง้คณะกรรมการสบืสวนสอบสวนเรือ่งดงักลาวเพือ่รายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบ ซึง่คณะกรรมการสบืสวน

สอบสวนทาํการสอบสวนและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวของแลวมีความเหน็วาผูถกูรองมิไดกระทําผิดท้ังสองกรณี 

โดยมีความเห็นเปนเอกฉันท ในประเด็นที่สองซึ่งเปนมูลกรณีของคดีนี้ และไดรายงานผลการสืบสวนสอบสวนให

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประชุมพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหนายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการ

ตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งสองกรณี โดยใน

การลงมติดังกลาว นายอภิชาต สุขัคคานนท ในฐานะประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนกรรมการเสียงขางนอย 
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มีความเห็นและลงมติ ทั้ง ๒ กรณีวา (๑) ขอเท็จจริงยังฟงไมไดวา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริจาคเงินให

ผูถูกรอง และ (๒) กรณีการใชเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไมเปนไปตามกฎหมายและรายงานการใชเงินไมตรง

ตามความเปนจริง ใหยกคํารองคัดคานตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

   หลังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังมมีตดิงักลาวแลว นายอภิชาต สขุคัคานนท ในฐานะนายทะเบียน

พรรคการเมอืงไดมคีาํสัง่เม่ือวนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒ แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ดาํเนินการตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมตขิองคณะกรรมการการเลอืกต้ังเสยีงขางมาก ซึง่การตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมายน้ัน

นายทะเบยีนพรรคการเมอืงยอมมอีาํนาจทีจ่ะดาํเนินการไดตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ วรรคหนึง่ ตอมาเมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ไดสรปุ

ขอเทจ็จรงิพรอมความเหน็ เสนอตอนายทะเบยีนพรรคการเมอืง ในวนัเดียวกนันัน้ นายอภิชาต สขุคัคานนท ในฐานะ

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง ไดบนัทึกความเหน็ไวทายหนังสือแจงผลการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ 

วา “ไดพจิารณาแลวเหน็วา ขอเทจ็จรงิตามท่ีคณะทาํงานของนายทะเบียน ฯ รวบรวมเพ่ิมเตมิจากท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดเคยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวมไวในเบื้องตน อาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ อันควรสูการพิจารณามีมติของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง จงึใหเสนอเรือ่งน้ีใหคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาดวน โดยผานประธานกรรมการ

การเลอืกตัง้” และปรากฏตามเอกสารหมาย ร ๑๔ วา นายทะเบียนพรรคการเมืองมคีวามเหน็เพยีงวา อาจมกีาร

กระทาํตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรอืไมกไ็ด ซึง่เปน

เรือ่งสาํคญั จงึเสนอใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังพิจารณามมีติ 

   นายอภิชาต สขุคัคานนท ในฐานะประธานกรรมการการเลือกต้ัง ไดเรียกประชุมคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ โดยไดนําผลการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกลาวเสนอใหที่ประชุมคณะ

กรรมการการเลือกต้ังพจิารณา ทีป่ระชมุคณะกรรมการการเลอืกต้ังมมีตสิาํหรับกรณตีามคาํรองในคดีนี ้โดยมมีตเิปน

เอกฉันท ใหยบุพรรคผูถกูรอง และมตเิสียงขางมากใหนายทะเบยีนพรรคการเมอืงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลัก

ฐาน เพื่อใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๕ โดยนายอภิชาต 

สขุคัคานนท ในฐานะประธานกรรมการการเลอืกต้ัง มคีวามเหน็สวนตนตามทีล่งมติวา “ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญภายในสบิหาวัน ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง” ตอมาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดประชมุกันอกีครัง้ โดยนายทะเบยีนพรรคการเมอืงในฐานะประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

มไิดเขารวมประชมุดวย ทีป่ระชมุไดมมีติเปนเอกฉนัทเห็นชอบใหนายทะเบียนพรรคการเมืองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญู
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๑๖๘

ใหยบุพรรคผูถกูรองตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ โดยถอืวา

ความเหน็สวนตนของนายอภิชาต สขุคัคานนท ทีล่งมติไวในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้เมือ่วันท่ี ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๓ เปนความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง 

   จึงมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา ความเห็นของประธานกรรมการการเลือกต้ังที่ลงมติไวเปนความเห็น

สวนตน ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น เปนความเห็นของนายทะเบียน

พรรคการเมืองหรือไม

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดแบงแยกอํานาจหนาที่ของ

นายทะเบยีนพรรคการเมอืงไวตางหากจากประธานกรรมการการเลือกต้ังซึง่เปนองคประกอบหน่ึงของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงที่ตางกัน จึงมีภาระหนาที่แตกตางกันดวย ปจจัยที่จะนํามาใชเปนหลักเกณฑในการ

พจิารณาวินจิฉยัปญหาใด ๆ  ยอมข้ึนอยูกบัตาํแหนงหนาทีท่ีด่าํรงอยูในขณะนัน้วามภีาระหนาทีอ่ยางไร การท่ีกฎหมาย

บญัญัตใิหนายทะเบยีนพรรคการเมอืงเปนผูวินจิฉัยวามีการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม ก็เนื่องมาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนาที่ดูแลการปฏิบัติ

ของพรรคการเมืองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และเปนผูที่ทราบรายละเอียดการปฏิบัติของพรรคการเมืองเปน

อยางดี สวนประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดมีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาท่ี

ของพรรคการเมือง คงมีอํานาจเพียงตรวจสอบวาความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีเหตุผลสมควรหรือไม 

ประเด็นการวินิจฉัยจึงตางกันในสาระสําคัญ 

   ถึงแมวาในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายอภิชาต สุขัคคานนท ไดทําความเห็นไว ๒ ความเห็น คือ 

ความเห็นตามท่ีเกษียนสั่งใหนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยระบุไวชัดเจนวาเปนความเห็นใน

ฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง สวนความเห็นในการลงมติในการประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังน้ันเปนการ

ออกความเห็นในฐานะประธานกรรมการการเลือกต้ัง ซึง่ความเห็นของนายอภชิาต สขุคัคานนท ในการลงมตดิงักลาว

เปนสวนหนึง่ของมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการการเลอืกต้ัง ซึง่นายทะเบยีนพรรคการเมอืงไมมอีาํนาจใด ๆ  ที่จะรวมลงมติ

ในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การลงมติดังกลาวจึงแตกตางจากการเกษียนสั่งท่ีใหนําเรื่องเขาสูการ

พิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในฐานะของนายทะเบียนพรรคการเมืองท่ีไดมีความเห็นเชนน้ันกอนแลว 

จึงเสนอความเห็นใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาใหความเห็นชอบ ความเห็นของนายอภิชาต สขุคัคานนท 

ในการลงมติในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ จึงไมอาจถือไดวาเปนความเห็น

ของนายทะเบียนพรรคการเมือง เพราะหากจะถือเชนน้ันก็ปรากฏขอเท็จจริงวา นายอภิชาต สุขัคคานนท ไดเคย

ลงมติในฐานะประธานกรรมการการเลือกต้ังไปกอนหนานัน้แลวในการประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง เมือ่วนัที ่๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ วา ผูถูกรองไดนําเงินสนับสนุนพรรคการเมอืงไปใชตรงตามวตัถปุระสงคของโครงการโดยมกีารขอปรบั
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โครงการและไดรบัการอนุมตัแิลว ซึ่งก็หาไดมีการถือวาความเห็นในฐานะประธานกรรมการการเลือกต้ังดังกลาวเปน

ความเหน็ของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงแตประการใดไม อน่ึง การท่ีกฎหมายบญัญัตใิหนายทะเบยีนพรรคการเมอืง

เปนผูยื่นคํารองในคดีนี้ตอศาลรัฐธรรมนูญ ยอมหมายความวา ประธานกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจยื่นคํารอง

ตอศาลรัฐธรรมนญูเปนคดีนีฉ้นัใด การทําความเหน็สวนตนของนายอภิชาต สขุคัคานนท ในการประชมุคณะกรรมการ

การเลอืกต้ังในฐานะประธานกรรมการการเลือกต้ัง เมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ จงึมใิชการทําความเห็นของนายทะเบียน

พรรคการเมอืงฉนันัน้

   นอกจากน้ีการเกษียนส่ังของนายอภิชาต สขุคัคานนท ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองตามท่ีปรากฏ

ในบนัทึกขอความ เอกสารหมาย ร ๑๓ นัน้ กม็ไิดเปนการวนิจิฉยัช้ีขาดหรอืเปนความเหน็ของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงวา

ผูถูกรองไดกระทําการอันเปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคหรือไม แตเปนเพียงการเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการการเลือกตัง้

พจิารณาวาอาจมกีารกระทาํตามมาตรา ๙๔ หรอืไมกไ็ดเทานั้น ทั้งการกระทําตามมาตรา ๙๔ ก็มิไดเกี่ยวกับการใช

เงินสนับสนุนพรรคการเมืองผิดกฎหมาย หรือการรายงานการใชเงินไมตรงตามความเปนจริง อันจะเปนการฝาฝน

มาตรา ๘๒ ที่จะเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ แตอยางใด เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองยังมิไดมี

ความเห็นใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ การใหความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ จงึเปนการกระทาํท่ีผดิ

ขั้นตอนของกฎหมายในสวนสาระสําคัญ จึงไมมีผลทางกฎหมายทีจ่ะใหนายทะเบียนพรรคการเมอืงมอีาํนาจยืน่คาํรอง

ตอศาลรัฐธรรมนูญใหยบุพรรคผูถกูรองได

   อนึง่ มเีหตผุลในการวนิจิฉัยอีกทางหนึง่วา เน่ืองจากเจตนารมณของพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มุงประสงคใหการปฏิบตัิหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองถูกตรวจสอบโดย

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่เปนการตรวจสอบภายในองคกรดวยกนัเอง อนัเปนกฎหมายในสวนวธิบีญัญัตทิีก่าํหนด

วธิปีฏิบตัขิองกระบวนการยืน่คํารองขอใหยบุพรรคการเมอืงไวแลว ประกอบกบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้เปนองคกรที่

มอีาํนาจสบืสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง และวนิจิฉยัชีข้าดปญหาหรอืขอโตแยงทีเ่กดิจากการกระทาํตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองดวย ทัง้น้ีเปนไปตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอํานาจท่ีจะควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียน

พรรคการเมืองได นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ

นายทะเบยีนพรรคการเมอืงตองย่ืนคาํรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสัง่ยบุพรรคการเมืองตามขัน้ตอนและระยะเวลา

ที่กําหนดเปนกระบวนการไวในสวนของกฎหมายวิธีบัญญัติที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง และมาตรา ๙๕
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๑๗๐

   กรณีขอกลาวหาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง นั้น มาตรา ๙๓ วรรคสอง มิไดบัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองเสนอความเห็นดวยวา 

พรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหน่ึงตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือขอความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ยืน่คํารองตอศาลรฐัธรรมนญูใหยบุพรรคการเมอืงน้ัน ตางกับกรณีขอกลาวหาตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ ทีม่าตรา ๙๕ วรรคหน่ึง กาํหนดไววา เมือ่ปรากฏตอนายทะเบยีนพรรคการเมอืง

และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตรวจสอบแลว กลาวคอืนายทะเบยีนพรรคการเมอืงตองตรวจสอบกรณนีัน้ดวยอาํนาจ

หนาทีข่องนายทะเบียนพรรคการเมอืงกอน แลวจงึเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ังพรอมความเห็นวา พรรคการเมืองใด

กระทําการตามมาตรา ๙๔ หรือไม โดยไมตองคํานึงวาเปนความเห็นที่เสนอใหยุบพรรคการเมืองนั้นหรือไม อันเปนการ

สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย เพ่ือใหการใชดุลพินิจของนายทะเบียนพรรคการเมือง ไดรับการตรวจสอบกลั่น

กรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน ทั้งในกรณีเสนอใหยุบหรือไมยุบพรรคการเมืองนั้น

   ฉะนั้นกรณีตามคํารองคดีนี้ ผูรองจะเสนอความเห็นดวยวาผูถูกรองมีเหตุตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไมก็ได 

เม่ือผูรองไดรับหนังสือขอใหตรวจสอบผูถูกรองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และของนายเกียรต์ิอุดม เมนะสวัสด์ิ แลว 

ตอมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๒ ดวยเหตุผลวา 

เม่ือความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณียังมิใชความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยมีเหตุ

อันสมควรวามีการกระทําใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ตามขอกลาวหาดังกลาวทั้งสองขอกลาวหา 

จงึมมีตแิตงตัง้คณะกรรมการชดุทีม่นีายอิศระ หลมิศริวิงษ เปนประธานคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเรือ่งดงักลาว 

   ตอมาเมือ่วนัที ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการการเลอืกตัง้ครัง้ที ่๑๔๔/๒๕๕๒ ไดพจิารณา

รายงานของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทั้งสองขอกลาวหาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก สงเรื่องใหผูรอง

พจิารณาดาํเนนิการตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ทัง้สองขอ

กลาวหา โดยผูรองในฐานะประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ไดรวมลงมตเิปนความเหน็เสยีงขางนอย ใหยกคาํรองทีใ่หยบุ

พรรคผูถกูรองท้ังสองขอกลาวหา เพราะไมพบการกระทําผิดน้ัน ความเห็นของผูรองไมผกูพันคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เพราะผูรองตองปฏิบตัใิหเปนไปตามมตเิสยีงขางมาก แตโดยท่ีมตขิองคณะกรรมการการเลือกตัง้เสยีงขางมากเปนการ

พิจารณารวมกันไปทั้งสองขอกลาวหา ซึ่งเปนกรณีตองแยกพิจารณาแตละขอกลาวหาใหชัดเจน เฉพาะมติกรณี

ขอกลาวหาตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ถอืไดวาเปนมตเิสียงขาง

มากสัง่การใหผูรองพจิารณามคีวามเหน็กอน แลวจงึเสนอคณะกรรมการการเลอืกตัง้เพือ่พจิารณาตอไป เปนขอกลาวหา

ที่ผูรองชอบที่จะต้ังคณะกรรมการชวยตรวจสอบกอนเสนอความเห็นได สวนกรณีขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
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มติเสียงขางมากส่ังการรวมกันไปวา ใหผูรองพิจารณามีความเห็นกอนแลวจึงเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งน้ัน

เปนความไมชัดเจนในการปรับบทบังคับใชกฎหมายในองคกรขณะนั้นเทานั้น ตอมาในการประชุมคร้ังที่ ๔๑/๒๕๕๓ 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ความเห็นของเสียงขางมากใหเหตุผลวาขอเท็จจริงทั้งสองขอกลาวหาเกี่ยวพนักัน จึงยังคง

มีมติใหแจงผูรองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ 

เชนเดิม โดยผูรองและนายวิสุทธิ์ โพธิแทน กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง และตอมาในการ

ประชุมครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติเอกฉันทที่ชัดเจน ยืนยันเห็น

ชอบใหผูรองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๙๓ วรรคสอง แสดงใหเห็นวามติเสียงขางมากของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เห็นชอบใหผูรองยื่นคํารอง

ตอศาลรฐัธรรมนูญตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง 

ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ แลว โดยผูรองไมจําตองเสนอความเห็นกอนแตอยางใด กรณีถือไดวาคดีนี้ความ

ไดปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ผูถูกรองมีกรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แลว และคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบใหยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญไดแลว ระยะเวลาที่ตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน จึงตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ อันเปนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติดังกลาว

   การท่ีผูรองมคีาํส่ังท่ี ๙/๒๕๕๒ ลงวนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒ แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบ

สาํนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสบืสวนสอบสวนชดุนายอศิระ หลิมศิรวิงษ เปนประธานอกี และคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีมติเสียงขางมากในการประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหผูรองแจง

อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๓) (๔) และมาตรา ๙๕ ทั้งสองขอกลาวหาอีกครั้งหนึ่ง แมวาตอมา

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเปนเอกฉันทในการประชุมครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๓ เห็นชอบให

ผูรองในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมอืงย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมคีาํส่ังยุบพรรคผูถกูรอง ตามพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ นั้น กระบวนการดังกลาวขางตนเปนการ

ตรวจสอบภายในองคกร และเปนเพียงการยืนยันการปรับบทบังคับใชกฎหมายใหชัดเจนภายในองคกรที่ยังคงตอง

อยูในบังคับตามระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ 

วรรคสอง กําหนด เปนกรณีตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

อนัเปนวันท่ีคณะกรรมการการเลอืกต้ังมีมติเสียงขางมากในการพจิารณารายงานของคณะกรรมการสบืสวนสอบสวน

ชุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติแตงตั้งนายอิศระ หลิมศิริวงษ เปนประธานในครั้งแรก และถือเปนวันที่ความ
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ปรากฏตอผูรองในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองดวย เมื่อผูรองยื่นคํารองคดีนี้ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ จึงพน

ระยะเวลาสบิหาวนัตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว กระบวนการย่ืนคาํรองขอใหยบุพรรคผูถกูรองจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

   ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

   ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเสียงขางมาก (๔ ตอ ๒) วา กระบวนการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรอง

ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกตอไป โดยฝายขางมาก ๑ เสียง ใน ๔ เสียง ใหเหตุผล

วา คดีนี้ถือวาความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหความเห็นชอบใหนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ แลว การยื่นคํารองตามขอ

กลาวหาคดีนี้จึงพนระยะเวลาสิบหาวันตามที่กฎหมายกําหนด 

   สวนฝายขางมาก ๓ เสียง ใน ๔ เสียง ใหเหตุผลวา ความยังไมปรากฏตอนายทะเบยีนพรรคการเมอืงวามี

การกระทําฝาฝนกฎหมาย อนัจะเปนเหตุใหตองยุบพรรคผูถกูรอง และนายทะเบยีนพรรคการเมืองยังมไิดมคีวามเหน็

วามีเหตุใหตองยบุพรรคผูถกูรองตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง ทัง้นายทะเบียนพรรคการเมอืงกย็งัมิไดเสนอขอความเห็นชอบ

ตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้แตอยางใด สาํหรบัความเหน็ของประธานกรรมการการเลือกตัง้ในการประชมุคณะกรรมการ

การเลอืกต้ังเม่ือวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ มใิชการทําความเห็นในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมอืง กระบวนการยืน่คาํรอง

ขอใหยุบพรรคผูถูกรองจึงไมชอบดวยกฎหมาย

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยใหยกคํารอง 

  ๑๒. สรุปคําวินจิฉัยศาลรฐัธรรมนญูท่ี ๑๖/๒๕๕๓ วนัท่ี ๙ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓ เร่ือง อยัการสงูสุด

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตย

   ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป

   อัยการสูงสุด (ผูรอง) ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตย (ผูถูกรอง) ตาม

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๖ พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ หรอื

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียน

พรรคการเมืองวา ผูถูกรองกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ 

(๓) (๔) และ (๕) สรุปไดดังนี้

   (๑) นายทะเบียนพรรคการเมอืง มหีนังสือลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สงสํานวนการสบืสวนสอบสวน

ขอเท็จจริงมาเพ่ือใหผูรองดําเนินการย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคผูถูกรองกรณีกรมสอบสวน
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คดีพิเศษไดรับคํารองทุกขกลาวโทษ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) วามีพฤติการณกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีขอกลาว

ที่เกี่ยวของพาดพิงถึงพรรคประชาธิปตย รวม ๒ กรณี คือ ขอกลาวหาที่ ๑ กรณีพรรคประชาธิปตยไดรับบริจาคเงิน

และทรัพยสินอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผานบริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด 

ครีเอช่ัน จํากัด โดยทําสัญญาวาจางทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ เปนนิติกรรมอําพรางเพื่อหลีกเล่ียงการ

รายงานการรบัเงินบริจาคตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่อาจเขาขายเปนการกระทําความผดิตามพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๓) (๔) และ (๕) สวนขอกลาวหาที่ ๒ กรณีพรรคประชาธิปตย ไมไดใช

จายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และจัด

ทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไมถูกตองตรงตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ซึ่งอาจเขาขายเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ 

และมาตรา ๙๓ นอกจากนี้ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย 

ไดยื่นหนังสือ ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการกับพรรคผูถูกรองใน ๒ กรณีดังกลาวดวย

   (๒) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๔๘/๒๕๕๒ 

แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกลาว โดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนไดทําการสืบสวนสอบสวน 

รวม ๓ ครัง้ ซึง่มมีติเปนอยางเดียวกนัท้ัง ๒ ขอกลาวหา โดยมีมติเสียงขางมากเหน็ควรยกคํารองคัดคานตามขอกลาวหา

ที่ ๑ และมีมติเอกฉันทเห็นควรยกคํารองคัดคานตามขอกลาวหาที่ ๒

   (๓) ในการประชมุคร้ังท่ี ๑๔๔/๒๕๕๒ วนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลอืกต้ังไดมมีติเสียง

ขางมากใหสงเรือ่งใหนายทะเบยีนพรรคการเมืองดาํเนนิการตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองมีคําสั่งที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๕๒ แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

   (๔) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวา กรณีอาจมีการกระทํา

ตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เปนเรือ่งสาํคญัอนัควร

นาํเขาสูการพิจารณามมีตขิองคณะกรรมการการเลอืกต้ัง จงึไดมกีารเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังพจิารณา

โดยดวน โดยผานประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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๑๗๔

   (๕) ในการประชมุคณะกรรมการการเลอืกต้ัง คร้ังท่ี ๔๑/๒๕๕๓ วนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งพิจารณาขอกลาวหาที่ ๑ กรณีผูถูกรองรับบริจาคเงินจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผานบริษัท 

เมซไซอะ บิซิเนส แอนด ครีเอชั่น จํากัด โดยทําสัญญาวาจางทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตามโครงการตาง ๆ เปน

นิติกรรมอําพรางเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด อันอาจเขาขายเปนการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๓) (๔) และ (๕) คณะกรรมการ

การเลอืกต้ังจงึมมีตเิสยีงขางมากใหนายทะเบียนพรรคการเมอืงแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐาน เพือ่ใหผูรองย่ืนคาํรอง

เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนญูมคีาํสัง่ยบุพรรคผูถกูรองตอไป ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕

   ในการนี ้ผูรองเห็นวาพยานหลักฐานยงัไมสมบูรณเพยีงพอจงึมหีนงัสอืแจงนายทะเบยีนพรรคการเมอืง

เพ่ือต้ังคณะทาํงานดาํเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ โดยมผีูแทนจากนายทะเบยีนพรรคการเมอืงและผูแทน

จากสํานักงานอัยการสูงสุด ผลการดําเนินการของคณะทํางานไดขอยุติใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป

   (๖) ผูรองจึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยดังนี้

     ๑. มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๘ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕

     ๒. มีคําส่ังหามผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ตองถูกยุบไปจะจดแจงการ

จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมอืงขึน้ใหมอกีไมได ทัง้นี ้ภายในกาํหนด ๕ ป นบัแตวนัทีพ่รรคผูถกูรองถกูยบุตามพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗

     ๓. มีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง

ขณะเกิดเหตมุกีาํหนด ๕ ป นบัแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีาํสัง่ใหยบุพรรคผูถกูรอง ตามประกาศคณะปฏิรปูการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข ฉบบัที ่๒๗ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓ หรือ

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘

   ประเด็นเบื้องตน

   ศาลรัฐธรรมนญูมคีาํสัง่รบัคาํรองไววนิจิฉยัตามขอกาํหนดศาลรัฐธรรมนญูวาดวยวิธพีจิารณาและการทาํ

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒๐) 
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   สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหา

   ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา สรุปไดดังนี้ 

   (๑) การสอบสวนของกรมสอบสวนคดพีเิศษไมชอบดวยกฎหมาย เนือ่งจากอํานาจในการสอบสวนความผิด

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองเปนอํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองและ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ อกีท้ังขอกลาวหาทัง้สองไมใชคดีอาญาตามทีร่ะบไุวในพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ หากแตเปนคดใีหมแยกตางหากจากคดทีีก่ลาวหาบริษทั ทพีไีอ โพลนี จาํกัด (มหาชน) กระทาํ

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับคดีที่กลาวหายังไมไดรับอนุมัติ

ใหเปนคดีพิเศษแตอยางใด 

   (๒) การกระทําของพรรคผูถูกรองเกิดขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงตนป พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงตองนํา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการ

กระทํานั้นมาใชบังคับ

   (๓) การท่ีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีมติใหยกคํารองกรณีขอกลาวหาของพรรคผูถกูรองท้ัง ๓ คร้ัง 

ยอมถือไดวามติดงักลาวเปนความเหน็ของนายทะเบยีนพรรคการเมือง และการทีน่ายทะเบยีนพรรคการเมืองมีความเหน็

ในการประชุมวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ วา พรรคผูถูกรองไมมีความผิด ยอมถือวาคดีถึงที่สุดแลวคํารองยอมตกไป 

ดังนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจหยิบยกคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาอีก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่

นายทะเบยีนพรรคการเมอืงแตงตัง้กไ็มมกีฎหมายใดรองรับ เนือ่งจากคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเพียงกรณีตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕ 

นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

   (๔) คณะกรรมการการเลือกต้ังไมไดจัดทําสรุปแจงขอกลาวหาใหผูถูกรองหรือหัวหนาพรรคผูถูกรอง

ทราบวาผูถูกรองไดกระทําการที่ถือวาเปนการฝาฝนกฎหมายใด

   (๕) การกลาวหาวาผูถกูรองไดรบัเงินบริจาคโดยไมชอบดวยกฎหมายจะตองรองคัดคานภายใน ๑๘๐ วนั 

ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวุฒสิภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๐ แตคํารองนี้ไดยื่นคํารองคัดคานเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

   (๖) พรรคผูถูกรองไมไดรับเงินบริจาคจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผานบริษัท เมซไซอะ 

บิซิเนส แอนด ครีเอชั่น จํากัด ตามที่กลาวหาแตอยางใด
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๑๗๖

   ตอมา ผูถูกรองยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมายวาการที่

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๓ วานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองทําความเห็นไปในทางใดทางหนึ่งวา

มเีหตุผลใหยบุหรือไมใหยบุพรรคการเมอืงน้ันหรือไมกอน แลวจึงเสนอเร่ืองตอไปยงัคณะกรรมการการเลือกต้ังพรอม

ความเหน็ดังกลาว เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตัง้พิจารณาตรวจสอบกลัน่กรองการใชดลุพินจิของนายทะเบยีนอกี

ชั้นหนึ่งนั้น เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองยังไมไดใหความเห็นตามขั้นตอนที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๕ แหงพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จึงเปนการกระทําที่ผิดขั้นตอนของกฎหมายในสาระสําคัญ กรณียอมไมมีผลทางกฎหมายที่จะทําใหผูรองมีอํานาจยื่น

คํารองในคดีนี้ได

   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

   ระหวางพิจารณา ศาลมีคําสั่งใหนําสํานวนและพยานเอกสารในคดีตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 

๑๕/๒๕๕๓ มาประกอบการพิจารณาในคดีนี้ และในการนี้เห็นวา คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย

ขอกฎหมายได จงึมคีาํสัง่ใหงดการไตสวน สาํหรับคาํรองขอใหวนิจิฉยัชีข้าดเบือ้งตนในปญหาขอกฎหมายนัน้ เมือ่ศาล

เห็นวาเม่ือมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาขอกฎหมายไดแลวจึงไมจําตองส่ังคํารองน้ี โดยเร่ืองน้ีมีประเด็น

ขอกฎหมายที่ตองพิจารณารวม ๒ ประเด็น ดังนี้

   ประเด็นที่ ๑ คดีนี้เปนการรองขอตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๖๘ ดวยหรือไม เห็นวา มาตรา ๖๘ เปนกรณีที่ใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อสั่งใหเลิกการกระทําอันเปนการลมลางการปกครองประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

แตคํารองนี้มิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองเลิกกระทําการใด จึงมิใชการรองขอตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ แตเปนคํารองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ เทานั้น

   ประเด็นท่ี ๒ กระบวนการย่ืนคํารองขอใหยบุพรรคผูถกูรอง ชอบดวยพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ หรือไม

   พจิารณาแลวเห็นวา พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ 

วรรคหนึง่ บญัญัตวิา “เม่ือปรากฏตอนายทะเบยีน หรือเม่ือนายทะเบยีนไดรบัแจงจากคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมือง

และไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวยหลักฐาน...” บทบัญญัติดังกลาวหมายความวา เมื่อปรากฏ

เหตุวาพรรคการเมืองใดกระทําการอันเปนเหตุใหพรรคการเมืองนั้นตองถูกยุบ นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนาท่ี
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ตองตรวจสอบและทําความเห็นกอนวามีการกระทําอันเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองใด และเมื่อนายทะเบียน

พรรคการเมอืงมคีวามเห็นแลวจึงจะขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้เพือ่แจงเรือ่งตออัยการสงูสุดให

ยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือขอใหมคีาํสัง่ใหยบุพรรคการเมืองน้ัน ซึง่อาํนาจในการท่ีจะพิจารณาเบ้ืองตนนัน้เปน

อํานาจเฉพาะตัวของนายทะเบียนพรรคการเมือง การที่กฎหมายบัญญัติใหตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกอนก็เพ่ือใหการดําเนินการเกีย่วกับเร่ืองสําคัญเชนน้ีเปนดวยความรอบคอบ ในทางกลบักันหากนายทะเบยีน

พรรคการเมอืงมไิดมคีวามเหน็วากรณีมกีารกระทาํฝาฝนกฎหมายดงักลาว คณะกรรมการการเลือกต้ังกย็อมไมมอีาํนาจ

ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมืองใดได 

   ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา การทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้มมีตใินการประชุมครัง้ที ่๑๔๔/๒๕๕๒ 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดวยเสียงขางมากใหสงเรื่องใหนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาตามมาตรา ๙๕ 

แหงพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากยงัมิไดมคีวามเหน็ของนายทะเบยีน

พรรคการเมืองใหถกูตองเสียกอน ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายทะเบียนพรรคการเมอืงจงึมีความเห็นเสนอ

ตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ความวา “พจิารณาแลวเหน็วา ขอเทจ็จรงิทีค่ณะทาํงานของนายทะเบยีนพรรคการเมอืง

ไดรวบรวมขอเทจ็จรงิเพิม่เตมิ กรณอีาจมีการกระทาํตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ อันควรสูการพิจารณามีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ขอความ

ของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงดังกลาวยังมิไดมคีวามเห็นอยางใดเลยวา มเีหตุทีจ่ะยุบพรรคการเมอืงผูถกูรองหรือไม 

อีกท้ังจากขอความในเอกสารประกอบคํารองของผู รองก็ระบุวา นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นวา 

พรรคประชาธิปตยอาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมก็ไดเทานั้น เมื่อพิจารณาความเห็นของนายอภิชาต สุขคัคานนท (ประธานกรรมการการเลือกตั้ง) 

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งก็ไดมีความเห็นใหยกคํารอง เพราะพยาน

หลักฐานไมพอฟงไดวาพรรคผูถูกรองกระทําความผิด แมจะไมถือวาเปนความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง 

แตก็แสดงใหเห็นไดวา นายอภิชาต สุขัคคานนท นายทะเบียนพรรคการเมืองยังมิไดมีความเห็นวาพรรคผูถูกรอง

กระทําการใดอันจะเปนเหตุใหตองยุบพรรคแตอยางใด

   ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

   ดวยเหตุผลดงักลาว เม่ือไมปรากฏวากรณมีคีวามเห็นจากนายทะเบยีนพรรคการเมอืงกอนวาผูถกูรองกระทํา

การอันเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๙๕ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหนาย

ทะเบยีนพรรคการเมอืงแจงตออยัการสูงสดุ พรอมดวยหลกัฐานเพือ่ใหอยัการสงูสดุยืน่คาํรองเพ่ือใหศาลรฐัธรรมนญู

มคีาํสัง่ยบุพรรคประชาธปิตยผูถกูรอง จงึเปนการขามข้ันตอนตามท่ีกฎหมายบญัญตัไิว ไมชอบดวยวิธปีฏบิตั ิและไมมี
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๑๗๘

อํานาจท่ีจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบได ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึง่ ศาลรัฐธรรมนญูวินจิฉัยโดยเสยีงขางมาก ๔ ตอ ๓ วาผูรองย่ืนคํารองขอใหยบุพรรค

ผูถูกรองไมชอบดวยกฎหมาย

   อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยใหยกคํารอง

  คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๓ เรื่อง จําแนกไดเปน ๒ สวน ดังนี้ 

  ๑. เรื่องที่พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ยกเวนมาตรา ๒๑๒ จํานวน ๑๖ เรื่อง

   ๑.๑ คํา ส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงความเห็นที่ ๖/๒๕๕๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนด

บรรษัทบรหิารสินทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม

    ศาลปกครองสูงสุดสงความเห็นที่ ๖/๒๕๕๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ 

สรุปไดวา

    เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ นางสมควร ยอดรัตน กับพวกรวม ๑๒ คน ผูฟองคดี ไดยื่นฟอง

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และกรรมการผูจัดการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เปนผูถูกฟองคดีตอศาลปกครอง

ชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ตามคดีหมายเลขดําที่ ๔๕๙/๒๕๕๒ และหมายเลขแดงที่ ๖๖๒/๒๕๕๒ วา ผูฟองคดีทั้ง

สิบสองคนเปนผูครอบครองและทํานาบนที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๒๒, ๕๓๖, ๕๔๐, ๕๔๑, ๕๔๓, ๕๙๐, ๑๐๖๕, ๑๐๖๖, ๑๐๖๗, 

๑๐๗๔, ๑๗๗๗, ๖๐๐๒, ๘๐๒๓ และ ๑๒๗๒๘ ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค จํานวน ๑๔ แปลง 

เนื้อที่ดิน ๓๔๕ ไร ๒ งาน ๓๔.๑ ตารางวา ที่ดินดังกลาวเดิมเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท โรงสีศิริโสภณ จํากัด ตอมา

เจาของโรงสเีสนอขายทีด่นิใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจงึตรวจสอบกรรมสทิธิท์ีด่นิปรากฏวาเจาของโรงสไีดโอนกรรมสทิธิ์

ที่ดินตีราคาชําระหนี้ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแตป ๒๕๕๐ ผูฟองคดีติดตอขอซื้อที่ดินคืน แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธ 

จนเม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีทั้งสองทําการประมูลขายที่ดินพิพาท ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึง

คณะกรรมการบริหารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหระงับการขายไวกอนชั่วคราว แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีปฏิเสธ 

ผูฟองคดีเห็นวาการประมูลขายทีด่นิดังกลาวกระทาํโดยไมสจุริต จงึขอใหศาลมคีาํพิพากษาหรือคําส่ัง (๑) ใหผูถกูฟองคดี

ทัง้สองเปนผูกระทําผดิตามพระราชกําหนดบรรษทับรหิารสินทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

และมาตรา ๙๖ (๒) ใหการประมูลขายที่ดินพิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๔ แปลง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ 
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เปนโมฆะ และ (๓) ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขายท่ีดินที่พิพาทจํานวน ๑๔ แปลง ใหแกผูฟองคดีทั้งสิบสองคนใน

ราคาประเมินเพื่อเปนการฟนฟูเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดรอน ตามวัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนด

    ตอมาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา สรุปไดวา 

การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองในกรณีตามฟองดังกลาวเปนการดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่บัญญัติไวใน

พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ 

และมาตรา ๗๖ ซึง่เปนการดําเนนิการเก่ียวกบัการบรหิารสินทรพัยดอยคณุภาพของผูถกูฟองคดี โดยตองหามมใิหนาํ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามพระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ การกระทําของผูถูกฟองคดีในกรณีดังกลาวจึงไมอยูในอํานาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลปกครองจึงไมอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาพิพากษาตอไปได 

    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดีทั้งสิบสองคนย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครอง

ชัน้ตนทีไ่มรบัคาํฟองไวพจิารณาขอใหศาลปกครองสงูสดุมคีาํสัง่กลับคาํสัง่ของศาลปกครองชัน้ตนเปนใหรบัคาํฟองของ

ผูฟองคดีไวพจิารณาพพิากษาตอไป และย่ืนคาํรองขอใหศาลมีคาํสัง่กาํหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุมครองเพ่ือบรรเทา

ทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยสั่งหามผูถูกฟองคดีจําหนายจายโอนทรัพยพิพาทจนกวาคดีจะถึงที่สุด

    วนัท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ศาลปกครองสงูสุดมีความเหน็สรุปไดวา คดีนีผู้ฟองคดทีัง้สิบสอง

คนอางวาไดรบัความเดือดรอนและเสียหายจากการท่ีผูถกูฟองคดีทัง้สองดาํเนินการขายทีด่นิทีผู่ฟองคดีทัง้สบิสองคน

อางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนไปโดยไมชอบดวยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อันเปนการกลาวหาวาผูถูกฟองคดีจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ไปโดยไมชอบดวยพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ

โดยไมชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ 

วรรคหนึ่ง (๑) แตพระราชกําหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติวา ไมใหนํากฎหมาย

วาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกําหนดนี ้และการออกระเบียบหรือขอบงัคบั คาํสัง่ คาํวนิจิฉยั การอนญุาต และ

การกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตาม

พระราชกาํหนดนี ้และโดยทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา

ศาลปกครองมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดพีพิาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ องคกรปกครอง

สวนทองถิน่ หรือองคกรตามรฐัธรรมนญู หรือเจาหนาทีข่องรฐักับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรฐั 

รฐัวิสาหกิจ องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรฐัธรรมนญู หรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน อนัเน่ืองมาจากการ
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๑๘๐

ใชอาํนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการดาํเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั 

รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

    เมื่อผู ถูกฟองคดีเปนนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณและกฎหมายอื่น ผูถูกฟองคดีจึงมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองตามนัยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ประกอบกบัพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสนิทรัพยไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗ ซึ่งบัญญัติวา ให บสท. มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน

และบริษัทบริหารสินทรัพยปรับโครงสรางหนี้ และปรับโครงสรางกิจการ ทั้งนี้ โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ

ของสถาบนัการเงนิและบรษิทับรหิารสินทรพัย รวมตลอดท้ังสทิธิอืน่ใดเหนอืทรพัยสนิท่ีเปนหลกัประกนัการชาํระหนี้

สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพน้ัน หรือโดยการใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความม่ันคง

ของประเทศ และมาตรา ๘ ซึ่งบัญญัติวา ให บสท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคตาม

มาตรา ๗ อาํนาจเชนวาน้ีใหรวมถึง (๑) ถอืกรรมสิทธ์ิหรือมีสทิธิครอบครองหรือมีทรัพยสทิธิตาง ๆ  สราง ซือ้ จดัหา ขาย 

จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ 

เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี

ดาํเนนิการขายท่ีดนิท่ีพพิาทในคดนีีจ้งึเปนการอาศยัอํานาจตามบทกฎหมายดงักลาว การดาํเนนิกิจการของผูถกูฟองคดี

จึงเปนการใชอํานาจปกครองตามกฎหมาย เมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําดังกลาวจึงเปนคดีพิพาทระหวาง

หนวยงานของรฐัหรือเจาหนาท่ีของรัฐกบัเอกชนอนัเนือ่งมาจากการใชอาํนาจทางปกครองตามกฎหมาย ศาลปกครอง

จึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ 

    การท่ีพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติไมให

นํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับแกการดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชกําหนดนี้และการออกระเบียบหรือขอบังคับ คําสั่ง คําวินิจฉัย 

การอนุญาต และการกระทําอื่นใดของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพตามพระราชกําหนดนี้ จึงมีผลเทากับเปนบทกฎหมายที่ตัดอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลปกครองในสวนท่ีใหศาลปกครองมอีาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีพพิาทระหวางหนวยงานของรฐักับเอกชน อนัเน่ือง

มาจากการทีห่นวยงานของรฐั ใชอาํนาจดําเนินกจิการทางปกครองตามกฎหมายตามบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญูขางตน 

    ดังนั้น พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จึงเปนบทบัญญัติ

ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ อีกทั้งมาตราดังกลาวยังเปน
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บทบญัญัติแหงกฎหมายทีศ่าลจะใชบังคับแกคดี และยังไมมคีาํวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่ก่ียวกบัมาตราน้ี 

จึงใหสงความเห็นของศาลเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และใหรอการพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราว 

    สํานักงานศาลปกครองไดมีหนังสือสํานักงานศาลปกครอง ที่ ศป ๐๐๒๒/ธ ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ เห็นวา กรณีดังกลาวอยูในบังคับของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง จึงสงความเห็นของศาล

ปกครองสูงสุดเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ

บทบัญญัตนิัน้ ใหศาลสงความเหน็เชนวาน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนญูจะไดพจิารณาวนิจิฉัย ในระหวางน้ันให

ศาลดาํเนนิการพจิารณาตอไปได แตใหรอการพพิากษาคดไีวชัว่คราวจนกวาจะมคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู” และ

มาตรา ๒๑๕ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือ

ประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได”

    พิจารณาแลวเห็นวา การท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ไดนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะตองไมเคยมีคําวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย

นั้นมากอน แตประเด็นตามคํารองที่โตแยงวา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ

เคยมีคําวินิจฉัยในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแลววา พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย

ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ 

ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ มีหลักการอยางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๒๓ ขอโตแยงตามคํารอง จึงเปนเร่ืองหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว 

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๕ ทั้งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ดวย 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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๑๘๒

   ๑.๒ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๔ /๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ขอใหศาลรัฐธรรมนญูวินจิฉัยวา ความเปนรัฐมนตรขีองนายมานิต นพอมรบดี รฐัมนตรี

ชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม

    คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต 

นพอมรบดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขส้ินสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา

    ผูรองเปนคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีอํานาจหนาที่สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว

เมื่อมีการกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ หรือมาตรา ๒๖๙ และมาตรา ๑๘๒ ประกอบมาตรา ๙๑ มาตรา 

๙๒ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ (๑๑)

    ผูถูกรองดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูถูกรองไดประกาศลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๐ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

    ผูรองไดมีคําสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มอบอํานาจใหประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง เปนผูมีอํานาจในการลงนามในคํารองและสงเอกสารในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ แทนผูรอง

    นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายสมคิด หอมเนตร ยื่นคํารองตอประธาน

กรรมการการเลือกต้ัง ตามคาํรองลงวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วนัที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และวนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๑ 

ขอใหตรวจสอบวา นายมานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ผูถูกรอง เปนผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม และเปนหุนสวนหรือ

ผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๖๕ (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๖) หรือไม ประการใด

    คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดรบัคํารองทัง้สามและไดดาํเนนิการไตสวนตามระเบยีบคณะกรรมการ

การเลือกต้ังวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิฉยัชีข้าด พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถกูรองถอืครองหุน
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ในบรษิทั ทร ูคอรปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) จาํนวน ๕๐๐ หุน ตัง้แตวนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๕ จนวนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

ถือครองหุนในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยมีการซื้อและขายหุนหลายครั้ง และ

ครั้งสุดทายขายหุนหมด เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และถือครองหุนในบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแตวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ หุน และไดขายออกไปทั้งหมด ๑๗ ครั้ง โดยขายหุนออกหมด

ครั้งสุดทาย จํานวน ๑๑๗,๓๐๐ หุน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

    ผูรองเห็นวาการถือครองหุนในบริษัทดังกลาวของผูถูกรองเขาลักษณะตามมาตรา ๒๖๕ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูถูกรองเขาถือครองหุนจนถึงวันท่ีเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖๗ อันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

ตามมาตรา ๑๘๒ (๗) จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นควรสงเรื่องให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสขุ สิน้สุดลงเฉพาะตวัตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗)

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนี้ไวพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาต รา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ “ความเปนรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

       ฯลฯ    ฯลฯ

    (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙

       ฯลฯ    ฯลฯ

    นอกจากเหตทุีท่าํใหความเปนรัฐมนตรสีิน้สุดลงเฉพาะตวัตามวรรคหนึง่แลว ความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย

    ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรี

ตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ไดดวย”

    พิจารณาแลวเห็นวา หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่งที่บัญญัติใหความ

เปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงโดยเหตุในกรณีตาง ๆ และใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม นั้น ขณะยื่นคํารองความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจะตองยังคงมีอยู แตเนื่องจากกรณีนี้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขส้ินสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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๑๘๔

๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม โดยยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ และ

ปรากฏวานายมานิต นพอมรบดี ไดขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแตวันที่ ๑๐ 

มกราคม ๒๕๕๓ ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี จึงสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ ตามความ

ในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕๓ เมื่อขณะยื่นคํารองนี้ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี ไดสิ้นสุดลงแลว กรณีจึงไมเปน

ไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรค

สาม ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๑.๓ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง ศาลฎีกา

สงคําโตแยงของจําเลย (นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากําจร) ในคดีแพงหมายเลขแดงที่ ธ.๒๒๗๐/๒๕๔๕ ของศาลแพง 

เพ่ือขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยักรณปีระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง มาตรา ๒๒๙ เฉพาะขอความ 

“ผูอุทธรณตองนําเงินคาธรรมเนียมซ่ึงจะตองใชแกคูความอีกฝายหนึ่งตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาล” 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ 

วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม

    ศาลฎีกาสงคําโตแยงของจําเลย (นายสรศักด์ิ เลิศวิทยากําจร) เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและ

เอกสารประกอบ สรุปไดวา

    บริษัท ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) โดย นายวิบูลย จันทโรทัย ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก

ฟอง นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากําจร เปนจําเลย ตอศาลแพง วาจําเลยไดทําสัญญากูเงินและรับเงินไปจากโจทกที่สาขา

สํานักสาทร จํานวน ๕๘๙,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย เอช แอล อาร ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

ที่เรียกจากลูกคารายยอยชั้นดี ขณะทําสัญญาเทากับอัตรารอยละ ๑๑.๗๕ ตอป หากโจทกเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เมื่อใด จําเลยยอมเสียดอกเบี้ยใหโจทกตามอัตราที่โจทกประกาศเปลี่ยนแปลงโดยปดไว ณ ที่ทําการของโจทก โดย

มติองแจงหรือไดรบัความยนิยอมจากจําเลย และจําเลยตกลงวาจะผอนชําระตนเงินและดอกเบ้ียเดอืนละ ๗,๐๐๐ บาท 

เร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๓๘ งวดตอไป ทกุวันท่ี ๒๙ ของเดอืนถัดไป กาํหนดชาํระใหเสร็จส้ินภายใน 

๑๕ ป นับแตวันทําสัญญา แตไมเปนการตัดสิทธิโจทกที่จะเรียกรองใหชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนกอนกําหนดได 

และเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ดังกลาว จําเลยนํากรรมสิทธิ์หองชุดจดทะเบียนจํานองไวกับโจทก และจําเลยให

สญัญาวาหากบงัคบัจาํนองไดเงนิไมพอชาํระหนี ้จาํเลยยอมใหบงัคบัเอาจากทรัพยสนิอืน่ของจาํเลยชาํระหนีแ้กโจทก 
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จนครบ ภายหลังทําสัญญาจําเลยชําระหน้ีใหแกโจทกเพียงบางสวนอันเปนการประพฤติผิดสัญญา โจทกทวงถาม

และบอกกลาวบังคับจํานองไปยังจําเลยแลวแตจําเลยชําระดอกเบี้ยใหแกโจทกบางสวน โจทกประกาศเปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบ้ียตามสภาวการณของตลาดเงินหลายคร้ัง โดยอาศยัอํานาจตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารโจทก ขอใหบังคับจําเลยชําระเงินจํานวน ๘๑๓,๖๑๔.๘๒ บาท พรอมดอกเบี้ยใน

อัตรารอยละ ๑๔.๕๐ ตอป ของตนเงินจํานวน ๕๖๔,๕๖๔.๐๑ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

หากไมชําระใหยึดหองชุดเลขที่ ๓๐๒/๓๗๙ ชั้นที่ ๑๐ อาคารเลขที่บานสวน ๘ (รุนพิเศษ) ชื่ออาคารชุด บานสวน

ซือ่ตรง ๑ ทะเบยีนอาคารชุดเลขท่ี ๑๒/๒๕๓๗ ตัง้อยูบนท่ีดนิโฉนดเลขที ่๒๔๒๔๖๓ ตาํบลวงัทองหลาง อาํเภอบางกะป 

กรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหน้ี หากไดเงินไมพอใหยึดทรัพยสินอ่ืนของจําเลยบังคับชําระหน้ี

แกโจทกจนครบ และใหจําเลยชดใชคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนโจทก

    จําเลยใหการและแกไขคําใหการวา โจทกไมมีอํานาจฟองเนื่องจากการมอบอํานาจไมชอบ 

โดยผูมอบอํานาจมิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนโจทก หนังสือมอบอํานาจเปนเอกสารปลอมและมิได

ประทบัตราสาํคัญของโจทก ทัง้มิไดปดอากรแสตมป ฟองโจทกเคลอืบคลมุ จาํเลยรบัวาทาํสญัญากับโจทกตามฟองจรงิ

แตยอดหนี้ไมถูกตอง จําเลยไมเคยตกลงใหโจทกนําดอกเบี้ยที่คางชําระครบหนึ่งปทบเขากับตนเงิน โจทกคิดดอกเบี้ย

ซอนดอกเบี้ย โจทกคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป อันเปนเบี้ยปรับโดยฝาฝนกฎหมาย ประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทยและประกาศธนาคารโจทกที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยมิไดออกโดยองคกรนิติบัญญัติ หามีผลบังคับใชเชน

กฎหมายไม โจทกคิดดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไมชอบดวยกฎหมาย มูลหนี้ตามฟองจึงไมสมบูรณ จําเลย

ขอปรับปรุงโครงสรางการชําระหน้ี แตโจทกไมยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบัน

การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด การฟองคดีของโจทกเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ในป ๒๕๔๐ เกิดเหตุ

วิกฤติเศรษฐกิจอยางรายแรงตลาดไมมีสภาพคลอง บริษัทเงินทุนหลักทรัพยถูกปดกิจการ ๕๖ แหง เปนพฤติการณ

อันมิใชความผิดของจําเลย เปนเหตุใหจําเลยไมตกเปนผูผิดนัด จําเลยไมมีหนาที่ชดใชดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแตป ๒๕๔๐ 

เปนตนไปจนกระทั่งปจจุบัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐๕ และพฤติการณพิเศษดังกลาวเปน

เหตุสุดวิสัยอันไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในภาวะเชนน้ันเปนการพนวิสัยในการชําระหน้ี จําเลยยอมหลุดพนจากการ

ชําระหนี้เปนการถาวร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๑๙ จําเลยจึงไมมีหนาที่ชําระหนี้แกโจทก 

การบอกกลาวบังคับจํานองไมชอบ ขอใหยกฟอง 

    ในวันนัดสืบพยานจําเลย จําเลยยื่นคํารองขอแกไขคําใหการ ฉบับที่ ๒ ศาลแพงพิจารณาแลว 

เห็นวากรณีตามคํารองเปนเหตุที่จําเลยสามารถยกข้ึนตอสูไดตั้งแตขอแกไขเพ่ิมเติมคําใหการคร้ังแรกแลว แตจําเลย

ไมดําเนินการ กรณีจึงไมมีเหตุอันควรอนุญาตใหจําเลยแกไขเพิ่มเติมคําใหการ จึงมีคําสั่งยกคํารองคาคํารองใหเปนพับ 

จาํเลยย่ืนคาํรองคัดคานคําสัง่ศาลแพงดงักลาว ตอมาศาลแพงพพิากษาใหจาํเลยชําระเงินจาํนวน ๕๘๒,๔๔๐.๕๖ บาท
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๑๘๖

ใหโจทก พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๘ ตอปของตนเงินจํานวน ๕๖๔,๕๖๔.๐๑ บาท นับแตวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ 

๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓ และอัตรารอยละ ๑๒ ตอป นับแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ เปนตนไปจนกวา

จะชําระเสร็จ แตดอกเบี้ยถึงวันฟองตองไมเกิน ๒๔๙,๐๕๐.๘๑ บาท ตามที่โจทกขอ หากจําเลยไมชําระใหยึดหองชุด

ออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหน้ี หากไดเงินไมพอใหยึดทรัพยสินอื่นของจําเลยบังคับชําระหน้ีแกโจทกจนครบ 

กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ ๒๐,๐๐๐ บาท 

    จําเลยอุทธรณคําสั่งศาลแพงดังกลาว ศาลแพงมีคําสั่งวาจําเลยมิไดนําเงินคาธรรมเนียมซึ่ง

จะตองใชแกคูความอีกฝายหน่ึงตามคําพิพากษามาวางศาลพรอมอุทธรณคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง มาตรา ๒๒๙ จึงใหจําเลยวางเงินคาธรรมเนียมดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทราบคําส่ัง จึงจะ

พิจารณาสั่งอุทธรณ 

    จาํเลยอทุธรณคาํส่ังศาลแพงท่ีใหจาํเลยวางเงนิคาธรรมเนยีมดงักลาว ศาลอทุธรณพจิารณาแลว 

เห็นวาการที่จําเลยอุทธรณคําส่ังศาลชั้นตนท่ียกคํารองโดยไมอนุญาตใหจําเลยแกไขเพิ่มเติมคําใหการนั้น หากศาล

อทุธรณพจิารณาเหน็วาควรอนญุาตใหจาํเลยแกไขคาํใหการได อาจมผีลใหจาํเลยไดสบืพยาน ตามขอตอสูในคาํใหการ

ที่แกไขได อันจะมีผลเทากับใหศาลอุทธรณมีคําพิพากษายกคําพิพากษาศาลชั้นตน และใหศาลชั้นตนดําเนินกระบวน

พิจารณาใหมตั้งแตชั้นมีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยแกไขคําใหการเปนตนไป จําเลยจึงตองนําเงินคาธรรมเนียมซึ่งจะตอง

ใชแกคูความอีกฝายหน่ึงตามคําพิพากษาหรือคําส่ังมาวางศาลพรอมอุทธรณตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง มาตรา ๒๒๙ กาํหนดใหเปนหนาทีข่องผูอทุธรณตองปฏบิตัขิณะยืน่อทุธรณ เมือ่จาํเลยไมนาํเงนิคาธรรมเนียม

ดงักลาวมาวางศาลพรอมอุทธรณ จงึเปนอุทธรณทีไ่มชอบ ซึง่ศาลชัน้ตนชอบทีจ่ะมีคาํส่ังไมรบัอุทธรณของจาํเลยไปเสียที

เดียวได แตศาลชั้นตนยังใหโอกาสจําเลยนําเงินมาวางภายใน ๑๕ วัน ยอมเปนคุณแกจําเลยแลว เทากับเปนการเปด

โอกาสใหจําเลยนาํเงนิคาฤชาธรรมเนยีมมาชาํระอีกครัง้หนึง่กอนทีศ่าลช้ันตนจะพิจารณาสัง่อุทธรณ อนัเปนกระบวน

การชั้นตรวจคําฟองอุทธรณตามมาตรา ๒๓๒ มิใชเปนคําสั่งไมรับอุทธรณ ซึ่งผูอุทธรณอาจอุทธรณคําสั่งนั้นไปยัง

ศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๓๔ ได ดังนั้น จําเลยจึงไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาว ศาลอุทธรณไมรับวินิจฉัยพิพากษา

ยกอุทธรณ คืนคาขึ้นศาลชั้นอุทธรณแกจําเลยทั้งหมดคาฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณนอกจากนี้ใหเปนพับ 

    จาํเลยฎกีาพรอมกับย่ืนคํารองวาบทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง มาตรา 

๒๒๙ เปนบทบัญญัติที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นสูศาลใหครบสามศาล จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๑๙ ประกอบ

มาตรา ๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ 

วรรคหนึ่งและวรรคสอง บทบัญญัติดังกลาวจึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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๒๕๕๐ มาตรา ๖ ขอศาลฎีกาโปรดรอการพิพากษาคดนีีไ้วชัว่คราวและสงบทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา

ความแพง มาตรา ๒๒๙ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป

    ศาลฎีกามีคําสั่งในคํารองที่ ท.๙๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ วาตามคํารองของ

จําเลยอางวาศาลช้ันตนและศาลอุทธรณนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๙ มาใชในการ

วินิจฉัยคดีอันเปนบทบัญญัติที่ขัดขวางการนําคดีขึ้นสูศาลใหครบสามศาล จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๑๙ 

ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และ

มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บทบัญญัติดังกลาวจึงไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๙ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ทีศ่าลใชบงัคบัแกคด ีแมจะปรากฏวาเคยมีคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิี ้แตคาํวินจิฉยั

ดังกลาวก็ไมตรงกับท่ีจําเลยอางในคํารอง ฉะนั้น จึงใหรอการพิพากษาคดีนี้ไวชั่วคราวและสงความเห็นของจําเลย

ดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหนึ่ง ใหสงถอยคําสํานวนที่เกี่ยวของไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อมีหนังสือถึงสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

    ประเด็นท่ีศาลรฐัธรรมนญูตองพจิารณาเบือ้งตนมีวา คาํโตแยงของคูความเปนไปตามหลักเกณฑ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“ในการทีศ่าลจะใชบทบัญญตัแิหงกฎหมายบงัคบัแกคดใีด ถาศาลเหน็เองหรอืคูความโตแยงพรอมดวยเหตผุลวาบทบัญญตัิ

แหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบญัญตัมิาตรา ๖ และยงัไมมคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในสวนท่ีเกีย่วกับบทบญัญตันิัน้ 

ใหศาลสงความเหน็เชนวานัน้ตามทางการเพือ่ศาลรฐัธรรมนญูจะไดพจิารณาวนิจิฉยั ในระหวางนัน้ใหศาลดาํเนนิการ

พิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” และวรรคสอง 

บญัญัตวิา “ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึงไมเปนสาระอันควรไดรบัการวินจิฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”

    พจิารณาแลวเห็นวา ในประเด็นคาํรองท่ีมกีารโตแยงวา ประมวลกฎหมาย วธิพีจิารณาความแพง 

มาตรา ๒๒๙ เฉพาะขอความ “ผูอุทธรณตองนําเงินคาธรรมเนียมซึ่งจะตองใชแกคูความอีกฝายหนึ่งตามคําพิพากษา

หรือคําสั่งมาวางศาล” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ ประกอบ
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๑๘๘

มาตรา ๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง หรือไมนั้น ในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยไวแลว

ตามคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๙ 

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๔ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง และศาลรัฐธรรมนูญไมจาํตองรับคํารองในประเดน็

นี้ไวพิจารณาวินิจฉัยอีกก็ได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๕

    สวนประเด็นคํารองที่มีการโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๙ 

เฉพาะขอความ “ผูอุทธรณตองนําเงินคาธรรมเนียมซึ่งจะตองใชแกคูความอีกฝายหน่ึงตามคําพิพากษา หรือคําส่ัง

มาวางศาล” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔๐ 

(๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคสอง หรือไมนั้น แมในประเด็นนี้ยังไมมีคําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว แตศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยไวแลวในประเด็นมาตราหลัก 

สวนกรณีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๑) (๓) เปน

หลักการท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวในเร่ืองการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม และเรื่องสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 

มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) เปนเร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐดานกฎหมายและการยุติธรรม และมาตรา ๑๙๗ 

วรรคสอง เปนเร่ืองความมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล คํารองในประเด็นนี้จึงเปนคํารองขอให

ศาลรัฐธรรมนญูวินจิฉัยในมาตราทีเ่ปนสวนประกอบ ดงัน้ัน คาํรองในประเดน็น้ีจงึไมเปนสาระอันควรไดรบัการวนิจิฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๑.๔ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง ประธาน

วฒุสิภาสงคาํรองของสมาชิกวฒุสิภาขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาความเปนรฐัมนตรขีองนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม

    ประธานวุฒิสภามีหนังสือดวนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๘/๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ สงคํารอง

ของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา รวม ๑๕ คน ผูรอง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยการสิน้สดุความเปนรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตร ี(นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ) ผูถกูรอง ดวย

เหตุกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) 
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    คํารองของผูรองอางวา นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดมีหนังสือ 

ที่ กต ๑๓๐๓/๒๓๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงผูถูกรอง โดยมีขอความในขอ ๒.๔ ระบุวา “ลดและแยกการ

เชื่อมโยงระหวาง พ.ต.ท.ทักษิณ กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและฝายคานในประเทศไทย ดวยการลดและขจัดเงื่อนไข

ที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินการของฝายตรงขามรัฐบาล โดยรัฐบาลควรแสดงทาทีและความเห็นตาง ๆ อยางมี

เอกภาพและเปนระบบ การตอบโตรัฐบาลกัมพูชาอยางสุขุม มีสติ ไมวูวาม และกระทบประชาชนนอยท่ีสุด จะมี

สวนสําคัญในการ “ครองความนิยม” ฝายสนับสนุนรัฐบาล ที่สําคัญควรเรงแปรความรูสึก “สะใจ” หรือสนับสนุน

รฐับาลเปน “ความเขาใจ” โดยอาศัยการประชาสัมพันธ และบริหารจัดการ “เวลา” ใหเปนประโยชนตอรัฐบาลไทย

ที่สุด โดยการเรงการพิจารณาคดีตาง ๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ยังคั่งคางอยู” การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศขอใหผูถูกรอง “เรงการพิจารณาคดีตาง ๆ ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ที่ยังคั่งคางอยู” จึงเปนการกระทําในนาม

รัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลที่มีผูถูกรองเปนนายกรัฐมนตรี

    เม่ือพิจารณาหนาท่ีและความรบัผิดชอบของนายกรัฐมนตรจีากแนวคาํพิพากษา ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่ อม. ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ หนา ๒๓ ถึง

หนา ๒๔ แลว ทําใหเขาใจไดวานายกรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับ ควบคุม ดูแลการกระทําของรัฐมนตรี

ทัง้ทางตรงและทางออม ดงัน้ัน การท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศมีหนงัสือถึงผูถกูรอง โดยมีขอความวา 

“เรงการพิจารณาคดีตาง ๆ  ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ยังคั่งคางอยู” จึงอาจเขาลักษณะเปนการกระทําของนายกรัฐมนตรี

ในฐานะหัวหนารัฐบาลดวย เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบรวมกับรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๑ วรรคหนึง่ ประกอบกบัการรับหนงัสอื

ราชการดังกลาวของผูถูกรองเปนการกระทําที่รับรูถึงแนวความคิดของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ไปดวย ผูถกูรองจึงมีพฤติการณทีอ่าจเขาลักษณะเปนการกระทาํท่ีขดัตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) ดวย

    ตอมา ประธานวุฒิสภามีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๘/๑๖๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงวา 

นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวมเขาชื่อในคํารอง ฉบับวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 

ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ กราบเรียนประธานวุฒิสภา ขอถอนรายชื่อออกจากคํารองดังกลาว

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวาคํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง 

ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยหรือไม
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๑๙๐

    รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาต รา ๙๑ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของแตละสภา 

มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแหงสภาน้ันสิ้นสุดลง

ตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี 

และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น

สิ้นสุดลงหรือไม”

    มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ บญัญัตวิา “ความเปนรัฐมนตรีสิน้สุดลงเฉพาะตวั เม่ือ...(๗) กระทําการ

อันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙” และวรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติมาตรา 

๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดย

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย”

    พิจารณาแลวเห็นวาสมาชิกวุฒิสภาผูมีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานวุฒิสภาเพ่ือสง คํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ขอใหวินิจฉยัวาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตองเปนไปตามมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ มา

ใชบังคับกับการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) โดยบทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหสมาชิก

วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือรองตอ

ประธานวุฒิสภาวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

และใหประธานวุฒสิภาสงคํารองนัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพือ่วินจิฉัยวาความเปนรัฐมนตรีสิน้สุดลงเฉพาะตัวหรอืไม

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา คํารองนี้ สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๑๕ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดเทาทีม่อียูในขณะนี ้เขาช่ือรองตอประธานวุฒสิภาวาความเปนรัฐมนตรีของผูถกูรองสิน้สุดลง

ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) และเม่ือประธานวฒุสิภาไดรบัคาํรองของผูรองแลวสงคาํรองนัน้มายงัศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของ ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม ตามหนังสือลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

แตตอมานางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวมเขาช่ือในคํารองนี้มีหนังสือลงวันท่ี 

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ กราบเรียนประธานวุฒิสภา ขอถอนรายชื่อออกจากคํารองนี้ และประธานวุฒิสภาไดสงหนังสือ

ดงักลาวตามทางการตอศาลรัฐธรรมนูญแลว เม่ือวันท่ี ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๓ ทาํใหจาํนวนสมาชกิวุฒสิภาท่ีเขาช่ือรองตอ

ประธานวุฒสิภาเหลือเพยีง ๑๔ คน ซึง่เปนจาํนวนนอยกวาหนึง่ในสบิของจํานวนสมาชิกวฒุสิภาทัง้หมดเทาทีม่อียูใน

ขณะนี้ คือ จํานวน ๑๕๐ คน ดังนั้น คํารองนี้จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไววินิจฉัย
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   ๑.๕ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๔ (นางอุษา แซเตียว) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๖) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๒๓๕ 

ประกอบดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ และรัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๑๙๘ หรือไม

    ขอเท็จจริงตามคาํรองและเอกสารประกอบ สรปุไดวา ผูรองเปนจาํเลยที ่๔ ในคดีแพงหมายเลข

ดําที่ ๑๖๘๔๐/๒๕๔๐ หมายเลขแดงที่ ๘๐๘๕/๒๕๔๑ โดยบริษัท เงินทุนศรีธนา จํากัด (มหาชน) โจทก ยื่นฟองหางหุน

สวนจํากัดครอบครัวอุษา กับพวก จําเลย ตอศาลแพงกรุงเทพใต คดีถึงที่สุดโดยคําพิพากษาศาลฎีกา ลงวันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๔๕ ใหจําเลยชําระเงินแกโจทก ๓๒,๔๘๔,๑๒๗.๑๒ บาท ในระหวางการพิจารณาคดี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังไดออกคําสั่งใหโจทกปดกิจการ และโจทกถูกศาลลมละลายกลางออกคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ตั้งแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายของโจทกไดนําสิทธิเรียกรองของบริษัท

เงินทุน ศรีธนา จํากัด (มหาชน) (โจทก ) ผูลมละลายที่มีตอจําเลยของคดีนี้ และลูกหนี้ของคดีอื่น ๆ รวม ๑๐๔ เรื่อง 

ขายรวมกันโดยวธิยีืน่แบบเสนอราคา ตอมาเจาพนกังานพทิกัษทรพัยไดทาํหนงัสอืสญัญาซ้ือขายสทิธเิรยีกรอง ลงวนัที่ 

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ กับ บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ราคา ๖๖๗,๕๙๙,๐๓๖.๑๐ บาท บริษัทเงินทุน

เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ยื่นคํารองตอศาลในคดีนี้ขอสวมสิทธิและถอนคํารองไปแลว รวม ๓ ครั้ง ตอมา บริษัท

เงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคํารองขอสวมสิทธิ

เปนเจาหนีต้ามคําพพิากษาแทนโจทก ลงวนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และถอนคาํรองไปตามคํารองลงวันที ่๑๙ ธนัวาคม 

๒๕๔๙ หลังจากนัน้ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) ยืน่คํารองขอสวมสทิธิเปนเจาหนีต้ามคาํพิพากษาแทนโจทก 

ลงวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อกีครัง้ โดยอางหนงัสอืสญัญาซ้ือขายสิทธเิรยีกรองและอางประกาศกระทรวงการคลัง

ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกประกาศโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๖) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหบริษทัเงินทุนสามารถรับซ้ือหรอืรับโอนลูกหน้ีเงินใหกูยมืและสินทรัพยของสถาบนัการเงิน ๕๖ แหง

ที่ถูกปดกิจการจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยได

    ผูรองยื่นคําใหการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ คัดคานคํารองขอสวมสิทธิ สรุปไดวา ธนาคาร

เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ไมมีอํานาจยื่นคํารองขอสวมสิทธิเพราะเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจเขาดําเนิน
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๑๙๒

คดีแพงแทนบริษัทเงินทุน ศรีธนา จํากัด (มหาชน) ผูลมละลายไดแตผูเดียว เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมมีอํานาจ

ขาย โอนสิทธิและหนาท่ีของตนใหบุคคลอ่ืนเขาสวมสิทธิแทนได และโตแยงวาพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๖) และประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง การอนุญาตเปนการทั่วไปใหบริษัทเงินทุนประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินใหกูยืม ลงวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งหนังสือสญัญาซื้อขายสิทธิเรียกรองไมมีผลใชบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ เพราะขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๗ และ

มาตรา ๒๓๕ ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ และ

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๑๙๘ 

    ศาลแพงกรุงเทพใต พิจารณาคํารองของผูรองแลวเห็นวา ขอโตแยงของผูรองเปนกรณีตาม

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และไมปรากฏวามีคาํวินจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญู

ในประเด็นดังกลาวเห็นควรสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๖) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาต

เปนการทั่วไปใหบริษัทเงินทุนประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินใหกูยืม ฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ มาตรา 

๘๗ และมาตรา ๒๓๕ ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา 

๓ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๘๔ และ

มาตรา ๑๙๘ หรือไม และใหมีหนังสือ ถึงสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป

    สาํนักงานศาลยุตธิรรม ไดมหีนังสือท่ี ศย ๐๑๖/๒๑๗๑๔ ลงวนัท่ี ๔ มถินุายน ๒๕๕๑ สงความเหน็

ของผูรองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๖) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๒๓๕ ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๑๙๘ หรือไม 

    คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน

การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยมาตรา ๒ บัญญัติ

วา พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป และมาตรา ๓ บัญญัติวาใหยกเลิก (๒) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกจิ
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เครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ (๑๐) พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๘

    ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาแลวเห็นวา การท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง วา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดจะมีผลเปนการขัด

หรอืแยงตอรฐัธรรมนญูไดนัน้ บทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีจะขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูตองมีสภาพและมผีลเปนการใช

บังคับอยูในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือมีการคงหลักการเดิมไวในกฎหมายฉบับใหมที่มีผลเปนการยกเลิกหรือ

แกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายฉบับเดิมไปน้ัน ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดถูกยกเลิกไปแลวโดย

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ โดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มีการตราบทบัญญัติขึ้นใหมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมของ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ (๖) 

ศาลรัฐธรรมนญูจึงไมอาจหยิบยกบทบญัญัตแิหงกฎหมายทีถ่กูยกเลกิไปแลวโดยทีไ่มมกีารคงหลกัการเดมิตามประเดน็

ขอโตแยงไวในบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใหมมาวินิจฉัยวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมไดอีกตอไป จึงไมเปน

ประโยชนแกคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในประเด็นตามคํารองนี้อีก ตามขอกําหนด ศาลรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง

   ๑.๖ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

นายธนู ธเนศวรานนท ผูสมัครนายกองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีการกระทาํของนายประมวล 

โสนนอย นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไผจาํศลี มผีลประโยชนขดักนักบัการดาํรงตาํแหนงนายกองคการบรหิาร

สวนตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๔ ประกอบมาตรา ๒๖๕ 

มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 

    ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา นายธนู ธเนศวรานนท (ผูรอง) เปนผูสมัครนายกองคการ

บริหารสวนตาํบลไผจาํศีล โดยไดมกีารเลือกตัง้ในวันที ่๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และในการเลือกตัง้คราวน้ันผลปรากฏ

วา นายประมวล โสนนอย ไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อางทอง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งผูรองเห็นวาการท่ีนายประมวล 

โสนนอย ไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล ทั้งที่ขณะนั้นปรากฏวา นายประมวล โสนนอย 
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๑๙๔

ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการสหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด ดวย การกระทําของนายประมวล โสนนอย 

จึงมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อางทอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ ประกอบมาตรา ๒๖๕ มาตรา 

๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ 

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง

ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธิโดยวธิกีารอืน่ไดแลว ทัง้นี ้ตามทีบ่ญัญัตไิวในพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทําคําวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองของผูรองเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการ

กระทาํของนายประมวล โสนนอย มผีลประโยชนขดักนักบัการดํารงตาํแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลไผจาํศลี 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวัดอางทอง ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ ประกอบ

มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ โดยไมปรากฏวาผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบ
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กับผูที่จะใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ไดจะตองเปนกรณีที่ผูนั้น

ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 

มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) ไดแลว ดังน้ัน คํารองของผูรองจึงไมตองดวยเงื่อนไขและ

หลักเกณฑตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนญู

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี

คําสั่งไมรบัคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย 

   ๑.๗ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง ประธาน

วุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เก่ียวของส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม

    ประธานวุฒิสภาสงคํารองของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภากับคณะ รวม ๒๒ คน 

ขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) 

และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา

    นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภากับคณะ รวม ๒๒ คน (ผูรอง) ยื่นคํารองตอประธาน

วฒุสิภาวา เม่ือวันท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๕๓ คณะรฐัมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีไดใชอาํนาจของฝายบรหิารผานศนูยอาํนวยการ

รักษาความสงบเรียบรอย ตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย

การสงเจาหนาที่ทหารและตํารวจเขามาปดถนนบริเวณรอบรัฐสภา และตั้งสิ่งกีดขวางการจราจร และไมอนุญาตให

สมาชกิวุฒสิภา รวมทัง้เจาหนาท่ีและขาราชการของสาํนักงานเลขาธกิารวฒุสิภาเขามาปฏบิตัหินาท่ี การปดลอมรัฐสภา

โดยเจาหนาที่ทหารและตํารวจซึ่งเปนกองกําลังที่อยูในบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรี

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดน้ันอาจเขาลักษณะเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐสภาเปนสถานที่

ที่อยูในกรอบอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติอันเปนอํานาจท่ีคอยควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ของ

ฝายบรหิารหรือคณะรัฐมนตรี และการกระทําดงักลาวมไิดมกีารแจงใหวฒุสิภาทราบมากอนแตอยางใด ซึง่แมรฐับาล

จะออกมาชี้แจงในภายหลังวาการกระทําดังกลาวเปนการปองกันและคุมครองสมาชิกรัฐสภาจากผูชุมนุมบริเวณ

ถนนราชดําเนิน แตก็เขาใจไดวาเปนการกระทําเพื่อความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่จะตองเขามา

ประชุมรวมกบัสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในวนัพุธท่ี ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๓ รฐับาลโดยนายกรัฐมนตรไีดอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัตกิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือประโยชนของรฐับาลและพรรคการเมอืง

ที่รวมรัฐบาล หาใชเพื่อประโยชนของรัฐสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาแตอยางใดไม จึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจหนาที่
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๑๙๖

ตามกฎหมายโดยมิชอบ เปนการเขาไปกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ และมีลักษณะขัดตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) ซึ่งจะมีผลใหความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รวมกระทําการดังกลาวสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) จากขอเท็จจริงและเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะตาม

ขาวที่ปรากฏทางสื่อมวลชน จึงมีประเด็นที่ควรจะตองตรวจสอบไตสวนเพิ่มเติมวาการสั่งการใหเจาหนาที่ทหารและ

ตํารวจเขามาในบริเวณรัฐสภาน้ัน นอกจากจะเปนความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแลว มีรัฐมนตรีใดเก่ียวของ

อีกหรือไม จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาการกระทําของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ

การออกคําสั่งดังกลาวเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม และทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของนั้น

ตองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม 

โดยขอใหศาลรัฐธรรมนูญไตสวนในประเด็นการออกคําสั่ง รวมทั้งการสั่งการใด ๆ ตามกรณีดังกลาวดวย และขอให

ศาลดาํเนนิกระบวนพิจารณาไตสวนเอง โดยใชอาํนาจในการเรียกพยานบุคคล เอกสารท่ีเกีย่วกบัการกระทําทีอ่างถงึ 

และเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งเรียกบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของมาใหถอยคําเพื่อประโยชนแกการพิจารณา 

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองเปนไปตามหลักเกณฑที่

ศาลรัฐธรรมนญูจะรับไววนิจิฉัย ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) 

และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) บัญญัติวา 

“ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ...(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา 

๒๖๙” วรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปน

รัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยไดดวย” และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปน

สมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) 

หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารอง

นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม”

    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลวเห็นวา การยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ ตองเปนไปตามมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ที่ใหนําบทบัญญัติของมาตรา ๙๑ มาใช

บังคับกับการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ดวย ดังนั้น เมื่อผูรองประกอบดวยสมาชิก

วุฒิสภา จํานวน ๒๒ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูในขณะนี้

คือ จํานวน ๑๕๐ คน เขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภาวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) และประธานวุฒิสภาไดรับคํารองของผูรองแลวสงคํารองนั้นมายัง

ศาลรฐัธรรมนญูเพ่ือวินจิฉัยวาความเปนรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวของส้ินสุดหรือไม กรณีจงึเปน

ไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง 

แตเนื่องจากตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง 

(๓) และ (๔) กําหนดใหคํารองตองระบุเร่ืองอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมท้ังขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่เก่ียวของ 

และคาํขอตองระบคุวามประสงคจะใหศาลดาํเนนิการอยางใด พรอมทัง้เหตผุลสนบัสนุนโดยชดัแจง ซึง่เมือ่พจิารณา

คาํรองของผูรองแลวเห็นวาในกรณขีองนายกรฐัมนตรขีอเท็จจริงตามทีก่ลาวอางในคาํรองเปนการคาดคะเนของผูรอง 

มิใชคํารองที่กลาวอางขอเท็จจริงอันเปนมูลฐานแหงขอกลาวหาท่ีชัดเจน แตเปนเพียงการตั้งขอสงสัยและขอหารือ

ของผูรองที่ตองการใหศาลหาคําตอบวามีการกระทําอันฝาฝนตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไร คํารอง

ของผูรองมิไดยืนยันขอเท็จจริงวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยางไร นอกจากนี้การย่ืนคํารองตอ

ศาลจะตองมิใชเปนกรณีที่ผูรองจะอาศัยศาลเปนเครื่องมือในการแสวงหาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพ่ือนําไปสู

การดําเนินคดีตอผูถูกรองซึ่งไมมีกฎหมายใดเปดชองใหกระทําได กรณีจึงไมเปนไปตามขอกําหนด ศาลรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)

    สวนกรณีรัฐมนตรีที่เกี่ยวของนั้น เห็นวาการย่ืนคํารองตอศาลเพ่ือขอใหวินิจฉัยวาความเปน

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ คํารอง

ของผูรองจะตองระบคุวามประสงคทีจ่ะใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยั การส้ินสดุความเปนรฐัมนตรขีองรฐัมนตรคีนหนึง่

คนใดใหชัดเจน แตคํารองของผูรองหาไดยืนยันการกระทําของรัฐมนตรีคนใดวาไดกระทําการอันฝาฝนตอบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) อันเปนเหตุใหความเปน

รัฐมนตรีสิ้นสุดลง กรณีจึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ 

วรรคหนึ่ง (๗) 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไววินิจฉัย
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๑๙๘

   ๑.๘ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๕/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

ศาลจังหวัดพะเยาสงคําโตแยงของจําเลย (นายเกรียงไกร ไชยมงคล ที่ ๑ นายประพันธ สิงหชัย ที่ ๒ จาสิบเอก 

อนันตศักดิ์ กุลปญญา ที่ ๓) ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๐๑๐/๒๕๕๑ เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ กรณปีระมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ 

และมาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม

    ศาลจงัหวัดพะเยาสงคําโตแยงของจาํเลยในคดอีาญาเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวินจิฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ 

สรุปไดดังนี้ 

    พนักงานอัยการไดยื่นฟองนายเกรียงไกร ไชยมงคล จําเลยที่ ๑ นายประพันธ สิงหชัย จําเลยที่ 

๒ จาสิบเอก อนันตศักดิ์ กุลปญญา จําเลยที่ ๓ ตอศาลจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในฐานความผิด

รวมกันกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจาโดยวิธีปดกั้นการจราจรอันมิใชการกระทําภายในความมุงหมายแหง

รฐัธรรมนญู หรอืมใิชเพือ่แสดงความคิดเห็น หรอืตชิมโดยสุจรติเพ่ือใหประชาชนลวงละเมดิกฎหมายแผนดนิ รวมกนั

เปนหัวหนาและรวมกนัม่ัวสุมต้ังแตสบิคนขึน้ไปกระทาํการอยางหนึง่อยางใดใหเกิดการวุนวายข้ึนในบานเมอืง ขอให

ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ 

    จําเลยใหการปฏิเสธฟองโจทก และโตแยงวา การที่จําเลยไดเขาไปรวมชุมนุมเพื่อเรียกรองขอ

ใหรัฐบาลแกไขปญหาราคาพืชผลการเกษตรขาวโพดท่ีราคาตกต่ํา ซึ่งเปนความเดือดรอนของพ่ีนองเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพด เปนการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยอาศัยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ (๘) ทีบ่ญัญตัขิึน้โดยมีวตัถปุระสงคทีจ่ะคุมครองสิทธเิสรภีาพในการชุมนมุของ

บุคคลหรือการแสดงความคิดเห็น การพูดของบุคคลผูเดือดรอนก็เปนไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๕ บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ

ความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได การที่จําเลยไดขึ้นเวทีปราศรัยก็เปนการแสดงความคิด

เห็นตอรัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ในระบอบประชาธปิไตยทีแ่กไขปญหาราคาพชืผลการเกษตรไมได และไมไดทาํตาม

นโยบายที่ไดใหไวตอนหาเสียงและแถลงนโยบายตอรัฐสภา ซึ่งเปนเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองไว รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๓ บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๘) 

บญัญัตใิหรฐัตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกจิ โดยคุมครองและรกัษาผลประโยชนของเกษตรกรในการ

ผลิตและการตลาด สงเสริมใหสนิคาเกษตรไดรบัผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของ
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สภาเกษตรกรเพ่ือวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร การท่ีโจทกและศาลจะนําประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของจําเลยไมใหมาชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

และจํากัดสิทธิเสรีภาพการพูดการแสดงความคิดเห็นของจําเลย ยอมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ จึงขอใหศาลจังหวัดพะเยา

รอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสง คําโตแยงของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๙๑ 

และมาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม

    ศาลจงัหวดัพะเยามคีาํส่ังวา จาํเลยท้ังสามย่ืนคํารองอางวา คาํฟองโจทกและประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ ขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ดงัน้ัน จงึใหสงถอยคําสํานวนและคํารองดังกลาวไปใหศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉัยช้ีขาด

กอนวาคําฟองโจทกและตัวบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามคํารองหรือไม

    สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือที่ ศย ๐๑๖/๑๙๔๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และ

ที่ ศย ๐๑๖/๒๐๙๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สงคํารองของ ผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง

    ตุลาการประจําคดีตรวจคํารองแลวมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ และขอกําหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณา

และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ขอ ๒๕ และขอ ๒๗ 

    คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลจังหวัดพะเยา ไดมีหนังสือ ที่ ศย 

๓๐๕.๐๐๘/๑๖๒๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงวา จําเลยทั้งสามไดยื่นคํารองขอถอนคําโตแยงที่ศาลจังหวัด

พะเยาสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งศาลจังหวัดพะเยามีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยถอนคํารองได สําเนาคํารองและ

แจงคําสั่งใหศาลรัฐธรรมนูญทราบ

    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้จําเลยทั้งสามไดยื่นคํารองขอให ศาลจังหวัดพะเยา

สงคําโตแยงเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ วา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๑๕ ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม ตอมาจําเลยทั้งสามไดยื่นคํารอง
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๒๐๐

ขอถอนคําโตแยงท่ีศาลจังหวัดพะเยาไดสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งศาลจังหวัดพะเยามีคําส่ัง

อนุญาตใหจําเลยทั้งสามถอนคํารองแลว จึงไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป กรณีเปนไปตามขอกําหนด

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดวา “คํารองที่ได

ยืน่ตอศาล กอนทีศ่าลมคีาํวินจิฉัยหรอืมีคาํสัง่ ถาผูรองตาย หรือมีการขอถอนคํารอง หรือศาลเหน็วาไมเปนประโยชน

แกคดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได”

    อาศัยเหตุผลดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํส่ังใหจาํหนายคํารอง ตามขอกําหนด ศาลรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง 

   ๑.๙ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

ศาลจงัหวดัพะเยาสงคําโตแยงของจําเลย (นายประพันธ สงิหชยั ที ่๑ จาสิบเอก อนันตศกัด์ิ กลุปญญา ที ่๒) ในคดี

อาญาหมายเลขดาํที ่๒๐๑๑/๒๕๕๑ เพือ่ขอให ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ กรณีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ 

หรือไม

    ศาลจงัหวัดพะเยาสงคําโตแยงของจาํเลยในคดอีาญาเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ 

สรุปไดดังนี้

    พนักงานอัยการไดยื่นฟองนายประพันธ สิงหชัย จําเลยที่ ๑ จาสิบเอก อนันตศักดิ์ กุลปญญา 

จําเลยท่ี ๒ ตอศาลจังหวัดพะเยา เม่ือวันท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ในฐานความผิดรวมกันกระทําใหปรากฏแกประชาชน

ดวยวาจาโดยวธิปีดกัน้การจราจรอนัมใิชการกระทําภายในความ มุงหมายแหงรฐัธรรมนญูหรอืมใิชเพือ่แสดงความคดิ

เห็นหรอืติชมโดยสุจริตเพือ่ใหประชาชน ลวงละเมดิกฎหมายแผนดิน รวมกนัเปนหัวหนาและรวมกนัม่ัวสุมต้ังแตสบิคน

ขึ้นไปกระทําการ อยางหน่ึงอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมืองใหเลิกไปไมยอมเลิก ขัดคําสั่งเจาพนักงาน 

จอดรถในลกัษณะกีดขวางการจราจร รวมกนัทาํการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสยีงดวยกาํลงัไฟฟาโดยไมไดรบัอนญุาต 

ขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๓๖๘ มาตรา ๓๗๐ มาตรา ๙๑ และ

มาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๑๔๘ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๙
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    จําเลยใหการปฏิเสธฟองโจทก และโตแยงวาการท่ีจําเลยไดเขาไปรวมชุมนุมเพื่อเรียกรองขอ

ใหรัฐบาลแกไขปญหาราคาพืชผลการเกษตรขาวโพดท่ีราคาตกต่ํา ซึ่งเปนความเดือดรอนของพ่ีนองเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพด เปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและมีวัตถุประสงคใหรัฐบาลแกไขปญหาราคาขาวโพดตกต่ํา 

โดยอาศัยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ (๘) ที่บัญญัติขึ้น

โดยมีวตัถปุระสงคทีจ่ะคุมครองสทิธเิสรภีาพในการชุมนมุของบุคคล ซึง่กเ็ปนไปตามระบอบประชาธปิไตย โดยรัฐธรรมนญู 

มาตรา ๔๕ บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อ

ความหมายโดยวิธีอื่น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ 

และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๘) บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยคุมครองและรักษา

ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสนิคาเกษตรไดรบัผลตอบแทนสูงสดุ รวมท้ังสงเสริม

การรวมกลุมของเกษตรกรในรปูของสภาเกษตรกรเพือ่วางแผนการเกษตรและรกัษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร 

การที่โจทกและศาลจะนําประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๓๖๘ มาตรา ๓๗๐ มาตรา ๓๙๗ 

มาตรา ๙๑ และมาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา 

๔ มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของจําเลยไมใหมาชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และจํากัดสิทธิเสรีภาพการพูดแสดง

ความคิดเห็นของจําเลยยอมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ จึงขอใหศาลจังหวัดพะเยารอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงคําโตแยง

ของจําเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๑ วาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๓๖๘ มาตรา ๓๗๐ มาตรา ๓๙๗ มาตรา ๙๑ และ

มาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม

    ศาลจังหวัดพะเยามีคําสั่งวาจําเลยทั้งสองยื่นคํารองอางวาคําฟองโจทกและประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ ขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ดงัน้ัน จงึใหสงถอยคําสํานวนและคํารองดังกลาวไปใหศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉัยช้ีขาด

กอนวาคําฟองโจทกและตัวบทกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามคํารองหรือไม

    สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือที่ ศย ๐๑๖/๑๙๔๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และ

ที่ ศย ๐๑๖/๒๐๙๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สงคํารองของผูรองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
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๒๐๒

    ตุลาการประจําคดีตรวจคํารองแลวมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ และขอกําหนดศาลรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณา

และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ขอ ๒๕ และขอ ๒๗ 

    คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลจังหวัดพะเยา ไดมีหนังสือ ที่ ศย 

๓๐๕.๐๐๘/๑๖๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงวาจําเลยทั้งสองไดยื่นคํารองขอถอนคําโตแยงที่ศาลจังหวัด

พะเยาสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งศาลจังหวัดพะเยามีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยถอนคํารองได สําเนาคํารองและ

แจงคําสั่งใหศาลรัฐธรรมนูญทราบ

    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาคดีนี้จําเลยทั้งสองไดยื่นคํารองขอใหศาลจังหวัดพะเยา

สงคําโตแยงเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ วาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๑๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม ตอมาจําเลยทั้งสองไดยื่นคํารอง

ขอถอนคําโตแยงท่ีศาลจังหวัดพะเยาไดสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งศาลจังหวัดพะเยามีคําส่ัง

อนุญาตใหจําเลยท้ังสองถอนคํารองแลว จึงไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป กรณีเปนไปตามขอกําหนด

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดวา “คํารองที่ได

ยืน่ตอศาล กอนทีศ่าลมคีาํวินจิฉัยหรอืมีคาํสัง่ ถาผูรองตาย หรือมีการขอถอนคํารอง หรือศาลเหน็วาไมเปนประโยชน

แกคดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได”

    อาศยัเหตผุลดงักลาว ศาลรฐัธรรมนูญมีคาํสัง่ใหจาํหนายคํารองตามขอกาํหนดศาลรัฐธรรมนญู

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง

   ๑.๑๐ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

คณะกรรมการการเลือกตัง้สงเรือ่งขอใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายพฤฒิชยั ดาํรงรตัน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม

    คณะกรรมการการเลือกต้ัง (ผูรอง) ยืน่คํารอง ลงวันท่ี ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๓ ขอใหศาลรัฐธรรมนญู

วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายพฤฒิชัย ดํารงรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (ผูถูกรอง) สิ้นสุด

ลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม

    ขอเทจ็จรงิตามคาํรองและเอกสารประกอบ สรปุไดวา ผูรองไดรบัแจงจากคณะกรรมการปองกนั

และปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) วา ผูถกูรองเขารบัตาํแหนงรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง
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การคลัง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ แตจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูถูกรองแลวพบวา 

มีรายการที่ผูถูกรองเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด รวม ๒ รายการ ไดแก ถือหุนบริษัท

ครัวราสเบอรรี่ จํากัด จํานวน ๒๐๐ หุน จากจํานวนหุนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ หุน คิดเปนรอยละ ๒๐ และถือหุนในบริษัท

ไทยอีสเทอรน ดรากอน จํากัด จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ หุน จากจํานวนหุนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ หุน คิดเปนรอยละ ๑๑.๒๕ 

ซึ่งเปนการถือหุนเกินกวารอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัท ฯ และมิไดมีหนังสือแจงประธาน

กรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ เพื่อแสดงความประสงควาจะรับประโยชนจากการที่ตนถือหุน

ในบรษิทัทัง้สองดงักลาว อนัเปนการตองหามตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ 

ประกอบพระราชบัญญัตกิารจัดการหุนสวนและหุนของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ เปนเหตุใหความเปนรฐัมนตรี

สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)

    ผูรองไดแตงตัง้คณะกรรมการไตสวน ปรากฏขอเทจ็จรงิตามคาํรบัของผูถกูรองวาเปนผูถอืหุนของ

ทั้งสองบริษัทตามจํานวนที่ถูกกลาวหาจริง ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกรองถือหุนบริษัท 

ครัวราสเบอรรี่ จํากัด จํานวน ๒๐๐ หุน จากจํานวนหุนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ หุน และถือหุนบริษัทไทย อีสเทอรน ดรากอน 

จาํกดั จาํนวน ๔๕๐,๐๐๐ หุน จากจาํนวนหุนทัง้สิน้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ หุน ซึง่เม่ือคาํนวณแลว ผูถกูรองถือหุนในบรษิทัทัง้สอง

ดงักลาวแตละบรษิทัเกนิกวารอยละหาของจํานวนหุนทัง้หมดท่ีจาํหนายได จงึตองหามตามพระราชบัญญตักิารจดัการ

หุนสวนและหุนของรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ และหากผูถูกรองประสงคจะไดรับประโยชนจากการเปนผูถือหุน

ในสวนที่เกินกวารอยละหาดังกลาว จะตองแจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติทราบภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีและโอนหุนดังกลาวใหนิติบุคคล

ภายในเกาสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาตทิราบ ตามพระราช

บัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ และเมือ่ผูถูกรองมไิดแจงความประสงคทีจ่ะไดรับประโยชนจากการถอืหุนเกนิกวาท่ี

กฎหมายกาํหนดตอประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด 

จึงถือวาการกระทําของผูถูกรองเปนการฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖๙ อนัเปนเหตใุหความเปนรัฐมนตรขีองผูถกูรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ผูรองจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๒ เห็นควรสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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๒๐๔

    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีคําส่ังรับคํารองของผูรองไววินิจฉัย และสงสําเนาคํารองให

ผูถกูรองเพ่ือยืน่คาํชีแ้จงแกขอกลาวหาตอศาลรฐัธรรมนญู ซึง่ผูถกูรองไดยืน่คาํชีแ้จงแกขอกลาวหา พรอมสงเอกสาร

หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตอศาลรัฐธรรมนูญแลว สรุปไดวา

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการ

จัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ มีเจตนารมณใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองแจงความ

ประสงคในการรับประโยชนจากการเปนหุนสวน หรือผูถอืหุนในบรษิทัตาง ๆ  ตอประธานกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ เพื่อปองกันมิใหมีผลประโยชนทับซอนระหวางการบริหารราชการแผนดิน อันเปนการควบคุมผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองมิใหมีการกระทําที่ขัดกันระหวางประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนบุคคล ดังนั้น หางหุนสวน

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของในกรณีนี้จึงตองเปนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการ หรือมีการดําเนินการอยูตามปกติในขณะท่ีดํารง

ตาํแหนงนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีมใิชนติบิคุคลท่ีเลกิกจิการ หรอืไมไดประกอบกิจการใด ๆ  กรณีบรษิทั ครวัราสเบอรรี่ 

จํากัด นั้น มิไดดําเนินกิจการจนกลายเปนบริษัทราง มีผลทําใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดมีคําส่ังขีดช่ือบริษัทจํากัด

ออกจากทะเบียนบริษัท และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว สวนกรณีบริษัท ไทยอีสเทอรน ดรากอน จํากัด นั้น 

ผูถือหุนไดมีมติพิเศษใหเลิกบริษัทและไดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ดวยเหตุนี้ ผูถูกรอง

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ภายหลังจากที่บริษัท 

ครัวราสเบอรรี่ จํากัด และบริษัท ไทยอีสเทอรน ดรากอน จํากัด ไดเลิกประกอบธุรกิจและเลิกบริษัทไปแลว ประกอบ

กับในระหวางการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังผูถูกรองมิไดเบียดบังเวลาราชการมาบริหาร หรือ

ครอบงํากิจการในบริษัททั้งสอง และไมไดรับประโยชนใด ๆ  จากหุนที่มีอยูนั้น ดังนี้ ผูถูกรองจึงไมอยูในฐานะที่จะกระทํา

การอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติ

การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ได ดังนั้น เมื่อบริษัททั้งสองไมมีสภาพเปนนิติบุคคลแลว 

ผูถูกรองจึงไมมีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองแจงความประสงควาจะรับประโยชนจากการเปนผูถือหุนในบริษัททั้งสองใน

สวนทีเ่กินกวารอยละหาตอประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิแตถงึอยางไรก็ด ีเพ่ือแสดงความ

บริสุทธิ์ใจของผูถูกรอง ผูถูกรองยังไดนําหุนที่ผูถูกรองมีชื่ออยูในบริษัททั้งสองมาระบุไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหน้ีสนิของเจาหนาท่ีของรัฐและไดยืน่ตอประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือเปดเผยตอ

สาธารณชน ผูถกูรองจงึมิไดมเีจตนาจงใจท่ีจะกระทําการฝาฝนตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕

    ขณะท่ีคาํรองน้ีอยูระหวางการพจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู ไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรีและแตงตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
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ใหนายพฤฒิชัย ดํารงรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ผูถูกรอง พนจากความเปนรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนไป มีผลใหผูถูกรองพนจากความเปนรัฐมนตรีไปแลว 

    ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คดีนี้เปนกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายพฤฒิชัย ดํารงรตัน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) เมื่อปรากฏวานายพฤฒิชัย 

ดํารงรัตน ไดพนจากความเปนรัฐมนตรีไปแลว กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป

    อาศัยเหตผุลดังกลาว ศาลรฐัธรรมนูญจงึมคีาํสัง่ใหจาํหนายคํารอง ตามขอกาํหนดศาลรัฐธรรมนญู

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง

   ๑.๑๑ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง ประธาน

กรรมการตรวจเงนิแผนดินเสนอเรือ่งตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ขอใหพจิารณาวินจิฉัย กรณคีวามขดัแยงเกีย่วกบัอํานาจ

หนาท่ีระหวางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกับวุฒสิภาตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๔

    ขอเทจ็จรงิตามคํารองและเอกสารประกอบคาํรอง สรปุไดวา ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 

(ผูรอง) ยื่นคํารองลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ วา ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ

เงินแผนดิน พ.ศ. .... ที่เสนอโดยประธานกรรมการตรวจเงนิแผนดินในฐานะผูรักษาการตามพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดย

ในการพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา ที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ทั้งฉบับ ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบจํานวน ๗๐ เสียง ไมเห็นชอบจํานวน ๕๓ เสียง 

งดออกเสียงจํานวน ๑๖ เสียง และไมลงคะแนนเสียงจํานวน ๒ เสียง จากนั้นประธานวุฒิสภาแจงไปยังประธานสภา

ผูแทนราษฎรวา คะแนนเสียงเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรมีไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่

มีอยูของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ (๒) จึงขอสงรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตอไป และแจงไป

ยังประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินวา วุฒิสภาไดสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. .... ทีว่ฒุสิภาลงมตใินวาระทีส่ามแลวคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๗ 
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๒๐๖

    ในการนี้ผูรองเห็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. .... ไดรับความเหน็ชอบจากวฒุิสภาแลว ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๓๐๒ วรรคหา 

ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และไมไดตกไป ตามความเห็นของประธานวุฒิสภาโดยมีเหตุผลสนับสนุน

วา เปนรางกฎหมายที่ผูรักษาการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เสนอกฎหมายตามบทบังคับของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ เพ่ือใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒ โดยมีความมุงหมายเพื่อแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับ

อยูกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการพิจารณากฎหมายของสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา มาตรา ๓๐๒ บัญญัติไวเปนกรณีพิเศษแตกตางจากมาตรา ๑๔๐ ดังนั้น การลงมติของวุฒิสภาในราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูดงักลาวจึงผานความเห็นชอบของวุฒสิภาแลว ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๙ มาตรา 

๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒ เมื่อผูรองขอใหประธานวุฒิสภาทบทวนการดําเนินการของวุฒิสภา แตประธานวุฒิสภา

ยังคงดําเนินการตามนัยของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๐ เชนเดิม จึงเปนกรณีที่มีความขัดแยงกันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ จงึขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยั

วา (๑) การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... เปนไปตามมาตรา 

๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒ (๒) ในกรณีที่เปนไปตาม (๑) ขอใหวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ไดผานความเห็นชอบของวุฒิสภาแลว และใหรัฐสภาดําเนินการ

ตอไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ โดยสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญตอไป

    ตุลาการประจําคดีไดพิจารณาคํารองเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ แลวเห็นวา กรณีควรรับ

ไวพิจารณาวินิจฉัยในเบื้องตนและแจงใหประธานวุฒิสภาทราบเพื่อยื่นคําชี้แจง

    ประธานวุฒิสภาไดมีหนังสือวุฒิสภา ดวนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๗/๑๒๘๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 

ยืน่คําช้ีแจงวา การท่ีวฒุสิภาไดพจิารณาและลงมตริางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญน้ัน ชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว เน่ืองจากผูรอง

ไดเสนอรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ 

ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติตามที่ผูรองเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร

และที่ประชุมวุฒิสภาก็ไดมีการพิจารณาและลงมติตามมาตรา ๑๔๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคลองและเปนไปใน

แนวทางเดียวกับสภาผูแทนราษฎร อีกทั้งกรณีตามคํารองไมตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ เพราะ

องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตามลําดับโดยวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากล่ันกรองรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีผานความ
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เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร สวนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมิไดมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณารางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตอยางใด กรณีจึงไมอาจเปนความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ระหวางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กับวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ

    ตอมาสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๙ คน ยื่นคําชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และสมาชิก

วุฒิสภาจํานวน ๗ คน ยื่นคําชี้แจงฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสาระสําคัญของคําชี้แจงทั้ง ๒ กรณีดังกลาว 

มีเหตุผลทํานองเดียวกันวา การที่วุฒิสภาไดพิจารณาและลงมติรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญน้ันชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว 

เน่ืองจากผูรองไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา 

๑๔๐ และ มาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดดําเนินการพิจารณาและลงมติตามที่ผูรอง

ไดเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร และท่ีประชุมวุฒสิภาก็ไดมกีารพิจารณาและลงมติในประเดน็ตามมาตรา ๑๔๐ 

(๒) ซึง่สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยีวกับสภาผูแทนราษฎร อกีทัง้กรณตีามคาํรองไมตองดวยบทบัญญตัมิาตรา 

๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ เพราะองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณารางกฎหมายคือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตามลําดับ โดยวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากล่ันกรองรางกฎหมายท่ีไดผานความเห็นชอบของสภาผูแทน

ราษฎร สวนผูรองมิไดมอีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณารางกฎหมายแตอยางใด กรณีจงึไมอาจเปนความขดัแยงเก่ียวกบั

อํานาจหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ระหวาง

ผูรองกับวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตุลาการประจําคดีพิจารณาคําชี้แจงของสมาชิกวุฒิสภา ฉบับ

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แลวเห็นวา สมาชิก

วุฒิสภาจํานวนดังกลาวมิใชคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียโดยตรงในคดี กรณีควรท่ีจะย่ืนคําชี้แจงโดยผูแทนขององคกร

วุฒิสภา แตอยางไรก็ตามเม่ือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนดังกลาวไดยื่นคําช้ีแจงเขามาแลว จึงมีคําส่ังรับรวมไวในสํานวน

เพือ่ประกอบการพจิารณา จากนัน้สมาชกิวฒุสิภา จาํนวน ๒๖ คน ยืน่คํารองฉบบัลงวนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยขอ

ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหพวกตนเปนคูกรณีหรอืผูมีสวนไดเสียโดยตรงในคดี ซึ่งตุลาการประจําคดีไดพิจารณาคํารอง

ดังกลาว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แลวเห็นวา คํารองดังกลาวมีลักษณะเปนการขอใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมซึ่ง

ไดมีคําสั่งไวแลว กรณีไมมีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม

    ประเด็นทีศ่าลรฐัธรรมนูญตองพจิารณาเบ้ืองตนมวีาคาํรองนีต้องดวยหลักเกณฑตามรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม 
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    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ บัญญัติวา “ในกรณีที่มี

ความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชศาลต้ังแตสอง

องคกรขึ้นไป ใหประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้นเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัย”

    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่จะเปนความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางองคกรตามความ

หมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ นั้น จะตองเปนการโตแยงเกี่ยวกับ

อาํนาจหนาท่ีระหวางองคกรต้ังแตสององคกรข้ึนไปอันเปนอํานาจหนาท่ีตามท่ีบญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน กรณีตาม

คาํรองน้ี ผูรองมีความเหน็วากระบวนการในการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิ

แผนดนิ พ.ศ. .... ของวฒุสิภาไมถกูตองหรอืไมชอบดวยรฐัธรรมนญู ซึง่เปนเพยีงความเหน็ในฐานะผูเสนอรางกฎหมาย

ใหรฐัสภาในฐานะองคกรฝายนติบิญัญัตพิจิารณาใหความเหน็ชอบอนัเปนอํานาจหนาท่ีทีบ่ญัญัตไิวในรฐัธรรมนญู กรณี

เปนเพียงความเห็นที่ตางกันเกี่ยวกับการใชและการตีความกฎหมายเทาน้ัน หาใชความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ระหวางสององคกรไม ทั้งน้ี เน่ืองจากกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมิใช

เปนอํานาจหนาที่ของผูรอง หากแตเปนอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติโดยแท คํารองน้ีจึงมิใชกรณีปญหาความ

ขดัแยงเกีย่วกบัอาํนาจหนาทีข่องผูรองแตอยางใด จงึไมตองดวยหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีจ่ะเสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉัยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๑.๑๒ คาํสัง่ศาลรัฐธรรมนญูที ่๒๖/๒๕๕๓ วนัที ่๙ สงิหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง ศาลจงัหวัดตาก

สงคําโตแยงของจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี ๖๕๕/๒๕๕๒ เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๘๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา 

๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๒๑๑ หรือไม

    ศาลจังหวัดตากสงคําโตแยงของจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๖๕๕/๒๕๕๒ เพื่อขอให

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเทจ็จริง

ตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้

    พนักงานอยัการจงัหวดัตาก เปนโจทกฟองนายสุทธิพงศ อํ่าเอีย่ม กบัพวกรวม ๑๙ คน เปนจําเลย

ที่ ๑ ถึงที่ ๑๙ ตอศาลจังหวัดตาก ขอใหพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา 
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๘๖ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๕๗ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

มาตรา ๔ ในฐานความผิดเปนเจาพนักงานรวมกันปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด เปน

เจาพนกังานรวมกนัปฏบิตัหินาท่ีโดยทุจริต และเปนเจาพนกังานซึง่มีหนาท่ีทาํเอกสาร รบัเอกสารในการปฏิบตัหินาท่ีได

รวมกนัรับรองเปนหลักฐานซึง่ขอเทจ็จริงอันเอกสารนัน้มุงพิสูจนความจรงิเปนความเท็จ รวมกนัสนับสนุนเจาพนักงาน

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด รวมกันสนับสนุนเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 

สนับสนุนเจาพนักงานซึง่มีหนาท่ีทาํเอกสาร รบัเอกสารในการปฏิบตัหินาท่ีไดรวมกันรับรองเปนหลักฐาน ซึง่ขอเท็จจริงอัน

เอกสารนัน้มุงพสิจูนความจริงเปนความเทจ็ ซึง่จาํเลยท้ัง ๑๙ คนไดรวมกันกระทําความผดิตอกฎหมายหลายกรรมตางกนั

    ตอมาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๔ และจําเลยที่ ๑๖ 

ถึงท่ี ๑๙ ยื่นคํารองตอศาลจังหวัดตาก โตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖ พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ สรุปไดวา โจทกฟองคดีนี้โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖ 

วาจําเลยกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา 

๑๖๒ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ซึ่งขัดหรือแยงกับ

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ และขดัหรอื

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และ

มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๒๑๑ เนื่องจากจําเลยถูกกลาวหาวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิด

ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม

    ศาลจังหวัดตากพิเคราะหคํารองของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ จําเลยที่ ๗ ถึงที่ ๑๔ และจําเลยที่ ๑๖ ถึงที่ 

๑๙ แลวเห็นวาขอโตแยงของจําเลยเปนกรณีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 

และไมปรากฏวามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาว จึงใหสงคําโตแยงของจําเลย สําเนาคําฟองและ

สําเนารายงานกระบวนพิจารณา ฉบับลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามทางการเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ

บทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้น

ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 
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และมาตรา ๒๑๑ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปน

สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได” 

    พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคํารองที่ผูรองโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๘๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 

มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๒๑๑ หรือไมนั้น ตามคํารองผูรองมิไดระบุรายละเอียดของการโตแยง

และเหตุผลสนับสนนุโดยชดัแจงวา บทบญัญัตแิหงกฎหมายดังกลาวขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวอยางไร 

เพราะเหตุใด อกีทัง้ไมปรากฏวาศาลจงัหวดัตากจะใชบทบญัญตัแิหงกฎหมายดงักลาวบงัคับแกคดนีีอ้ยางไร คาํรองนี้

จึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหน่ึง และไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๑.๑๓ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ผบ. ๑๕๙/๒๕๕๒ เพื่อขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา 

กระบวนการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม

    ศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในคดีแพงเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและ

เอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้

    นายชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ กับพวก รวม ๑๐ คน เปนโจทกยื่นฟองบริษัท แลนด แอนด เฮาส 

จํากัด (มหาชน) กับพวก รวม ๓ คน เปนจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตอศาลแพงกรุงเทพใต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

เรียกคาเสียหายจากการที่โจทกทั้งสิบซึ่งเปนลูกคาผูซื้อบานและที่ดินจากโครงการจัดสรรของจําเลย ถูกจําเลยใช

กลฉอฉลหลอกลวงโจทก ทาํใหโจทกตองซ้ือบานและท่ีดนิในราคาทีส่งูกวาความเปนจริงและทาํใหถนนทางเขา - ออก

โครงการหมูบานจัดสรรตกอยูภายใตภาระจาํยอมของทีด่นิแปลงอืน่ซ่ึงอยูโดยรอบถนน และขอใหศาลแพงกรุงเทพใต

เพกิถอนการจดทะเบยีนภาระจาํยอม ซึง่ประธานศาลอุทธรณไดมคีาํวนิจิฉยัวาคาํฟองดงักลาวเปนคดผีูบรโิภค จาํเลย

ที่ ๑ และที่ ๒ ไดโตแยงวาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
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แหงรัฐธรรมนูญและเปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ โดยในขั้นตอนการลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฉบับ

นี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเขาประชุมออกเสียงลงคะแนนเพื่อรับหลักการไมถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะน้ัน และยื่นคํารองขอใหศาลแพงกรุงเทพใตสงคําโตแยงให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ศาลแพง

กรุงเทพใตพิจารณาแลวเห็นวา กรณีตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ จึงมีคําสั่งใหสงความเห็นดังกลาวของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ มายังศาลรัฐธรรมนูญ

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนญูตองพิจารณาเบือ้งตนมีวา คาํรองน้ีเปนไปตามหลกัเกณฑตามรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองน้ีเปนการโตแยงวากระบวนการตราพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการตรวจสอบความชอบดวย

รฐัธรรมนญูภายหลงัประกาศใชเปนกฎหมายตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหนึง่ บญัญัตใิหศาลท่ีพจิารณาคดเีสนอเรือ่งใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยไดเฉพาะกรณวีา บทบญัญัตแิหง

กฎหมายท่ีประกาศใชบงัคบัแลวมขีอความขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญหรอืไม โดยไมอาจหยบิยกประเด็นความไมชอบ

ดวยรัฐธรรมนญูของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนัน้ใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได ซึง่ตางจากกรณีของราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๕๔ แลวแต

กรณี ใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรือรางพระราชบญัญตัิ

นัน้ไดดวย ดงันัน้ คาํรองน้ีจงึไมตองดวยหลกัเกณฑตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๑.๑๔ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๘/๒๕๕๓ วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง นายจรัล 

ดิษฐาอภิชัย (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณกีารลงมตถิอดถอนของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๗๔ และมาตรา ๒๙๓ วรรคสาม หรือไม

    ขอเทจ็จรงิตามคาํรองและเอกสารประกอบสรุปไดวา นายจรลั ดษิฐาอภชิยั (ผูรอง) ไดรบัแตงตัง้

ใหดํารงตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตั้งแต
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๒๑๒

วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ตอมาสภานิตบิญัญตัแิหงชาตใินการประชุมครัง้ที ่๕๓/๒๕๕๐ เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๐ 

มีมติใหถอดถอนผูรองออกจากตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งผูรองเห็นวามติของสภานิติบัญญัติแหง

ชาติดังกลาวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้

    (๑) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๓ วรรคหน่ึง และวรรคสาม 

บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ทําหนาที่วุฒิสภาตอไป เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ถอดถอนผูรองออกจากตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม

    (๒) มติของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ถอดถอนผูรองออกจากตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติไมชอบดวยหลักนิติธรรม เพราะสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูที่ไดรับการแตงต้ังจากประธาน

คณะมนตรคีวามมัน่คงแหงชาต ิซึง่เปนชุดท่ีผูรองคัดคาน จงึไมมคีวามเหมาะสมในการใชอาํนาจถอดถอนผูรองเพราะ

ขดัตอหลักของผูวนิจิฉัยจะตองไมมสีวนไดเสีย นอกจากนี ้ในการประชมุสภานิตบิญัญัตแิหงชาติกอนลงมติ ผูรองเห็น

วาสภานิติบัญญัติแหงชาติรับฟงแตรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบสวนขอเท็จจริงตามญัตติ และดูเทป

เหตุการณเมื่อคืนวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพียงอยางเดียว โดยไมเปดเทปวีดิทัศนเหตุการณที่ผูรองนําไปมอบให

คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ เปนพยานหลักฐาน ผูรองจึงเห็นวาการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติไมชอบดวย

หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง

    (๓) สภานิติบัญญัติแหงชาติถอดถอนผูรอง โดยอางวาผูรองเปนผูคัดคานการรัฐประหารของ

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งในประเด็นนี้ ผูรองเห็นวาเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ไมไดดําเนินการโดยใชตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาทําการคัดคานแตอยางใด เพราะเหตุการณอนัเปนเหตุแหงการถอดถอนผูรอง เกดิขึน้เม่ือวนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

หลังจากทีผู่รองไดพนจากตาํแหนงไปแลว ตัง้แตวนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เน่ืองจากครบวาระหกป ตามรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ วรรคสี่ การถอดถอนผูรองจึงไมชอบดวยกฎหมาย

    (๔) สภานิตบิญัญัตแิหงชาติอางอาํนาจตามพระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๓ ในการ

ลงมติถอดถอนผูรอง โดยกลาวหาวาผูรองปฏิบัติตนไมเปนกลาง ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและ

ประชาชน และละเมิดสทิธมินษุยชน ตามพระราชบัญญตัคิณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ 

เปนการอางกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๓ เพราะการกระทําของผูรองเปนการใชสิทธิในฐานะพลเมืองของประเทศไทย
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ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๓ มิไดเปนการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

    ผูรองไดยื่นหนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ และผูตรวจ

การแผนดนิไดมหีนงัสอื เมือ่วนัที ่๑๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๑ แจงใหทราบวากรณีดงักลาวไมอยูในอาํนาจหนาทีข่องผูตรวจ

การแผนดิน จึงไมรับเรื่องรองเรียนของผูรองไวพิจารณา นอกจากน้ี ผูรองไมไดใชสิทธิอุทธรณตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เน่ืองจากมตขิองสภานติบิญัญัตแิหงชาติเปนท่ีสดุตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๗๔ เปนเหตุใหผูรองไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว จึงจําเปนตองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ

ขอใหพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้

    ๑.  การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติถอดถอนผูรอง โดยอางวาผูรองกระทําการขัดตอ

การปฏิบัติหนาที่อยางรายแรงในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งตองเปนกลาง โดยอางพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ นั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๙๓ วรรคสาม หรือไม

    ๒. การท่ีผูรองไปรวมชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ขดักบัการปฏิบตัหินาทีต่ามพระราชบัญญตัคิณะกรรมการสิทธมินษุยชน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ หรือไม 

    ๓. การทีส่ภานติบิญัญัตแิหงชาตอิางอํานาจตามพระราชบญัญัตคิณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ ถอดถอนผูรองออกจากตําแหนง ภายหลังจากท่ี ผูรองดํารงตําแหนงครบหกป

ตามวาระและไดพนจากตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปแลวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ ถือวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๕๖ หรือไม

    ๔. ถามตขิองสภานติบิญัญตัแิหงชาติชอบดวยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ ผูรองตองถูกตัดสิทธิในการดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือการรับราชการเปนเวลาหาป ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๔ หรือไม 

    ตลุาการประจําคดีตรวจคํารองแลวมีคาํส่ังรับคํารองไวพจิารณาวินจิฉัยตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ และขอ ๒๗

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวา คํารองของผูรองตองดวยหลักเกณฑ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย 

หรือไม 
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๒๑๔

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวา ผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 

ไดนั้น ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พจิารณาแลวเห็นวา กรณนีีผู้รองยืน่คาํรองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาการลงมติถอดถอนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๗๔ และมาตรา ๒๙๓ 

วรรคสาม หรือไม มใิชเปนการโตแยงวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนญู จงึไมตองดวยหลักเกณฑ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ กรณีไมมีเหตุและไมเปนประโยชนที่ศาลจะพิจารณาวินิจฉัย

ในเนื้อหาแหงคํารองนี้ตอไป จึงใหจําหนายคํารองตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหจําหนายคํารอง 
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   ๑.๑๕ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๐/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง

ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูถูกฟองคดี (นายมนัส เต็งประกอบกิจ) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วาพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม

    ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูถูกฟองคดี (นายมนัส เต็งประกอบกิจ) เพ่ือขอให

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ขอเทจ็จริง

ตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้

    องคการตลาดเพื่อการเกษตร (ที่ถูกคือองคการตลาดเพื่อเกษตรกร) ผูฟองคดีไดยื่นฟอง 

นายมนสั เตง็ประกอบกจิ ผูถกูฟองคดี ตอศาลปกครองชัน้ตน (ศาลปกครองกลาง) เปนคดีหมายเลขดาํที ่๒๒๓๘/๒๕๔๙ 

ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีทราบเหตุแหงการฟองคดีตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือของผูถูกฟองคดี 

ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ เมื่อผูฟองคดีนําคดีมาฟองเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงเกินกําหนดระยะเวลา

การฟองคดีตามนัยมาตรา ๕๑ แหงพระราชบญัญัตจิดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การท่ี

ผูฟองคดเีพกิเฉยละเลยการบอกกลาวใหผูถกูฟองคดชีาํระคาปรบัตามสญัญาเปนเวลานานเกินสมควรเปนความลาชา

ในการดําเนินการของผูฟองคดีเอง มิใชเหตุจําเปน ประกอบกับการฟองคดีนี้มิใชการฟองเพื่อคุมครองประโยชน

สาธารณะ อันผูฟองคดีจะฟองคดีเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ศาลจึงไมอาจ

รับคําฟองนี้ไวพิจารณาได

    ผูฟองคดียืน่คํารองอทุธรณคาํส่ังของศาลปกครองช้ันตนท่ีไมรบัคําฟองไวพจิารณา ศาลปกครอง

สูงสุดเห็นวา สัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและจัดจําหนายขาวตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก นาป ปการผลิต 

๒๕๔๖/๒๕๔๗ มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่มีเพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ

ทางปกครองบรรลุผล โดยใหผูฟองคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา และผูถูกฟอง

คดีไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ จากผูฟองคดีทั้งสิ้น สัญญานี้จึงเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง

พระราชบญัญัตจิดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือมีขอพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง

เกิดข้ึน ตองย่ืนฟองภายในหนึง่ปนบัแตวนัท่ีรูหรือควรรูถงึเหตแุหงการฟองคดแีตไมเกินสิบปนบัแตวนัท่ีมเีหตุแหงการ

ฟองคดี ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อยางไรก็ตามในระหวางที่ศาลปกครองสูงสุดกําลังพิจารณา

คํารองอุทธรณนี้ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยไดแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
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๒๑๖

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมวา การฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตาม

มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองยืน่ฟอง

ภายในหาปนบัแตวนัทีรู่หรอืควรรูถงึเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกนิสบิปนบัแตวนัทีม่เีหตแุหงการฟองคดี โดยท่ีบทบัญญตัิ

ดงักลาวเปนบทบญัญตัเิกีย่วกบักฎหมายวิธสีบญัญตั ิเมือ่ไมมบีทเฉพาะกาลกาํหนดไวเปนอยางอืน่ จงึมผีลใชบงัคบักบั

คดีพพิาทเกีย่วกบัสัญญาทางปกครองทุกคดใีนทนัท ีการท่ีผูฟองคดีไดรบัหนงัสือของผูถกูฟองคดีเม่ือวันที ่๑๕ ธนัวาคม 

๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงอาจบังคับสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชําระหน้ีตามสัญญาไดตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

ซึ่งถือวาเปนวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การท่ีผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลเมื่อวันที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงเปนการยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาฟองคดีตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่

ใชบังคับในขณะที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีนี้บัญญัติไว จึงมีคําสั่งใหรับคําฟองนี้ไวพิจารณา

    ผูถูกฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีไดยื่นฟองลวงเลยกําหนดเวลาฟองหน่ึงป ตามมาตรา ๕๑ แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สวนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ไมอาจนํามา

ใชบังคับยอนหลังกับคดีนี้ได และยังเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ โดยผูถูกฟองคดีขอใหศาลปกครองสงประเด็นปญหานี้

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

    ศาลปกครองกลางเหน็วา เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคาํส่ังท่ี ๓๘๐/๒๕๕๑ ใหรบัคําฟองคดีหมายเลข

ดาํท่ี ๒๒๓๘/๒๕๔๙ ของศาลปกครองกลางไวพจิารณา และในการพจิารณาพพิากษาคดนีี ้ศาลตองใชบทบญัญัตมิาตรา 

๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับ และผูถูกฟองคดีโตแยงวา 

บทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ และ

ยงัไมมคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตัดิงักลาว กรณจีงึมคีวามจําเปนทีศ่าลปกครองกลาง

จะตองสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 

    ศาลรัฐธรรมนญูไดมหีนงัสอื ลงวนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๓ ถงึสาํนกังานศาลปกครอง กรณคีาํรอง

ของผูถกูฟองคดียงัไมแจงชดัวา ผูถกูฟองคดีประสงคทีจ่ะใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัในประเดน็วา บทบัญญตัิ

ของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบญัญัตจิดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู 
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หรือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นวาการใชกฎหมายยอนหลังขัดตอรัฐธรรมนูญ และสํานักงาน

ศาลปกครองไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สงคํารองของผูถูกฟองคดี สรุปไดวา ผูถูกฟองคดีประสงคจะขอ

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การท่ีศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดใชกฎหมายฉบับนี้ยอนหลังกับคดีนี้ไม

อาจกระทําได เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวาคํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย 

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับ

บทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้น

ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 

และมาตรา ๒๑๑ วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปน

สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”

    พจิารณาแลวเห็นวา การท่ีผูรองย่ืนคาํรองโตแยงวา “การท่ีศาลปกครองกลางและศาลปกครอง

สูงสุดใชกฎหมายฉบับนี้บังคับยอนหลังไมอาจกระทําได” นั้น เปนการโตแยงการใชดุลพินิจในการสั่งคดีของ

ศาลปกครอง ไมใชเปนการโตแยงวาพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๑.๑๖ คาํสัง่ศาลรัฐธรรมนูญที ่๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที ่๒๓ ธนัวาคม พทุธศักราช ๒๕๕๓ เรือ่ง ประธาน

วฒุสิภาสงคาํรองของสมาชิกวฒุสิภาขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาความเปนรฐัมนตรขีองนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม
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๒๑๘

    ประธานวฒุสิภาสงคํารองของสมาชกิวฒุสิภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉัยวาความเปนรัฐมนตรี

ของนายอภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทีเ่กีย่วของ สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม ขอเท็จจริงตาม

คํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา

    เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภากับคณะ รวม ๑๖ คน 

ยืน่คํารองตอประธานวฒุสิภาวา ตามทีน่ายกรณ จาติกวณชิ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั เสนอหนงัสือรายงานผล

การพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาแผนการลงทุนสําหรับโครงการ SP2 (Stimulus Package 2:SP2) ภายใตกรอบลงทุนที่คณะรัฐมนตรี

ไดอนมุตั ิจาํนวน ๑,๕๕๖,๘๖๗ ลานบาท เหน็วามโีครงการท่ีมลีาํดบัความสาํคญัและมีความพรอมในการดําเนินงานสูง

อยูในกลุมโครงการประเภทที่ ๑ อันสามารถเริ่มดําเนินงานไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๐๖๓,๖๗๓ ลาน

บาท ทั้งนี้ ตามหนังสือดังกลาว ขอที่ ๖ กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

หลังจากนัน้คณะรฐัมนตรไีดพจิารณารายงานผลการพิจารณากล่ันกรองโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที ่๒ 

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แลวมีมติดังนี้ 

    ๑.  รบัทราบแผนการลงทุนสําหรบัภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกจิ ระยะที ่๒ (Stimulus Package 

2:SP2) “โครงการ SP2” ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ วงเงินลงทุนรวม ๑,๔๓๑,๓๓๐ ลานบาท

    ๒. อนุมัติใหดําเนินโครงการ SP2 ประเภทที่ ๑ ที่มีความพรอมที่จะดําเนินการไดใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ วงเงินลงทุนรวม ๑,๐๖๓,๖๗๓ ลานบาท 

    ในการนี้ ผูรองพบวา โครงการ SP2 ประเภทที่ ๑ วงเงินลงทุนรวม ๑,๐๖๓,๖๗๓ ลานบาท 

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้น มีโครงการสาขาพลังงานและพลังงานทดแทนรวมอยูดวย โดยมีมูลคาของวงเงินอนุมัติ

ดําเนินการ ๑๕๖,๖๒๑ ลานบาท ทั้งนี้ ไดรวมเอาโครงการลงทุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไวดวย ๔ โครงการ 

มูลคา ๑๑๓,๘๐๙ ลานบาท ดังนี้

    ๑.  แผนงานดานกาซธรรมชาติ ดําเนินการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ ระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ ระบบทอยอย สถานี NGV และ LNG Receiving Terminal วงเงินรวม ๑๐๗,๐๔๐ ลานบาท ใชแหลงเงิน

นอกงบประมาณ

    ๒. แผนงานพัฒนาสถานีและตลาดนํ้ามัน กอสรางสถานีบริการใหม พัฒนาสถานีบริการ

เดิม พัฒนาตลาดพาณิชย พัฒนาและสงเสริมตลาดนํ้ามันทดแทน พัฒนาและปรับปรุงคลังและระบบสง วงเงินรวม 

๔,๗๘๘ ลานบาท ใชแหลงเงินนอกงบประมาณ
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    ๓. แผนงานดานการคาระหวางประเทศ กอสรางถังบรรจุนํ้ามันที่คลังนํ้ามันจังหวัดระนอง

และสงขลา วงเงินรวม ๓๓ ลานบาท ใชแหลงเงินนอกงบประมาณ

    ๔. แผนงานดานปโตรเคมีและการกลั่น โครงการ PTT Group Land & Infrastructure เพื่อ

พัฒนาท่ีดินรองรับการขยายโครงการปโตรเคมีในระยะตอไป โครงการ Tank Terminal เพื่อสรางคลังและทาเรือ

รองรับผลิตภัณฑปโตรเคมีของกลุม ปตท. วงเงินรวม ๑,๙๔๘ ลานบาท ใชแหลงเงินนอกงบประมาณ

    เหน็ไดวา บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เปนรฐัวสิาหกจิทีไ่ดแปรสภาพไปเปนรปูแบบบริษทัจาํกดั

หรือบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจแลว บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงมีสถานะเปนนิติบุคคล

เอกชน ตามนัยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น 

การท่ีคณะรัฐมนตรีไดนําโครงการลงทุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มาอนุมัติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 

รวมไปกบัโครงการ SP2 ประเภทที ่๑ นัน้ จงึถอืเปนการใชอาํนาจเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการดําเนนิงานในหนาที่

ประจําของพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ (๑) หามไว และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ก็มิไดเปนรัฐวิสาหกิจที่ของบประมาณ

จากรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๗ ทั้งตามโครงการการดําเนินงาน

ของบริษัทปตท. จํากัด (มหาชน) ก็มิไดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีแตอยางใด ดวยเหตุนี้ การอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงมีลักษณะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) อันอาจเปนผลใหความเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

    นอกจากน้ี ผูรองไดทําหนังสือไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือใหตรวจสอบในเร่ือง

ดังกลาวแลว และคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงขางมากมีมติเห็นควรยกคํารอง เน่ืองดวยไมมีอํานาจพิจารณา 

แตในชั้นคณะอนุกรรมการไตสวนทราบวาในช้ันแรกเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูลความผิด เห็นไดวาเรื่องดังกลาวมีมูล 

เพียงแตคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยเรื่องที่มีมูลนั้น ไมอยูในอํานาจหนาที่ เนื่องจากเปนเรื่องของการใช

อํานาจของรัฐมนตรีทั้งคณะ ไมไดเปนเรื่องรายบุคคลตามคํารอง ดวยเหตุนี้ ผูรองจึงเห็นวาควรสงเรื่องดังกลาวให

ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามขอเทจ็จรงิและผลสอบของอนกุรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้วา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ 

ประกอบมาตรา ๒๖๖ อันตองพนจากสมาชิกภาพความเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม ในการนี้ขอใหศาลรัฐธรรมนูญเรียก

ผลการตรวจสอบพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของของอนุกรรมการไตสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน

แหงการพิจารณาดวย
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๒๒๐

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองตองดวยหลักเกณฑที่

ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง 

(๗) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) บัญญัติวา 

“ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ... (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา 

๒๖๙” วรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปน

รัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยไดดวย” และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภามีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปน

สมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) 

หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารอง

นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม” 

    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลวเห็นวา การยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ ตองเปนไปตามมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ทีใ่หนําบทบญัญัติของมาตรา ๙๑ มาใชบังคับ

กับการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ดวย ดังนั้น เมื่อผูรองประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา

จาํนวน ๑๖ คน ซึง่เปนจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจํานวนสมาชิกวุฒสิภาทัง้หมดเทาท่ีมอียูในขณะนีค้อื จาํนวน 

๑๕๐ คน เขาช่ือรองตอประธานวุฒสิภาวาความเปนรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรทีีเ่ก่ียวของส้ินสุดลงตาม

มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และประธานวุฒิสภาไดรับคํารองของผูรองแลวสงคํารองนั้นมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วนิจิฉยัวาความเปนรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรทีีเ่กีย่วของส้ินสดุหรือไม กรณีจงึเปนไปตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แตเนื่องจากตาม

ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) 

กําหนดใหคํารองตองระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่เกี่ยวของ และคําขอ

ตองระบุความประสงคจะใหศาลดําเนนิการอยางใด พรอมทัง้เหตุผลสนับสนนุโดยชดัแจง ซึง่เมือ่พิจารณาคํารองของ

ผูรองแลวเห็นวาขอเท็จจริงตามท่ีกลาวอางในคํารองคงมีเพียงมติคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีเปนประธานในการ

ประชุมเมือ่วนัที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เทานัน้ มไิดมขีอเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณอืน่ทีแ่สดงใหเห็นวานายกรฐัมนตรหีรอื

คณะรัฐมนตรไีดกระทําการใดอนัเปนการใชสถานะหรอืตําแหนงเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพือ่ประโยชนของตนเอง 

ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่
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ประจําของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อันจะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) ประกอบกับขอเท็จจริงตามคํารองเปนเพียงการต้ังขอสงสัยและขอหารือ

ของผูรองท่ีตองการใหศาลหาคาํตอบวามีการกระทําอันฝาฝนตอบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูหรือไม อยางไร ตามคาํรอง

ของผูรองมิไดยืนยันขอเท็จจริงวามีการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยางไร นอกจากนี้ การยื่นคํารองตอ

ศาลจะตองมิใชเปนกรณีที่ผูรองจะอาศัยศาลเปนเครื่องมือในการแสวงหาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพ่ือนําไปสู

การดําเนินคดีตอผูถูกรองซ่ึงไมมีกฎหมายใดเปดชองใหกระทําได กรณีจึงไมเปนไปตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวา

ดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไววินิจฉัย

  ๒. เรื่องที่พิจารณาตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ (ฟองตรง) จํานวน ๑๗ เรื่อง 

   รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไววา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว

มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

   การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

   ศาลรัฐธรรมนูญไดวางบรรทัดฐานเปนหลักเกณฑใหผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตาม

บทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญดงักลาววาตองเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธกีารตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ๓ ประการ ดงันี้ 

   (๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

   (๒) บุคคลน้ันตองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น

ขัดหรือแยงตองรัฐธรรมนูญ และ

   (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

   ๒.๑ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

นายจตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีที่ศาลอาญาดําเนินกระบวน

พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ หรือไม
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๒๒๒

    ขอเทจ็จริงตามคาํรองสรปุไดวา นายจตพุร พรหมพันธุ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พรรคเพือ่ไทย 

อยูบานเลขที่ ๑๗๘/๔๗ ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีหนังสือลงวันท่ี 

๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พรอมเอกสารประกอบ เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยผูรองเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนกลุมที่ ๖ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬกา 

ศาลอาญาไดนัดไตสวนมูลฟอง คดีหมายเลขดําที่ อ.๑๙๖๒/๒๕๕๒ ระหวางนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โจทก กับ

นายจตุพร พรหมพันธุ จําเลย ในขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ในการน้ีทนายความของผูรองไดขอเล่ือน

คดีโดยอางเหตุวา ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตศาลอาญาไมอนุญาตใหเล่ือนคดี เนื่องจากเห็นวารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคสาม นั้น มีไวเพื่อปองกันมิใหจับ คุมขัง สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา อันอาจเปนการขัดขวางการทําหนาที่ของสมาชิกแหงสภาน้ัน ๆ ในสมัยประชุม 

แตการไตสวนมลูฟองเปนเร่ืองระหวางศาลกบัโจทก ซึง่ศาลจะตองไตสวนมลูฟองกอนวาคดีของโจทกมมีลูทีจ่ะประทับ

รบัฟองไวพจิารณาหรือไมเทาน้ัน โดยศาลมีอาํนาจไตสวนมูลฟองลบัหลงัจําเลยได ขณะไตสวนมูลฟองจาํเลยยังมิไดมี

ฐานะเปนจําเลย จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองโดยตั้งทนายความซกัคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลย

จะไมมาก็ได ตอมาศาลอาญาไดมีคําสั่งวา คดีโจทกมีมูลใหประทับรับฟองไวพิจารณา 

    ผูรองเห็นวา การตีความรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ 

ของศาลอาญาน้ันไมชอบดวยกฎหมาย เนือ่งจากอาํนาจในการตคีวามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ เปนอํานาจของศาลรฐัธรรมนญู ไมใชอาํนาจของศาลอาญา และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ บัญญัติไวชัดแจงวา หามศาลพิจารณาคดีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกฟอง

คดีอาญาในระหวางสมัยประชมุ การดาํเนินการไตสวนมูลฟองของศาลอาญาจึงขัดตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ การที่ศาลอาญาไดมีคําสั่งประทับรับฟองในระหวางสมัยประชุมโดยไมมีการสง

หนงัสอืไปถงึประธานรฐัสภาเพือ่ใหสภาทีผู่รองเปนสมาชกิอนญุาตกอนทีจ่ะมกีารนาํตวัมาดําเนนิคดีอาญา จงึเปนการ

ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคสาม 

    ตอมา เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผูรองไดยื่นคําโตแยงตอศาลอาญาตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ เพื่อขอใหศาลอาญาสงสํานวนใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วาการดําเนินกระบวนพจิารณาและมคีาํส่ังรับคดีไวพจิารณาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ในคดีอาญา

ที่จําเลยถูกฟองและการตีความบทบัญญัติดังกลาวชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรือไม และการที่ศาลอาญาตีความรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วาชอบ

ดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแลวมีคําสั่งวา “สําเนาใหโจทกจะคัดคานอยางไรใหแถลงเขามาภายใน
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กําหนด ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับสําเนา ใหจําเลยนําสงสําเนาภายใน ๗ วัน หากไมมีผูรับใหปดหมาย” ตอมาเมื่อ

วนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ศาลอาญาไดมคีําส่ังวา การทีจ่ะตองสงสํานวนใหศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยน้ัน กรณตีองเปน

ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ กลาวคือ ตองเปนเรื่อง

ที่คูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา บทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ แตคาํรองของผูรองมิไดเปนการโตแยงวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายท่ีศาลจะใช

บังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตเปนการโตแยงวาคําสั่งศาลไมชอบเพราะขัดตอรัฐธรรมนูญ 

จึงไมอาจสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ดวยเหตุนี้จึงยกคํารองของผูรอง 

    ผูรองเหน็วา การทีศ่าลอาญาพจิารณาและมคีาํส่ังยกคาํรองของผูรองท่ีขอใหศาลอาญาสงสํานวน

ไปใหศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉยัวาศาลอาญามอีาํนาจโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

หรือไมนั้น ศาลอาญาไมมีอํานาจพิจารณาและไมสามารถมีคําสั่งเกี่ยวกับคํารองดังกลาวได ศาลอาญาตองสงคํารอง

ของผูรองไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย การส่ังยกคํารองของศาลอาญาจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และการดําเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ตามมาตรา ๑๖๕ ของศาลอาญาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

    ผูรองจงึมีความประสงคขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยวา การไตสวน มลูฟอง การดาํเนนิ

กระบวนพิจารณาคําสั่งประทับรับฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ในระหวางมี

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และการท่ีศาลอาญาตีความ

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ รวมทัง้การทีศ่าลอาญาไมสงคาํรองของผูรองไปยงั

ศาลรัฐธรรมนูญ และคําส่ังของศาลอาญาท่ียกคํารองของผูรองชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม 

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวาคํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณทีีไ่มอาจใชสทิธโิดยวธิกีารอืน่ไดแลว ทัง้นี ้ตามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึง่ กาํหนดวา “บคุคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญรับรองไวมสีทิธิยืน่คํารองตอศาลเพือ่
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๒๒๔

มีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กําหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวา ผูทีจ่ะยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญตามบทบญัญัตแิหงกฎหมายดังกลาวขางตน ตองประกอบ

ดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว อันสืบเนื่องมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้ 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธโิดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาประเด็นตามคํารองท่ีผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา กระบวนพิจารณาของ

ศาลอาญาไมวาจะเปนการไตสวนมูลฟอง การมีคําสั่งประทับรับฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๖๕ ในระหวางท่ีมพีระราชกฤษฎกีาเรยีกประชุมรัฐสภาสมยัประชมุสามญันิตบิญัญัต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทัง้การที่

ศาลอาญาตีความตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ ชอบดวยรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ หรอืไม และการทีศ่าลอาญาไมสงคาํรองของผูรองไปยังศาลรัฐธรรมนญูและ

คาํส่ังของศาลทีย่กคํารองของผูรองชอบดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม แลวเห็นวา 

เม่ือขอเทจ็จรงิไมปรากฏวาคํารองของผูรองไดขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กรณีตามคํารองจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ

การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

    นอกจากน้ี ในประเด็นอืน่ ๆ  ทีผู่รองขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั ไมวาจะเปนประเด็น

ที่วาการไตสวนมลูฟองถือวาเปนการดําเนินคดีหรือไม การไตสวนมูลฟองในระหวางมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

รฐัสภาสมยัประชมุสามญันิตบิัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตองมีหนังสือสงถึงประธานรัฐสภาเพือ่ขอตวัสมาชกิผูนั้นมาดาํเนิน

คดีหรือไม การทีผู่รองย่ืนคํารองตอศาลอาญา เพ่ือขอใหศาลอาญาสงคําโตแยงตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และการที่ศาลอาญาไมสงคําโตแยงและยกคํารองของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วนิิจฉัยขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ หรือไมนัน้ เห็นวาประเด็นดังกลาว

มลีกัษณะเปนเพียงขอหารือ ไมปรากฏวาคาํรองของผูรองในประเด็นดงักลาวขางตนเปนคาํรองท่ีขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
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พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แตอยางใด กรณีจึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๒ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นายเกียรต์ิ จนัทรสวางภูวนะ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอใหเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกา

    ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา นายเกียรติ์ จันทรสวางภูวนะ (ผูรอง) เปนจําเลยในคดีอาญา

ของศาลแขวงพระนครใต คดีหมายเลขดําที่ ๒๖๕๗/๒๕๔๐ ขอหาออกเช็คโดยเจตนามิใหมีการใชเงินตามเช็ค และ

ศาลไดวนิจิฉัยวา โจทกเปนผูทรงเชค็ในขณะท่ีธนาคารปฏเิสธการจายเงนิจึงเปนผูเสียหาย ขอเท็จจริงยุตทิีศ่าลชัน้ตน 

ตอมานายเกียรติ์ จันทรสวางภูวนะ (ผูรอง) ไดฟองโจทกในคดีดังกลาวขอหาฟองเท็จและเบิกความเท็จเปนคดีอาญา

ที่ศาลอาญากรุงเทพใต หมายเลขดําท่ี ๖๑๗๓/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที่ ๕๕๒๘/๒๕๔๖ ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา

ศาลฎีกาที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ แตคําพิพากษาดังกลาวไดตัดสินคดีโดยใชเหตุผลไมตรงตอความเปนจริง กลาวคือ

    ศาลฎีกาพิพากษาวาที่ผูรองฟองจําเลยที่ ๒ เบิกความเท็จวา ขณะโอนเช็คจําเลยที่ ๒ ไมรูมา

กอนวาบริษัท พัฒนาเขาคอ จํากัด ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งความจริงจําเลยที่ ๒ รูแลววาบริษัท พัฒนาเขาคอ 

จํากัด ผิดสัญญาและไมไดเปนหนี้จําเลยที่ ๑ แตบริษัท ฟารอีส แสตมฟอรดอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนหนี้จําเลย

นั้น ศาลฎีกาอางวาในคดีอาญาหมายเลขดําท่ี ๒๖๕๗/๒๕๔๐ ศาลแขวงพระนครใตมิไดหยิบยกเอาคําเบิกความ

ดังกลาวของจําเลยที่ ๒ ขึ้นวินิจฉัยเปนขอแพชนะแตอยางใด คําเบิกความสวนนี้ของจําเลยที่ ๒ จึงไมเปนขอสําคัญ

ในคดีอันเปนองคประกอบสําคัญอันหน่ึงที่จะเปนความผิดฐานเบิกความเท็จ ทําใหไมจําตองวินิจฉัยวาคําเบิกความ

ดังกลาวเปนเท็จหรือไม ทําใหจําเลยที่ ๒ ไมผิดฐานเบิกความเท็จ

    ผูรองเห็นวาขอความทีศ่าลฎีกายกมากลาวอางน้ันไมตรงตอความเปนจริง ซ่ึงคาํพพิากษาศาลใน

คดอีาญาหมายเลขดาํที ่๒๖๕๗/๒๕๔๐ ของศาลแขวงพระนครใตกไ็ดวนิจิฉยัแลววาจาํเลยที ่๑ เปนผูทรงเชค็ในขณะที่

ธนาคารปฏเิสธการจายเงนิจึงเปนผูเสียหาย ตอมาผูรองจงึฟองจาํเลยที ่๒ เปนคดอีาญาหมายเลขดาํท่ี ๖๑๗๓/๒๕๔๓ 

ของศาลอาญากรุงเทพใต วาขอความที่จําเลยที่ ๒ เบิกความในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๖๕๗/๒๕๔๐ ของศาลแขวง 

พระนครใต ดงักลาวน้ันเปนเท็จและเปนขอสําคัญในคด ีการท่ีศาลฎีกาไดหยิบยกเอาขอความทีไ่มใชคาํเบิกความของ

จําเลยที่ ๒ ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๒๖๕๗/๒๕๔๐ ของศาลแขวงพระนครใตมาตัดสินนั้นเปนการตัดสินคดีโดยใช

เหตผุลไมตรงตอความเปนจรงิ ไมถูกตองและไมเกดิความเปนธรรมแกคด ีไมชอบดวยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
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๒๒๖

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ ที่กําหนดวา ผูพิพากษาจะตองพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง 

รวดเร็ว และเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งมาตรา ๒๑๙ ไดมีขอยกเวนไววา แมคดีถึงศาลฎีกาแลว 

แตถามีบทบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี ดังเชน มาตรา ๑๙๗ ไดบัญญัติไวเชนน้ัน จึงถือวาคําพิพากษา

ศาลฎกีาที ่๕๓๙๒/๒๕๕๒ ยงัไมสิน้สดุ ทัง้เปนการขดัตอความสงบเรียบรอยของประชาชนดวย ผูรองจงึขอใหพจิารณา

วินิจฉัยเพิกถอนคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ และใหศาลฎีกาทําคําพิพากษาใหมตอไปดวย

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที ่ศาลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณาวินจิฉัย

หรือไม 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ขอ ๒๑ 

วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กําหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูทีจ่ะย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญูตามบทบญัญัตแิหงกฎหมายดงักลาวขางตนตองประกอบ

ดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    การทีผู่รองขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัใหเพกิถอนคําพพิากษาศาลฎกีาที ่๕๓๙๒/๒๕๕๒ 

และใหศาลฎีกาทําคําพิพากษาใหม โดยมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดละเมิดสิทธิ
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และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ

รฐัธรรมนูญ จงึมิใชกรณทีีต่องดวยหลกัเกณฑตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 

ประกอบขอกําหนด ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๓ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๖/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นายเฉลมิพนัธุ คาํแผนไชย (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณกีารประกาศใหมกีารเลือกตัง้นายกเทศมนตรตีาํบลบานตา ในวนัที ่๙ ธนัวาคม 

๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําจังหวัดเชียงราย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๖

    ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา จังหวัดเชียงรายไดมีคําสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๒๓๗๒/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหนายเฉลิมพันธุ คําแผนไชย (ผูรอง) พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานตา 

ตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ฐานกระทําการเขาขายเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญา

ที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือเทศบาลนั้นจะกระทําตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 

วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผูรองไดนําคําส่ังจังหวัดเชียงรายดังกลาวฟองตอศาลปกครองเชียงใหมวาเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวย

กฎหมายเปนคดีหมายเลขดําท่ี ๓๐๙/๒๕๕๐ ตอมาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงรายอาศัยอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ ประกาศใหมี

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานตา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แทนตําแหนงของผูรอง

    ผูรองย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณภาค ๕ เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการเลือกต้ังนายก

เทศมนตรีตําบลบานตา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหมีการเลือกตั้งใหม ศาลอุทธรณภาค ๕ พิเคราะหแลว

เห็นวาศาลอุทธรณภาค ๕ มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเฉพาะในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองขอให

ศาลอุทธรณภาค ๕ พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ 

วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสี่ ไมมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยกรณีของผูรอง จึงไมรับเรื่อง

ไวพจิารณา จากนัน้ผูรองไดสงคาํรองไปยงัศาลฎกีาเพือ่ขอใหพจิารณาวนิิจฉยัในประเด็นดังกลาวและขอใหพจิารณา
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๒๒๘

วินิจฉัยใหการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลบานตาไมมีผลยอนหลัง ศาลฎีกาพิจารณา

แลวเหน็วา กรณีตามคาํรองเปนคดเีลอืกตัง้ของสมาชกิสภาทองถิน่และผูบริหารทองถิน่มิไดอยูในอาํนาจของศาลฎกีา

แตอยูในอํานาจของศาลอุทธรณภาค ๕

    ผูรองเห็นวาการประกาศใหมีการเลือกตั้งดังกลาวถือไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จงัหวัดเชียงรายไดวนิจิฉัยใหผูรองพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตาํบลบานตาแลว ในขณะทีศ่าลปกครองเชยีงใหม

ยังไมไดมีคําพิพากษาใหผูรองพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานตา ดังน้ัน คําส่ังจังหวัดเชียงรายดังกลาว

ยงัไมเปนทีส่ดุ ผูรองจึงยังไมใชผูกระทาํผิดตามคาํส่ังจังหวัดเชยีงราย และยังไมพนจากตาํแหนงนายกเทศมนตรีตาํบล

บานตา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม กอนมีคําพิพากษา

อันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได การประกาศ

ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานตาดังกลาวจึงเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๖ เปนผลใหประกาศดังกลาวใชบังคับไมได ผูรองจึงขอ

ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานตา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

และใหมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม รวมถึงขอใหพิจารณาวินิจฉัยใหการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนนายก

เทศมนตรีตําบลบานตา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไมมีผลยอนหลัง

    ประเดน็ทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบือ้งตนมวีา คาํรองเปนไปตามหลกัเกณฑของรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวดังนี้
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    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาแลวเห็นวา ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงรายที่จัดใหมี

การเลือกตัง้นายกเทศมนตรีตาํบลบานตา ในวนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น มิไดเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย กรณีจึงไมใช

การที่ผูรองไดรองวาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

และคาํรองดงักลาวมไิดขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายใดขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ 

จึงไมตองดวยหลักเกณฑตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 

ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๔ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง บริษัท 

อนิโดรามา ปโตรเคม จาํกัด (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัย ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีไมไดรบั ความเปนธรรมจากคาํสัง่ศาลปกครองสงูสดุและศาลปกครองกลาง

    ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 

ผูรอง มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมเอกสารประกอบเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ เน่ืองจากผูรองไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

ตอเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและสิทธิในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๑ จากคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ 

ระหวางสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน ที่ ๑ กับพวก รวม ๔๓ คน ผูฟองคดี กับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ที่ ๑ กับพวก รวม ๘ คน ผูถูกฟองคดี โดยศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือ

บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการ

หรือกิจกรรมรวม ๗๖ โครงการ ไวเปนการชั่วคราว จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

ยกเวนโครงการหรอืกจิกรรมท่ีไดรบัใบอนุญาตกอนวนัประกาศใชบงัคับรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ โครงการหรือกิจกรรมท่ีไมไดกําหนดใหเปนประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
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๒๓๐

ผลกระทบสิง่แวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เรือ่งกําหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ตอมาศาลปกครองสูงสุด ไดมีคําสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ แกคําสั่งกําหนดมาตรการ

หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองกลาง ใหผูถูกฟองคดีทั้งแปดระงับ

โครงการหรือกิจกรรมจํานวน ๗๖ โครงการ ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคาํสั่งเปลี่ยนแปลง

เปนอยางอื่น ยกเวนโครงการหรือกิจกรรมที่ไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงอยางชัดเจน แตเปนโครงการที่

มุงควบคมุหรอืบําบัดมลพษิหรอืติดต้ังอุปกรณเพ่ิมรวม ๑๑ โครงการ กระทรวงอุตสาหกรรมและการนคิมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยซึ่งเปนผูถูกฟองคดี จึงไดมีหนังสือแจงคําสั่งศาลมายังบริษัทเจาของโครงการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 

๒๕๕๒ เพื่อใหปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครอง

    จากคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ 

ดังกลาวขางตน ผูรองเห็นวา

    ๑.  ศาลปกครองมิไดพจิารณาบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญู โดยศาลปกครองกลางไดพเิคราะห

ในประเดน็การมีผลใชบงัคบัของมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลว

เหน็วา ตามหลกัสภาพบังคบัของรัฐธรรมนูญทาํใหบทบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ดงักลาวมผีลใชบงัคับทันทีโดยไมตองรอใหมกีารบัญญัตกิฎหมายอนวุตัรการใหเปนไปตามบทบญัญัตดิงักลาวเสียกอน 

ยอมเปนการวินจิฉัยท่ีขดัหรอืแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่การดําเนนิการเพ่ือให

เปนไปตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จําเปนตองพิจารณา

มาตรา ๓๐๓ ประกอบกันดวย มิฉะนั้นแลวบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓๐๓ วรรค

สอง ยอมเปนบทบัญญัติที่ไมอาจมีผลใชบังคบัไดจริง 

    ๒. ศาลปกครองมไิดพจิารณาและบงัคับใชกฎหมายใหเกิดดุลยภาพระหวางสิทธิของประชาชน

ในชุมชน และการใหการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชพีของบคุคล และสิทธิใน

ทรพัยสนิ โดยศาลปกครองไดพเิคราะหคาํฟองและคําขอคุมครองช่ัวคราวของผูฟองคดใีนประเด็นเกีย่วกบับทบญัญัติ

มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมิไดพิเคราะหถึงเสรีภาพใน

การประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพของบุคคล และสิทธิในทรัพยสิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๑ 

D 114-296 m2.indd   230D 114-296 m2.indd   230 9/14/11   11:51 AM9/14/11   11:51 AM



๒๓๑

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

    ๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไดบัญญัติ

ถึงลักษณะของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชนอยางรุนแรงวาจะตองเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสามดาน ไดแก 

ดานคณุภาพส่ิงแวดลอม ดานทรพัยากรธรรมชาติ และดานสขุภาพ ดงันัน้ การทีค่าํบรรยายคําฟองและคาํขอคุมครอง

ชั่วคราวที่ศาลปกครองไดพิจารณาประกอบการออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกข

ชั่วคราวกอนการพิพากษา ซึ่งพิเคราะหแตเพียงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยมิไดพิจารณาถึง

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปนการพิจารณาที่ขัดหรือแยงกับเจตนารมณของมาตรา ๖๗ วรรคสอง 

    ผูรองเห็นวา การพิจารณาและการออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทา

ทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ และ

การที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีหนังสือแจงคําสั่งของศาลปกครองแกเจาของโครงการหรือกิจกรรม 

ละเมิดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและสิทธิในทรัพยสิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๑ ผูรองไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว จึงไดยื่นคํารองตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอรับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และสิทธิใน

ทรัพยสิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๑ รวมถึงไดรับการ

เยียวยาผลกระทบและความเดือดรอนเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จากคําสั่ง

ของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง และการแจงคําสั่งของศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๘/๒๕๕๒

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บคุคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนญูน้ีรบัรองไวมสีทิธิยืน่คํารองตอศาลรัฐธรรมนญู เพ่ือมีคาํวินจิฉัยวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และมาตรา ๒๑๒ วรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรค

หนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคหนึง่ กาํหนดวา “บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรอง

ตอศาลเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กําหนดวา “การใช

สิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ

มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”
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๒๓๒

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวา ผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว อันสืบเนื่อง

มาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ

การใชดุลยพินิจในการทําคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ 

และการแจงคําส่ังของศาลปกครอง ที่ผูรองเห็นวาคําส่ังดังกลาวเปนการละเมิดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ

ประกอบอาชีพ และสิทธิในทรัพยสิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ และ

มาตรา ๔๑ ไมปรากฏวาผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ตองเปนกรณีที่ผูรองไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ไดแลว 

ดังนั้น คํารองของผูรองจึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๕ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

นายศกัยปภณร ยวงประสทิธ์ิ (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอใหวินิจฉัยวาคําส่ังของศาลจังหวัดสงขลาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

    ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา นายศักยปภณร ยวงประสิทธิ์ (ผูรอง) ประธานใหญองคการ

ตรวจสอบอาํนาจรฐัแหงชาติ ไดรบัมอบอํานาจจากนายลอย แสงทรง ผูตองหาท่ีถกูกลาวหาวารวมกันฆาและพยายามฆา

ผูอื่นโดยเจตนาและไตรตรองไวกอน คดีหมายเลขที่ ฝ. ๑๖๔๗/๒๕๕๒ ของศาลจังหวัดสงขลา และบันทึกการจับกุม 

ปวจ. ขอที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คดีอาญาที่ ๘๒/๕๒ ตามหนังสือรองเรียน ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ 
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วา นายลอย แสงทรง ไดขอยื่นประกันตัวชั่วคราวตอศาลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๓ แตศาลจังหวัดสงขลาไมอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวโดยใหเหตุผลวา “พฤติการณแหงคดีเปนเรื่อง

รายแรงคดีมอีตัราโทษสูงถึงประหารชวีติ ประกอบกับ เจาพนกังานจับกุมผูตองหาตามหมายจับและคดผีูตองหาไมไดรบั

อนุญาตใหปลอยตัวช่ัวคราว หากไดรบัการปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาอาจหลบหนี ยกคํารอง” และ “คดีมอีตัราโทษสูง

และยงัอยูในระหวางการรวบรวมพยานหลกัฐาน หากปลอยตวัช่ัวคราวอาจไปยุงเหยงิกับพยานหลกัฐาน หลบหนี จงึไม

อนุญาต” คาํส่ังของศาลจังหวัดสงขลาดังกลาวอาจไมชอบดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๐ (๗) ผูรองจึงขอใชสิทธิตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา คําสั่งศาลจังหวัดสงขลาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๗) หรือไม

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวาคํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย 

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ขอ ๒๑ 

วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี

คาํวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสทิธติามวรรคหนึง่

ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ 

(๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูทีจ่ะย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญูตามบทบญัญัตแิหงกฎหมายดงักลาวขางตนตองประกอบ

ดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ
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๒๓๔

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    การท่ีผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยวาคําส่ังของศาลจงัหวัดสงขลาขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้นเปนการโตแยงดุลพินิจในการสั่งคํารองของศาลยุติธรรม

ซึง่คําส่ังคํารองดงักลาวมไิดมสีถานะเปนกฎหมายท่ีตราขึน้โดยองคกรฝายนติบิญัญัตหิรือกฎหมายอ่ืนท่ีเทียบเทา กรณี

ตามคาํรองจึงมิไดเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรภีาพ

ของผูรองตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ จึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 

ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๖ คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒ มถินุายน พทุธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง นายคารม 

พลทะกลาง (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วา การท่ีนายกรฐัมนตรอีอกประกาศสถานการณฉกุเฉินทีม่คีวามรายแรง ลงวันที ่๗ เมษายน 

๒๕๕๓ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ หรือไม

    ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง และเอกสารประกอบสรุปไดวา ผูรอง 

ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) รองนายกรัฐมนตรีและผูอํานวยการศูนยอํานวยการแกไข

สถานการณฉุกเฉิน (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) และคณะรัฐมนตรี ตอศาลปกครองสูงสุด ตามคดีหมายเลขดําที่ 

ฟ.๑๙/๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามสําเนาคําฟองทายคํารอง ซึ่งผูรองขอถือเปนสวนหนึ่งของคํารองในคดีนี้ โดยมี

ประเด็นวา นายกรัฐมนตรี (นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ) ผูถกูรองที ่๑ รองนายกรฐัมนตรีและผูอาํนวยการศนูยอาํนวยการ

แกไขสถานการณฉุกเฉิน (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ผูถูกรองที่ ๒ และคณะรัฐมนตรี ผูถูกรองที่ ๓ ใชอํานาจไมชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ โดยไดออกคําสั่งเปนประกาศสถานการณ

ฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรง ลงวนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ในการจาํกัดสิทธิของผูรอง ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ และมาตราอื่น ๆ ถือเปนการใชกฎหมายที่ละเมิดสิทธิของผูรอง เพราะนําบทบัญญัติ

ของกฎหมายทีขั่ดหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูมาใชบงัคับ และนอกจากนี ้ผูถกูรองที ่๑ ยงัไดออกประกาศขอกําหนดตาง ๆ  

โดยที่ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๓ ไมไดใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๔ เสียกอน แตกลับไปอาศัยพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออก
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ตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ทีถู่กยกเลิกไปแลวมาใชบงัคับ อกีท้ัง การจะออก

พระราชกําหนดอันเปนกฎหมายพิเศษ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๘ หรือ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ หากเปนการจํากัดสิทธิของประชาชนตอง

ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญนั้น ๆ ไวในพระราชกําหนดใหชัดเจนดวย และนับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัไมมพีระราชกําหนดซ่ึงออกตามความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ ออกมาใชบังคับแตประการใด ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓ 

จงึเปนการใชอํานาจโดยมิชอบดวยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ กลาวคอื ไมมี

กฎหมายท่ีใหอํานาจในการออกประกาศสถานการณฉุกเฉนิท่ีมคีวามรายแรง เพราะกฎหมายท่ีใหอํานาจไดถกูยกเลิก

ไปแลว ดวยเหตุนี้ ผูรองจึงมีคําขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา การที่ผูถูกรองที่ ๑ กับพวกใชอํานาจออก

ประกาศในสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือจํากัดสิทธิของผูรองตามรัฐธรรมนูญ โดยท่ีพระมหากษัตริยยังไมทรงตรา

พระราชกําหนดใหใชบงัคบัดงัเชนพระราชบญัญตั ิตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับเสียกอน แตกลับนําพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ซึง่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๘ ทีถ่กูยกเลกิไปแลวมาใชบงัคบั 

จงึถอืเปนการใชอาํนาจโดยไมชอบและเปนการนาํกฎหมายทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมาใชบงัคบักบัผูรองซึง่ไมอาจ

กระทาํได

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ขอ ๒๑ 

วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กําหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 
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๒๓๖

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวา ผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    การท่ีผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและ

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน และคณะรัฐมนตรี ใชอํานาจออกประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ที่มีความรายแรง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผูรอง โดยอาศยัอํานาจตามพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามความรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๘ ที่ถูกยกเลิกไปแลวมาใชบังคับโดยมิไดดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ และมิไดแกไขบทบัญญัติของพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเปนการ

ใชอํานาจโดยไมชอบและเปนการนํากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาใชบังคับกับผูรองซ่ึงไมอาจกระทําได 

นั้น เห็นวา ผูรองมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตราใดขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญู แตผูรองขอใหพจิารณาวนิจิฉัยวาการกระทาํของ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและผูอํานวยการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน และคณะรัฐมนตรี 

ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรอืไม ประกอบกบัไมปรากฏขอเทจ็จรงิในคํารองวาผูรองไดใชสทิธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๑ ผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

คํารองของผูรองจึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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   ๒.๗ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

พลตํารวจโท ชัจจ กุลดิลก (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗๖ 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๒๓ และการนําเอาพระราช

กาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ขดัหรอืแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ หรือไม

    ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในฐานะ

นายกรฐัมนตร ีพรอมคณะรฐัมนตรมีมีตใิหนาํเอาพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่ตราขึ้นในรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เพื่อแกไขปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มาใชใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หลังจากนั้น เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีไดแถลงที่ศูนย

อาํนวยการรกัษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.) ผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินรายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปนการใชอาํนาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และไดใหความเห็นชอบในการออกขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณ

ฉุกเฉิน และมีมติในการตั้งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน โดยไดมีการแตงตั้งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

รองนายกรฐัมนตร ีฝายความมัน่คง เปนผูกาํกับการปฏิบตังิาน และเปนหัวหนาผูรบัผิดชอบ ตอมา เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๓ นายกรฐัมนตรไีดมคีาํสัง่อาศยัอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ใหทหารสลายกลุมผูชุมนุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย 

ทําใหเกิดการปะทะกันจนกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตของกลุมคนเสื้อแดงและทหารที่เขาสลายการชุมนุม และเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการมากมาย จึงเปนที่ประจักษตอสายตาประชาชนทางสื่อสารมวลชน

ทัง้หนงัสือพิมพ วทิยุ และโทรทศันตาง ๆ  อนัเปนการลวงละเมดิสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีจ่ะแสดงความคดิเหน็

ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ไดอาศัยอํานาจตาม

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๒) และประกาศตามมาตรา ๑๑ 

แหงพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ มคีาํส่ังเรียกบุคคล

ใหไปท่ีศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในกรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ในวันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬกา โดยคาํสัง่ดงักลาวน้ีมไิดปฏบิตัไิปตามกลไกของกระบวนการยุตธิรรม

ในการทีจ่ะตองใหความยตุธิรรมแกบคุคลทีถ่กูคาํสัง่ใหมาเปนพยานหรอืผูตองหา และแจงถงึขอพพิาทวามลูคดเีรือ่งใด 
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๒๓๘

ใครกลาวหาใคร อันจะนํามาซึ่งการเตรียมตัวของผูรับหมายในการใหขอเท็จจริงหรือจัดเตรียมพยานหลักฐานมา

แสดงประกอบการใหการดังกลาวได โดยที่ผูออกคําสั่งยังไมมีพยานหลักฐานใด ๆ ที่จะมากลาวหาผูรอง แตกลับใช

อาํนาจทางกฎหมายกบัผูรองเสมอืนเปนผูกระทาํความผดิ อนัเปนการใชอาํนาจทางกฎหมายอยางไมสจุริต นอกจากนี้ 

ยงัถือเปนปญหาท่ีเก่ียวกับความสงบเรยีบรอยและศลีธรรมอนัดีของประชาชน เปนเหตุทาํใหผูรองไดรบัความเสยีหาย

ตอการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาว อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สวนท่ี ๑ เรือ่งความเสมอภาค (มาตรา ๓๐-๓๑) สวนท่ี ๔ กระบวนการยตุธิรรม (มาตรา ๓๙-๔๐) และสวนท่ี ๑๑ เสรีภาพ

ในการชุมนุมและการสมาคม (มาตรา ๖๓-๖๕) โดยผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗๖ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖ และมาตรา ๒๒๓ และการนําเอาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาใชในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๔ หรือไม

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณาวินจิฉัยหรอืไม 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ขอ ๒๑ 

วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซ่ึง ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี

คาํวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสทิธติามวรรคหนึง่

ตองเปนกรณทีีไ่มอาจใชสทิธิโดยวธิกีารอืน่ไดแลว ทัง้น้ี ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) 

ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย
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    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    ประเด็นที่หนึ่ง ที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๖ และมาตรา ๒๗๖ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๒๓ 

หรือไมนั้น เห็นวาไมปรากฏขอเท็จจริงในคํารองวาผูรองไดใชสิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ผูตรวจการ

แผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ คํารองของผูรองในประเด็นนี้จึง

ไมตองดวยเง่ือนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ

ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

    ประเด็นที่สอง ที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา การนําเอาพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ตราขึ้นใชเฉพาะสถานการณฉุกเฉิน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

มาประกาศใชกบัสถานการณทางการเมอืงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยไมออกพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินฉบับใหมนั้น เห็นวาผูรองมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติ

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตราใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ แตผูรองขอใหพจิารณาวนิจิฉยัวาการกระทาํของนายกรฐัมนตรขีดัหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม สวนกรณีที่ผูรองอางวายังไมมีเหตุในลักษณะฉุกเฉินที่

จะอางในการตราพระราชกําหนดไดจึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ นั้น 

เห็นวา ตามหลกัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายภายหลงัประกาศใชเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ นัน้ บญัญตัใิหบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพเสนอเรือ่งให

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัไดวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีประกาศใชแลวมขีอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนญูหรือไม 

ผูรองไมอาจหยิบยกประเด็นความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของการตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยได คํารองในประเด็นนี้จึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนด 

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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๒๔๐

    ๒.๘ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง 

นายดุสิต เจริญกุลทรัพย (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย

    ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ ผูรองไดไป

รายงานตัวตามคาํสัง่กองทพับกใหยายมารบัราชการในตําแหนงผูชวยสสัดจีงัหวดัฉะเชงิเทรา ขณะนัน้พนัเอก ณรงค 

กิตติขจร ตําแหนงผูบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค ชวยราชการฝายเลขาธิการความม่ันคงของ

คณะปฏิวัติ ซึ่งจอมพล ถนอม กิตติขจร เปนหัวหนาคณะปฏิวัติในป พ.ศ. ๒๕๑๔ 

    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๕ ผูรองไดรวมเดินทางไปเกณฑทหารกับคณะกรรมการตรวจคัดเลือก

ทหารกองเกินเขาประจาํการของจงัหวดัฉะเชงิเทรา แตผูรองมไิดรบัมอบหมายใหปฏิบตัหินาท่ีใด ๆ  ซึง่การเกณฑทหาร

ก็ผานไปโดยไมมีเหตุสอทุจริตหรือชวยเหลือประชาชนแตอยางใด ตอมาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๕ พันเอก ณรงคฯ 

ไดสงเจาหนาที่ไปรับตัวผูรองมาควบคุมไวที่กองบัญชาการคณะปฏิวัติสนามเสือปา โดยระหวางที่ถูกคุมขัง ผูรอง 

ถูกเจาหนาท่ีตํารวจซึ่งเปนลูกนองของพันเอก ณรงคฯ เปนผูสอบปากคําและกล่ันแกลงผูรองเพื่อใหใหถอยคําตามที่

ผูสอบสวนประสงค และตอมาเมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ พนัเอก ณรงคฯ ไดเสนอเรือ่งตอจอมพล ถนอมฯ ใหสัง่ลงโทษ

จําคุกผูรองมีกําหนด ๗ ป ตามมาตรา ๑๗ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยที่ผูรอง

ไมมีโอกาสโตแยงคัดคานแตอยางใด และไมอาจขอความเปนธรรมไดจากที่ใด ผูรองเห็นวาพันเอก ณรงคฯ มีคําสั่ง

ลงโทษจาํคุกผูรองโดยไมมพียานเอกสาร พยานวตัถุ และพยานบุคคลและใชอาํนาจตามอําเภอใจเพ่ือหวังผลประโยชน

ทางการเมืองโดยไมไดปฏิบัติตามระเบียบของราชการและกฎหมายแตอยางใด จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูรองโดย

จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง สวนจอมพล ถนอมฯ ในฐานะนายกรัฐมนตรีผูใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ 

แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ก็สั่งการโดยขาดวิจารณญาณ ผิดพลาดและบกพรองจึง

เปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และมีลกัษณะเปนการเลอืกปฏิบตัทิีไ่มเปนธรรมตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ วรรคสาม

    ผูรองไดยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดิน ศาลปกครอง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามลําดับ 

แตไมไดรับการพิจารณาและพิพากษาแตอยางใด

    ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ มาตรา ๑๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ 

และมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไม และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไม 
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    ประเดน็ทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมวีา คาํรองของผูรองเปนไปตามหลกัเกณฑของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”

    มาตรา ๓๐๐ วรรคหา บัญญัติวา “ในระหวางท่ียังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณา

และการทําคําวินิจฉัยได...”

    ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กําหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

    พจิารณาแลวเหน็วา กรณตีามคํารองทีข่อใหพจิารณาวนิจิฉัยในประเดน็วาธรรมนญูการปกครอง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ มาตรา ๑๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไม นั้น เมื่อพิจารณาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 

๒๕๑๕ ซึ่งไดตราขึ้นใชบังคับภายหลังที่ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ โดยให
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๒๔๒

ใชบังคับจนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญซ่ึงสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติใหนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

และตามคาํปรารภของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๑๗ ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร

ไทยฉบับดังกลาวใหใชแทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

แลว เห็นวา ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ไดตราขึ้นในระหวางที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

และถูกยกเลิกไปเมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังนั้น ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

จึงไมมีสภาพบังคับเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะโตแยงวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได กรณีที่ผูรองโตแยงวา

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ มาตรา ๑๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ วรรคสาม ไมใชเปนการโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มี

สภาพบังคับอยูขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองในประเด็นนี้จึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒

    สวนประเด็นที่วา พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไมนั้น เห็นวาคํารองของผูรองมิไดระบุมาตรา

ของกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคํารอง จึงไมเปนไปตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงและพฤติการณในคํารองก็ไมไดระบุใหเห็นวา

ผูรองถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามทีร่ฐัธรรมนูญรับรองไวโดยบทบัญญัตแิหงกฎหมายใด แตขอเทจ็จรงิและพฤตกิารณ

ในคํารองมีลักษณะเปนการกลาวอางการกระทําของบุคคลซึ่งไดกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย และเมื่อพิจารณา

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ แลวก็ไมมีบทบัญญัติใดที่จะใชบังคับกับกรณีของ

ผูรองได ผูรองจึงมิไดเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย คํารองในประเด็นนี้จึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒)

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๙ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๘/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นายเฉลิมพันธุ คําแผนไชย อดีตนายกเทศมนตรีตําบลบานตา (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และ

มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม 
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    ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา นายเฉลิมพันธุ คําแผนไชย (ผูรอง) ได

รับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลบานตา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

ตามมาตรา ๔๘ สัตต แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๑ ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวา 

ผูรองไดกระทําการเขาขายเปนการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เปนเหตุใหพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงมีคําสั่งที่ ๒๓๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหผูรองพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบล

บานตา ในการนีผู้รองเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จงึย่ืนฟองตอศาลปกครองเชียงใหม (คดีหมายเลขดาํ

ที่ ๓๐๙/๒๕๕๐) ซึ่งขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณา

    ผูรองกลาวอางวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 

วรรคสอง บัญญัติวา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” และมาตรา ๓๙ 

วรรคสาม บัญญัติวา “กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือน

เปนผูกระทําความผดิมิได” ดงัน้ัน เม่ือศาลปกครองเชียงใหมมคีาํส่ังรับฟองและคดอียูระหวางพิจารณาตามรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม ยังคงถือวาผูรองมิใชผูที่กระทําความผิดตามคําสั่ง

และยังไมพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานตา ตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖

    ผูรองเห็นวาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) ที่บัญญัติใหผูรอง

พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานตา ในขณะที่คดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม 

เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และ

มาตรา ๖ ดวยเหตุนี้ ผูรองจึงมีความประสงคขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 

วรรคสาม และมาตรา ๖ หรือไม 

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง
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๒๔๔

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้ 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พจิารณาแลวเหน็วา กรณตีามคาํรองเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวาพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๖ หรอืไม เมือ่ขอเทจ็จรงิตามคาํรองไมปรากฏวาผูรองไดปฏบิตัติามหลกัเกณฑ

ของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง กลาวคอื (๑) ใชสทิธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ เพ่ือโตแยงวาบทบัญญัตทิี่

ศาลจะใชบงัคับแกคดีขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ (๒) ใชสทิธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยรองตอผูตรวจการ

แผนดินใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และ (๓) ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง 

(๒) โดยรองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ อันเปนการใช

สิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด ดังน้ัน คํารองของผูรองจึงไมตองดวยเงื่อนไขและ

หลักเกณฑตามท่ีบญัญัตไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนด

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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   ๒.๑๐ คําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง นายธีรชัย กําบิลดีลิราช 

(ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ กรณีการเสนอแกไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตอรัฐสภา

    ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา นายธีรชัย กําบิลดีลิราช (ผูรอง) ไดมี

หนงัสือกราบเรียนประธานรฐัสภาเพือ่ขอใหแกไขพระราชบัญญัตลิขิสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ เน่ืองจากเห็นวาพระราชบัญญัติ

ดังกลาวจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือที่ สผ ๐๐๐๑/๑๑๖๐ 

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ แจงผูรองวา ไดนําความกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อทราบแลวและมีมติใหเรียนวา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ กําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา

หน่ึงหม่ืนคนมีสทิธิเขาช่ือรองขอตอประธานรฐัสภา เพ่ือใหรฐัสภาพิจารณารางพระราชบญัญัตติามท่ีกาํหนดในหมวด 

๓ และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น หากผูรองมีความประสงคจะเสนอแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวก็สามารถ

ดาํเนนิการตามทีร่ฐัธรรมนูญกาํหนดไวได ตอมาผูรองไดรองตอศาลรัฐธรรมนญูขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั

เกี่ยวกับกรณีการขอใหประธานรัฐสภาแกไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาว

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตประธานรัฐสภาไมดําเนินการตามที่ผูรองเสนอ และผูรองไมอาจใชสิทธิโดย

วธิกีารอืน่ไดแลว การไมดาํเนนิการแกไขพระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ของประธานรฐัสภาดงักลาวเปนการขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา 

๒๒๒ หรือไม

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทําคําวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม 

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 
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๒๔๖

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาแลวเห็นวา การท่ีผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับการกระทํา

ของประธานรัฐสภาที่ไมดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามที่ผูรองเสนอ เปนการขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๒๒๒ 

หรือไมนั้น ตามขอเท็จจริงในคํารองไมปรากฏวาผูรองถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแต

อยางใด และไมปรากฏวาผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๑ ผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ดงันัน้ คาํรองของผูรองจงึไมตองดวยเง่ือนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวนิิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๑๑ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑ /๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง นายสวาง 

คณุานรุกัษพงศ (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีถวายคืนอํานาจบริหารแกพระมหากษัตริย

    นายสวาง คุณานุรักษพงศ (ผู ร อง) ยื่นคํารองและขอแกไขเพ่ิมเติมคํารองเพ่ือขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยใหนายกรัฐมนตรีถวายคืนอํานาจบริหารใหพระมหากษัตริย เนื่องจากผูรองเห็นวา

นายกรฐัมนตรทีีท่าํหนาทีบ่รหิารประเทศไมสามารถแกไขวกิฤตขิองประเทศ โดยอางเหตกุารชมุนมุของคนเส้ือแดงซึง่

นอกจากจะมีคนตายและบาดเจ็บเปนจํานวนมากแลว ยังมีการเผาอาคารสถานที่ตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ตางจังหวัด ทําใหประชาชนเดือดรอนลําบากไปทั่วประเทศ แสดงถึงการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีลมเหลว
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โดยสิ้นเชิง ไมสามารถปกปองชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยได ทําใหรัฐบาลไทยลมเหลวในการบริหาร

ประเทศ ผูรองจึงเห็นวาถายุบสภาหรือนายกรัฐมนตรียังดํารงตําแหนงอยูชาติก็จะลมเหลว ศาสนาและสถาบัน

พระมหากษัตริยกจ็ะถูกจาบจวง ไมสามารถแกไขปญหาได กลับจะเพิม่ปญหาใหมากขึน้ นายกรฐัมนตรจีงึสมควรถวายคืน

อาํนาจใหพระมหากษัตริย เพราะเมือ่นายกรัฐมนตรถีวายคืนอํานาจบริหารใหพระมหากษัตริยแลว พระมหากษัตริยจะ

ทรงเลือกผูบรหิารท่ีเหมาะสมมาแกไขสถานการณบานเมืองได ผูรองไดมจีดหมายแสดงความคิดเหน็ใหนายกรัฐมนตรี

ถวายคืนอํานาจบริหารใหพระมหากษัตริยแลว แตนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวย

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ บญัญัตวิา“บคุคล

ซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญนีร้บัรองไวมสีทิธยิืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมคีาํวนิจิฉยัวาบทบญัญตัิ

แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไม

อาจใชสทิธโิดยวธิกีารอืน่ไดแลว ทัง้นี ้ตามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวิธพีจิารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อมี

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กําหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตนตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พจิารณาแลวเห็นวา บคุคลจะใชสทิธิยืน่คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยในประเดน็

เร่ืองใดไดนัน้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะตองบัญญัตใิหสทิธิในการย่ืนคํารองในเร่ืองนัน้ไวดวย แมผูรองจะอางวาตน

มีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๐ ที่บัญญัติวา “บุคคลมีหนาที่พิทักษ
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๒๔๘

รกัษาไวซึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ

ตามรัฐธรรมนญูน้ี” แตบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญูท่ีผูรองกลาวอางมานัน้ไมไดใหสทิธิแกบคุคลในการย่ืนคํารองตอศาล

รฐัธรรมนูญแตอยางใด การทีผู่รองมคีวามเห็นวานายกรัฐมนตรไีมสามารถแกไขวกิฤตขิองประเทศ และปกปองสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิได จงึขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัใหนายกรฐัมนตรถีวายคนือาํนาจบรหิารให

พระมหากษัตริย นั้น เปนกรณีที่ผูรองแสดงความเห็นสวนตัวเกี่ยวกับการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีโดยมิได

ขอศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายใดละเมดิสิทธิหรือเสรภีาพของผูรองตามทีร่ฐัธรรมนญู

นี้รับรองไว เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองของ 

ผูรองจึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 

ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๑๒ คาํส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒๒/๒๕๕๓ วนัท่ี ๓๐ มถินุายน พทุธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง นายไชยฤทธิ์ 

ฌาวเิศษ (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ กรณีการจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนการไดอํานาจในการปกครอง

ประเทศมาโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม

    ขอเท็จจริงตามคาํรองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา นายไชยฤทธิ ์ฌาวิเศษ (ผูรอง) ยืน่คํารอง

ลงวันท่ี ๔ มถินุายน ๒๕๕๓ ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนการไดมาซึ่งอํานาจ

ในการปกครองประเทศโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนญู ทาํใหการเลือกต้ังหรือระบอบประชาธิปไตยไมมคีวามหมาย และ

ผูรองถูกลิดรอนสิทธิโดยปริยาย สวนกรณีการยุบพรรคการเมือง ผูรองเห็นวาทุกพรรคการเมืองไมควรถูกยุบพรรค 

แตเมือ่อางเหตบุางประเด็นจนนาํไปสูการยบุพรรคการเมอืงหลายพรรค ดวยเหตุนีพ้รรคประชาธปิตยควรถกูยบุพรรค

เชนกัน และผูรองขอใหรัฐบาลไทยจายเงินเพื่อเปนการเยียวยาหรือเปนการชดเชยแกผูเสียชีวิต ประกอบดวย 

นกัขาวชาวญ่ีปุน นกัขาวชาวอิตาเล่ียน ผูชุมนุม ประชาชน และทหาร รวมผูเสียชีวติท้ังหมด ๘๘ ราย เปนจํานวนเงิน 

๑๐,๒๐๐ ลานบาท จากเหตุการณชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา 

เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหมตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว

พิจารณาวินิจฉัยหรือไม
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    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พจิารณาแลวเหน็วา กรณตีามคาํรองเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยการกระทํา

ของนายกรฐัมนตรวีา การจัดต้ังรัฐบาลของนายกรฐัมนตรเีปนการไดมาซึง่อํานาจในการปกครองประเทศโดยไมชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหรัฐบาลตองจายเงินเพื่อเปนการเยียวยาหรือเปนการชดเชยแก

ผูเสียชีวิตจากเหตุการณชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา เพื่อใหมีการ

เลือกต้ังใหมตามขอเท็จจริงในคาํรองไมปรากฏวาผูรองถูกละเมดิสิทธิหรือเสรภีาพตามท่ีรฐัธรรมนญูน้ีรบัรองไวอนัสืบ

เนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายแตอยางใด และไมปรากฏวาผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งไมปรากฏขอ

เทจ็จรงิในคาํรองวาผูรองไดใชสทิธทิางศาลตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ผูตรวจการแผนดนิตามรฐัธรรมนญู มาตรา 

๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการ

ใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คํารองของผูรองจึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑ
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๒๕๐

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๑๓ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นายสุภรณ อัตถาวงศ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วา พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาตรา ๑๑ (๖) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๖ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ คาํส่ังศูนยอาํนวยการแกไขสถานการณฉกุเฉิน

ที่ ๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่ ๗๘/๒๕๕๓ 

ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ 

วรรคสาม และมาตรา ๔๑ หรือไม

    ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม และเอกสารประกอบสรุปไดวา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 

๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง โดยอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน 

๒๕๕๓ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดมีคําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่ ๔๙/๒๕๕๓ 

หามมิใหสถาบันการเงินทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการใด ๆ  ทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามบัญชีรายช่ือ

แนบทายคําส่ัง ซึ่งมีชื่อผูรองรวมอยูดวยในลําดับท่ี ๙๔ มีผลทําใหผูรองซ่ึงมีบัญชีเงินฝากอยูในธนาคาร ๓ บัญชี 

คือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาอิมพีเรียลลาดพราว และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ลาดพราว และสาขาประดิพทัธ ไมสามารถเบกิถอนเงนิจากบญัชีดงักลาวได จงึขอใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัย

วาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๖) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และหลักทั่วไปของ

รัฐธรรมนูญหรือไม เนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ รับรองวาบุคคล

ยอมใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การท่ีผูรองซึ่งมีบัญชีเงินฝาก

อยูในธนาคารไปขอเบกิถอนเงนิจากบญัชขีองตนเองยอมไมถอืวาเปนการละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลอ่ืน เพราะ

มิไดทําใหผูใดตองไดรับความเดือดรอนเสียหาย นอกจากนี้เงินฝากของผูรองยอมถือเปนทรัพยสินของผูรองที่ไดรับ

การคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ ดวยเหตุนี้ พระราชกําหนดการ
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บรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๖) จงึถอืเปนบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 

นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ยงับัญญัตใิหบทบญัญัติตาม

วรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เปนการเจาะจง แตการออกประกาศโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๖) ของพระราชกําหนดดังกลาว และคําสั่ง

ที่ ๔๙/๒๕๕๓ เปนการบังคับเจาะจงแกนิติบุคคล ๑๓ ราย และบุคคลธรรมดา ๑๐๖ ราย ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น ผูรองจึงเห็นวาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๖) ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง และประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๑๑ 

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และ

คาํสัง่ศนูยอาํนวยการแกไขสถานการณฉกุเฉินที ่๔๙/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๑ สําหรับการใชสิทธิของผูรองครั้งนี้ 

ผูรองไมอาจใชสทิธิดวยวิธกีารอืน่ไดแลว เน่ืองจากผูรองไมอาจดาํเนนิการทางศาลปกครองได เพราะพระราชกาํหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไดบัญญัติยกเวนเขตอํานาจศาลปกครองไว 

สวนการดําเนินคดีทางศาลยุติธรรมผูรองก็มิไดประสงคจะใหเจาพนักงานตองรับผิดทางแพง อาญา หรือทางวินัย 

ดงัความปรากฏในมาตรา ๑๗ ของพระราชกาํหนดดังกลาวแตประการใด แตผูรองตองการไดสทิธิและเสรภีาพในการ

ทําธุรกรรมทางการเงินคืนเทานั้น ตอมาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไดมีคําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณ

ฉุกเฉินที่ ๗๘/๒๕๕๓ เรื่อง ใหบุคคลมารายงานตัวเพื่อใหถอยคําเกี่ยวกับธุรกรรมที่ตองสงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการ

กระทําหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน ฯ โดยเปนการสั่งใหบุคคลที่มีรายชื่อทายคําส่ังน้ีไป

รายงานตัวเพื่อใหถอยคํา อันมีชื่อผูรองเปนลําดับที่ ๔๕ ดังนั้น จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยดวยวา 

คําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่ ๗๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

หรือไม

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทําคําวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๕๒

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    ประเด็นที่หนึ่ง ที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประกาศที่ออกตามความใน

มาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน 

๒๕๕๓ คําสั่งศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่ ๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคําสั่ง

ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่ ๗๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๑ หรือไมนั้น เห็นวาประกาศฉบับ

ดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับโดยองคกรนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญ จึงไมใชบทบัญญัติแหงกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง สวนกรณี

คาํสัง่ศนูยอาํนวยการแกไขสถานการณฉกุเฉนิทัง้สองฉบับดังกลาว เห็นวาเปนคําสัง่ของฝายบริหารโดยอาศยัอํานาจ

ตามมาตรา ๑๑ (๖) แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แมจะเปนคําสั่งที่

มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย แตคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองของฝายบริหารเพ่ือกระทําการตามที่พระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๖) ไดใหอํานาจไว มิไดเปนกฎหมายที่ตรา

ขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายตามความหมาย

ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง เชนเดียวกัน คํารองของผูรองในประเด็นน้ีจึงไมตองดวยเง่ือนไขและ

หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง 
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    ประเด็นที่สอง ที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๖) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือไมนั้น เห็นวากรณีดังกลาวแมผูรอง

ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเน่ืองมาจากบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๖) ในเร่ืองการหามทําธุรกรรมทางการเงิน อันกระทบกระเทือนตอสิทธิในทรัพยสินตาม

บทบัญญัตขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ วาดวยสทิธิและเสรภีาพของชนชาวไทย 

สวนที ่๕ สทิธิในทรัพยสนิอันตองดวยเง่ือนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แตไมปรากฏขอเท็จจริงในคํารองวาผูรองไดใชสิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บญัญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่น

คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู แมผูรองจะกลาวอางวาไมอาจดาํเนินคดีทางศาลปกครองได เน่ืองจากพระราชกําหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไดบญัญัตยิกเวนอํานาจศาลปกครองไว สวนการดาํเนนิ

คดีทางศาลยุติธรรมผูรองก็มิไดประสงคจะใหเจาพนักงานตองรับผิดทางแพง อาญา หรือทางวินัย อันเน่ืองมาจาก

การปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมายดังความปรากฏในมาตรา ๑๗ ของพระราชกําหนด

ดังกลาวก็ตาม เมื่อผูรองยังมิไดใชสิทธิโดยวิธีการอื่นใหครบถวนตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ

มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) คํารองของผูรองในประเด็นนี้จึงไมตองดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ

การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ 

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

   ๒.๑๔ คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒๕/๒๕๕๓ ลงวันที ่๙ สงิหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๓ เรือ่ง นายอนสุรณ 

สมออน (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ วาพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตราอื่นหรือไม และขอให

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนโมฆะ และ

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยกเลิกการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ ๖ 

แทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

    ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา นายอนุสรณ สมออน (ผูรอง) ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ เนื่องจากวันที่ ๗ 
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๒๕๔

เมษายน ๒๕๕๓ รัฐบาลไดประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน รวม ๒๔ จังหวัด ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากนายทิวา เงินยวง สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งดังกลาวไดถึงแกกรรม โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูรองไดลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกลาว หากแตรัฐบาลยังคงมิไดยกเลิก

การประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งที่

ไมมสีถานการณฉกุเฉนิอีกตอไป ซึง่สงผลกระทบตอการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรงุเทพมหานคร เขตเลือกตัง้

ที่ ๖ แทนตําแหนงที่วาง เนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งและผูใชสิทธิเลือกตั้งเกิดความเกรงกลัวตอพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมกลาท่ีจะเขารวมกิจกรรมการเลือกตั้ง และไมกลาจะใช

สิทธิเสรภีาพทางการเมืองตาง ๆ 

    ผูรองเห็นวาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหลายมาตรา กลาวคือ

    (๑) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ เนื่องจากมาตรา ๒ มีเจตนารมณและความ

มุงหมายใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองเปนการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 

    (๒) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ เนื่องจากพระราชกําหนดดังกลาวไมไดออกโดย

อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยและไมไดผานรัฐสภาซึ่งเปนอํานาจอธิปไตยที่สําคัญที่สุดในระบบรัฐสภา แตออก

โดยอาํนาจอธปิไตยของคนสวนนอย เพราะรฐับาลทีอ่อกและใชพระราชกาํหนดดงักลาวนีอ้ยูภายใตระบอบเผดจ็การ

รัฐสภา นอกจากนี้พระราชกําหนดดังกลาวยังมีหลักการที่ขัดตอหลักนิติธรรมอีกดวย 

    (๓) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ เนื่องจากจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม

รัฐธรรมนูญในหลายมาตรา คือ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ 

มาตรา ๕๑ และมาตราอื่น ๆ 

    (๔) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ และมาตราอื่น ๆ 

    ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
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มาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตราอื่นหรือไม และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนโมฆะ และใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ยกเลิกการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมีวาคํารองของผูรองเปนไปตามหลักเกณฑ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย 

หรือไม 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เหน็วาผูทีจ่ะใชสทิธยิืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ไดนั้นตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นท่ีผู รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๖ และมาตราอ่ืนหรือไม และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนโมฆะนั้น ตามหลักเกณฑของขอกําหนด

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ กําหนดใหคํารองตองระบุมาตราของ
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๒๕๖

รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของกับเหตุในคํารองดวย แตตามคํารองนี้ไมปรากฏวาผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตราใด 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไมตองดวยเง่ือนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘ และขอ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    สวนประเด็นท่ีผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการ

เลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที ่๖ แทนตาํแหนงทีว่าง ในวันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

นั้น เห็นวา ไมปรากฏวาผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของผูรองตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไมตองดวยเง่ือนไขและหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย 

   ๒.๑๕ คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่อง นายปญญา 

ยอดโอวาท (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอใหเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกาและระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม

วาดวยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๔๕

    ขอเทจ็จรงิตามคาํรองและเอกสารประกอบสรปุไดวา นายปญญา ยอดโอวาท (ผูรอง) เปนโจทก

ในคดีแพงหมายเลขดําที่ ๓๙๖/๒๕๔๒ และคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๑๓๐๔/๒๕๔๒ ของศาลจังหวัดราชบุรี สวนของ

คดีอาญานั้นโจทกไดยื่นฟองจําเลยทั้งหมดสี่คนในขอหาความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิดตอเจาพนักงาน ขอให

ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา 

๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ซึ่งศาลชั้นตนไดพิจารณาและพิพากษายกฟองจําเลยทั้งสี่คนแลว จากนั้นโจทกยื่นอุทธรณ 

ศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษาแกเปนวาจําเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ 

วรรคแรก มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ วรรคแรก การกระทําของจําเลยที่ ๑ เปนการกระทํากรรม

เดียวผิดกฎหมายหลายบทใหลงโทษฐานใชเอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรคสอง 

ประกอบมาตรา ๒๖๕ อันเปนบทที่มีโทษหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๐ จึงลงโทษจําคุกจําเลย ๒ ป 
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    จําเลยที่ ๑ ยื่นฎีกา ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๗๒๐/๒๕๕๒ โดยพิพากษาแกเปน

วา ยกฟองจําเลยที่ ๑ ทุกขอหาโดยใหเหตุผลวา เอกสารตาง ๆ ที่โจทกกลาวอางวาจําเลยที่ ๑ ปลอมขึ้นนั้นผานการ

ตรวจสอบของนายทะเบียนทองถ่ินซึ่งเปนเจาพนักงานของรัฐผูมีหนาที่โดยตรงกอนมีการดําเนินการใหตามความใน

เอกสาร ซึง่ปกตเิปนเจาพนกังานยอมกระทาํการตรวจสอบดวยความรอบคอบ จนไมนาเชือ่วาขอความในเอกสารนัน้

จะไมเปนความจริง แมผลการตรวจเปรียบเทียบลายมือช่ือโจทกของผูเช่ียวชาญท่ีลงความเห็นวาไมใชลายมือของ

บคุคลเดียวกันนัน้กไ็มอาจบงชีว้าเปนลายมือชือ่ทีจ่าํเลยท่ี ๑ ทาํปลอมขึน้ได พยานหลกัฐานของโจทกจงึยงัไมมนีํา้หนัก

และเหตุผลเพียงพอใหรับฟงวาเอกสารตามฟองเปนเอกสารปลอม และจําเลยที่ ๑ เปนผูทําขึ้นแลวไปแจงขอความ

อันเปนเท็จแกเจาพนักงานและใชเอกสารปลอม จําเลยที่ ๑ จึงไมมีความผิดตามที่ศาลอุทธรณพิพากษามา ฎีกาของ

จําเลยที่ ๑ ฟงขึ้น 

    ผูรองอางวาคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวมีประเด็นที่ไมถูกตอง มีความคลาดเคลื่อน เนื่องดวย

ผูพิพากษาศาลฎีกาใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

นอกจากน้ียังอางวาการออกน่ังพิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาของ ผูพิพากษาศาลชั้นตน (ศาลจังหวัดราชบุรี) 

ผูพิพากษาที่ลงชื่อทําคําพิพากษาไมไดนั่งรวมฟงคําเบิกความในคดีจึงเห็นวาเปนการพิจารณาคดีที่ไมครบองคคณะ 

ถอืวาไมไดปฏิบตัติามระเบยีบราชการฝายตุลาการศาลยตุธิรรมวาดวยแนวปฏบิตัใินการนัง่พิจารณาคดคีรบองคคณะ

และตอเน่ือง พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๓ วรรคสอง เปนการไมชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ผูรองจงึขอใชสทิธติามบทบญัญตัมิาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการออกน่ังพิจารณาที่ไมครบองคคณะของผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี 

ขอใหเพิกถอนการใชดุลยพินิจในการทําคําพิพากษาของผูพิพากษาศาลฎีกา ขอใหเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกา

ที่ ๘๗๒๐/๒๕๕๒ และขอใหเพิกถอนระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณา

คดีครบองคคณะและตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอมาผูรองยื่นเอกสารประกอบคํารองเพ่ิมเติมตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือประกอบการอางวาไดใชสิทธิรองตอผูตรวจการแผนดินแลว ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการของสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองตองดวยหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง
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๒๕๘

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล

เพ่ือมีคาํวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสิทธิตาม

วรรคหนึง่ตองเปนกรณีทีไ่มอาจใชสทิธโิดยวิธกีารอ่ืนไดแลว ทัง้นี ้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว

    พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นที่ผู ร องยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

เพิกถอนการใชดุลยพินิจในการทําคําพิพากษาของศาลฎีกา ขอใหเพิกถอนการออกนั่งพิจารณาคดีที่ไมครบองคคณะ

ของผูพิพากษาศาลช้ันตน (ศาลจังหวัดราชบุรี) ขอใหเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๒๐/๒๕๕๒ และขอให

เพกิถอนระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุตธิรรมวาดวยแนวปฏิบตัใินการน่ังพจิารณาคดคีรบองคคณะและตอเน่ือง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น ผูรองมิไดโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูรองตามที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไว เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงมิใชกรณี

ที่ตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบ

ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว

พิจารณาวินิจฉัยได และแมผูรองย่ืนเอกสารประกอบคํารองเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการอางวาไดใชสิทธิรองตอ

ผูตรวจการแผนดิน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินเมื่อคํารองไมตองดวย

หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง แลว จึงไมจําเปนตอง

พิจารณาตอไปวา ผูรองไดใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนใดมากอนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง หรือไม

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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   ๒.๑๖ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นางสาวโศภิน คุมศรีวงษ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอใหยุบพรรคการเมือง ถอดถอนและตัดสิทธินักการเมือง รวมทั้งขอให

ยุติการกระทําของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 

    ขอเทจ็จริงตามคาํรองสรปุไดวา นางสาวโศภิน คุมศรวีงษ (ผูรอง) อางวาเคยเปนผูเขียนจดหมาย

ขอพระราชทานอภัยโทษใหแกวิศวกรชาวไทยที่เคยถูกจับกุมขณะปฏิบัติงานในประเทศกัมพูชา และเปนผูยับยั้งการ

กระทําของสมเด็จ ฯ ฮุน เซน นายเขียว สัมพันธ และพลเอกอาวุโส ตัน ฉวย ยับยั้งปญหาปราสาทเขาพระวิหารและ

ชวยเหลือคนงานเหมืองในประเทศชิลี แกปญหาภัยแลง นํ้าทวม รวมทั้งพลังงานทดแทน 

    คํารองของผูรองกลาวอางวา ภายหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นผลการใชบังคับ นักการเมืองพรรคประชาธิปตย 

กลุม นปก. (แนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ ปจจบุนัเปล่ียนช่ือเปนแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ 

หรือ นปช.) และอดีตนักการเมืองทุกคนไมบอกความจริงแกสังคมไทย จึงทําใหเกิดความขัดแยงไมมีที่สิ้นสุดและเปน

สาเหตุทําใหผูคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยนายกรัฐมนตรีไมสามารถดําเนินการกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได ทั้ง ๆ ที่นักการเมืองทุกคนกลาวหาวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนที่มาของความขัดแยง 

โดยเฉพาะรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๓๗ ทีท่าํใหนกัการเมืองตองถกูตดัสทิธทิางการเมือง นายกรฐัมนตรจีงึไมมอีาํนาจในการ

บริหารประเทศ สิ่งใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง ๔๘๐ คน รวมทั้งสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครกับสมาชิกสภาเขตไดกระทําถือวาไมชอบดวยกฎหมาย ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยดังนี้

    ๑.  มีคําวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗

    ๒. ถอดถอนคณะรฐัมนตรี สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทัง้ ๔๘๐ คน และสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 

รวมทั้งสมาชิกสภาเขต

    ๓. ตดัสิทธิบคุคลท่ีเคยอยูในพรรคการเมืองท่ีถกูยุบพรรคมากอนหนาน้ี และหามมิใหเคล่ือนไหว

ทางการเมืองใด ๆ รวมทั้งเปนตัวแทนของบุคคลใด ๆ

    ๔. มีคําสั่งหามการนําสีแดงมาใชเปนสัญลักษณการเคลื่อนไหวทางการเมือง และ

    ๕. มคีาํส่ังหามมใิหกลุม นปก. เคลือ่นไหวทางการเมอืง และดําเนนิคดกีบักลุม นปก. ดงักลาว 

หากมีการฝาฝนคําสัง่ศาล รวมท้ังมีคาํสัง่ใหยตุกิารกระทําของนกัการเมืองทัง้หมดโดยใชขอบเขตการพิจารณาเดยีวกัน

เพื่อเปนบรรทัดฐาน
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๒๖๐

    ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาในเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองตองดวยหลักเกณฑ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย 

หรือไม

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตอง

เปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองเพ่ือมี

คาํวินจิฉัยวาบทบัญญัตแิหงกฎมายขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูได” และวรรคสอง กาํหนดวา “การใชสทิธิตามวรรคหน่ึง

ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวอันสืบเน่ืองมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองเปนการบรรยายความคิดเห็นในทางการเมืองของผูรอง

และมิไดกลาวอางวาไดถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวอนัสบืเน่ืองมาจากบทบญัญตัแิหงกฎหมาย

อยางไร อกีท้ังไมใชเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนญูมีคาํวินจิฉัยวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายใดขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ดังนั้น 

คํารองของผูรองจึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 

วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพจิารณาวินิจฉัย
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   ๒.๑๗ คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เร่ือง 

นายบัณฑิต พุมทิพย (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วาบทบัญญัตมิาตรา ๑๑๕ (๓) ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม

    ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา นายบัณฑิต พุมทิพย (ผูรอง) ยื่นคํารอง

พรอมเอกสารประกอบ เพ่ือขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวนิจิฉัย กรณบีทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดวาดวยรัฐสภา ในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนผูมีสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังหรือไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑๕ (๓) ที่กําหนดใหตองสําเร็จ

การศึกษาไมตํา่กวาปริญญาตรีหรอืเทียบเทา เปนการเลอืกปฏิบตัทิีไ่มเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง

ในเรื่องการศึกษาอบรม ซึ่งจะกระทํามิได ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ นอกจากนี้มาตรา ๒๙ ยังระบุวา

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได บทบัญญัติดังกลาวจึงกระทบตอสิทธิ

ขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทย 

จึงเปนบทบัญญัติที่ละเมิดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐

    ผูรองไดรองเรยีนตอคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาต ิตามคาํรองลงวนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

วารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงทาง

การเมืองในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญกําหนดให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง เปนบทบัญญัตทิีล่ดิรอนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ 

จงึขอใหคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือยกเลิกกฎหมายดงักลาว คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาแลว เห็นวา กรณีตามคํารองไมอยูในเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒) ทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตจิะใชอาํนาจในการเสนอเรือ่ง

พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญใหได จึงมีมติใหยุติเรื่อง ผูรองยังมิไดยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินหรือ

ฟองคดีตอศาลเพราะเหน็วาผูตรวจการแผนดินมีกรอบอาํนาจเสมอคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติจงึอาจไดรบั

คาํตอบเชนเดยีวกนั สวนทีไ่มไดฟองคดตีอศาลเพราะเหน็วาไมมคีูกรณแีละอยูในอาํนาจของศาลรฐัธรรมนูญโดยตรง

    ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพิกถอนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๓) 

    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองตองดวยหลักเกณฑตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม
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๒๖๒

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหน่ึง บัญญัติวา 

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง บัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง

ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคหน่ึง กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิ

ยืน่คํารองตอศาลเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญได” และวรรคสอง กาํหนดวา 

“การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) 

และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนญู”

    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ แลว เห็นวาผูที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน 

ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้

    (๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว อันสืบเนื่องมาจาก

บทบัญญัติแหงกฎหมาย

    (๒) บคุคลนัน้ตองย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือมีคาํวินจิฉัยวาบทบญัญัตแิหงกฎหมายนัน้

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ

    (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

    พจิารณาแลวเห็นวา กรณีตามคาํรองไมปรากฏวาผูรองเปนบุคคลซึง่ถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพ

ทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวอยางไร ทัง้คาํรองท่ีขอใหพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ตองเปนคํารองที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งคําวา “กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดย

องคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เทียบเทา และมิใชโตแยงวาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดวยกัน แตคํารองของผูรอง

ที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๓) เปนบทบัญญัติ

ที่ละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ นั้น 

มิใชเปนการขอใหวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติ

แหงกฎหมายน้ันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองของผูรองจึงไมตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได

    อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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๒. การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสูระดับสากล
  ศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่อยูใน

กระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญอยางตอเน่ือง อันจะสงผลตอการพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและ

ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสูระดับสากล ดังนี้ 

  ๒.๑ การศึกษาวิจัย ไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในป ๒๕๕๓ จํานวน ๑ เรื่อง 

   รายงานการวิจัย เร่ือง การกระทําของรัฐบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

   การกระทําทางรัฐบาลเปนแนวคิดเก่ียวกับการจํากัดอํานาจของศาลในการควบคุมตรวจสอบการใช

อํานาจของรัฐบาล คาํวา “รัฐบาล” โดยทั่วไป หมายถึง คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสองสถานะ คือ สถานะที่เปนฝายบริหาร

และสถานะที่เปนฝายปกครอง ในสถานที่เปนฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารราชการแผนดินในรูปแบบ

ขององคกรที่มีลักษณะเปนคณะบุคคลท่ีดําเนินการรวมกัน โดยการทําหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีในสถานะที่เปนฝาย

บริหาร อาจแบงเปนหนาท่ีที่เก่ียวของการวางนโยบายในการบริหารราชการแผนดินและหนาท่ีที่เก่ียวของกับความ

สัมพันธระหวางประเทศ เชน การทําสนธิสัญญา เปนตน การกระทําในทางนโยบายดังกลาวอาจเรียกอีกอยางหนึ่ง

วาการกระทําทางการเมือง ซึ่งไมอยูภายใตการควบคุมขององคกรตุลาการ ตามหลักการแบงแยกอํานาจ แตจะอยู

ภายใตการควบคุมทางการเมืองโดยรัฐสภาหรือโดยองคกรท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด สวนในสถานะที่เปนฝายปกครอง 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนจะทําหนาที่ในลักษณะบุคคล คือมีอํานาจหนาที่เปนการเฉพาะเจาะจงใน

การบังคับบัญชาฝายปกครองที่สังกัดในกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

แตละฉบับ ในการบังคับบัญชาหรือสั่งการฝายปกครองนี้ จึงเปนการใชอํานาจทางการปกครองอยางหนึ่งที่สามารถ

ถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองได ตามหลักความชอบดวยกฎหมายและหลักนิติรัฐ 

อาจกลาวไดวาการกระทําทางรัฐบาลเปนการกระทําของรัฐบาลในสถานะท่ีเปนฝายบริหาร ในกิจการใด ๆ  ทีเ่กีย่วของ

กับงานดานนโยบายในการบริหารประเทศหรือในทางรัฐประศาสนโยบาย ซึ่งเปนอํานาจทางการเมือง ซึ่งเม่ือเปน

การกระทําทางรัฐบาลแลวศาลยอมจะไมเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
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   ๑. การกระทําทางรัฐบาลของตางประเทศ

    ๑.๑) แนวคิดวาดวยการกระทําทางรัฐบาลในประเทศฝรั่งเศส

     ในตางประเทศ ทฤษฎีวาดวยการกระทําทางรัฐบาลเปนหลักที่ชวยใหรัฐบาลในฐานะฝาย

บริหารสามารถบริหารราชการไดอยางราบร่ืนโดยปราศจากการตรวจสอบจากองคกรตุลาการ เพราะหากใหมีการ

ตรวจสอบการกระทําทางบรหิารเรือ่ย ๆ  แลวยอมกอใหเกดิความไมตอเนือ่งในการบรหิารงาน เพราะรัฐบาลจะกงัวล

เสมอวาการกระทําตาง ๆ ของตนนั้นอาจถูกตรวจสอบไดเสมอโดยองคกรตุลาการ อีกทั้งยังเปนการเปดชองในการ

ขัดขวางการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาล กลาวคือ เม่ือมีการฟองรองคดีตอศาลยอมทําใหรัฐบาลตองหยุดการ

ปฏบิตังิานเพือ่รอคาํสัง่ศาลตอไป หากเปนเชนนีก้ารบรหิารงานของรัฐบาลยอมไมมคีวามตอเนือ่งและอาจสงผลไปถงึ

หลักความตอเนื่องของการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเปนภารกิจหลักของรัฐบาล

     ดังนั้น ทฤษฎีวาดวยการกระทําของรัฐบาลจึงเปรียบเสมือนความคุมกันในการบริหารงาน

ของรัฐบาล แตไมไดหมายความวารัฐบาลจะบริหารงานไดตามอําเภอใจ เพราะในที่สุดการกระทําตาง ๆ  ของรัฐบาล

ยอมถูกตรวจสอบไดโดยรัฐสภา ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนหรือองคกรอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญกําหนด

     ในประเทศฝรั่งเศส การกระทําทางรัฐบาล (acte de gouvernement) เปนการกระทํา

ของรัฐที่ศาลจะไมเขาไปทําการควบคุมตรวจสอบ ตามหลักทั่วไปของกฎหมายปกครอง การที่ศาลปฏิเสธที่จะเขาไป

ตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาลนั้นยอมเปนการแสดงถึงวาการกระทําทางรัฐบาลเปนขอจํากัดของหลักความชอบ

ดวยกฎหมาย ผลที่ตามมาคือเมื่อมีขอพิพาทความเสียหายหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดอยางรายแรงโดยการ

กระทําทางรัฐบาลศาลมักจะปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีเหลานั้น

     การกระทําทางรัฐบาลคือการกระทําที่ปลอดจากควบคุมโดยศาล ไมวาจะเปนเรื่องดุลพินิจ

หรอืเรือ่งความชอบดวยกฎหมาย เพราะในสงัคมภายใตระบบการเมืองปจจบุนัตองมกีจิการท่ีสาํคัญหรอืมคีวามจาํเปน

บางอยาง เมื่อพิจารณาจากความมั่นคงหรือการดํารงอยูของสังคมนั้น ซึ่งการกระทําดังกลาวไมควรถูกพิจารณาโดย

ขอกฎหมายเนื่องจากเปนเรื่องราวที่มีความออนไหวและไมสมควรจะมีการควบคุมโดยองคกรตุลาการ

     ในระบบกฎหมายฝร่ังเศส การกระทําทางรัฐบาลอาจแบงออกเปนส่ีประเภท คอื การกระทาํ

ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับสภา การกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธระหวางประเทศ การกระทํา

เกี่ยวกับสงคราม และการอภัยโทษของประธานาธิบดี

     (๑) การกระทําที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับสภา การกระทําดังกลาวเปน

ความสัมพันธของอํานาจมหาชนในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีลักษณะเปนการกระทําทางการเมืองที่ศาลไมอาจเขาไป

ตรวจสอบไดเพราะหากศาลมีอํานาจในการตรวจสอบเทากับวาศาลไดเขาไปแทรกแซงกิจการของฝายบริหารและ

ฝายนิติบัญญัติอันจะสงผลใหศาลเองถูกแทรกแซงจากองคกรทางการเมืองไดในภายหลัง และที่สําคัญยังเปนการ
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ละเมิดตอหลักการแบงแยกอํานาจอยางชัดเจนอีกดวย ดังนั้น หากเกิดกรณีปญหาหรือการกระทําที่เกี่ยวของการ

กระทําที่มีลักษณะเก่ียวเน่ืองกับการเมืองแลว ศาลยินยอมที่จะลดบทบาทของตนเองลงเพ่ือรักษาหลักการแบงแยก

อํานาจไว โดยคําวา “รัฐบาล” ในที่นี้ หมายถึง ประธานาธิบดีในฐานะที่เปนประมุขของรัฐดวย ตัวอยาง การกระทํา

ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับสภา เชน

      (๑.๑) การกระทําท่ีเปนการตัดสินใจของฝายบริหารในการเขารวมใชอาํนาจนติบิญัญัติ 

ไดแก กรณีที่ฝายบริหารเขามาใชอํานาจนิติบัญญัติหรือดําเนินการทางนิติบัญญัติ เชน การปฏิเสธที่จะยื่นกฎหมาย

ฉบับใดฉบับหนึ่งใหแกรัฐสภา การตัดสินใจของรัฐบาลท่ีจะเสนอรางกฎหมาย การตัดสินใจของรัฐบาลในการถอน

รางกฎหมาย การที่รัฐบาลปฏิเสธที่จะดําเนินการบางเรื่องเพื่อจะใหมีการรับรางพระบัญญัติใหเร็วขึ้น ความลาชาใน

การประกาศใชรางกฎหมายและการกลาววาพระราชกฤษฎีกาน้ันมีเนื้อหาไมถูกตองตรงกันกับพระราชบัญญัติที่เปน

กฎหมายแมบทในการใหอํานาจในการตรา เปนตน

      (๑.๒) คาํวินจิฉัยหรือคําส่ังการของรฐับาลท่ีจดุเร่ิมตนอันกอใหเกิดการตัดสินใจของ

รัฐสภา ไดแก กรณีที่รัฐบาลเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อที่ประกาศเรื่องเกี่ยวกับอาณาเขตดินแดนของประเทศ ซึ่งถือวา

เปนเรือ่งทีจ่าํเปนเพือ่จะไดมกีารใหสตัยาบันตอสัญญาหรอืสนธิสญัญาระหวางประเทศหรอืกรณีทีร่ฐับาลออกพระราช

กฤษฎีกาเรียกประชุมองคกรดูแลการเลือกตั้งของรัฐสภา

      (๑.๓) การดําเนินการเบ้ืองตนเพ่ือจัดใหมกีารเลือกต้ังสมาชิกสภารัฐสภา เชน การ

ออกรัฐกฤษฎกีากําหนดวนัเลือกต้ัง การท่ีผูวาราชการจงัหวัดดาํเนินการเกีย่วกับการลงทะเบียนประกาศรายชือ่ผูสมคัร

รับเลือกตั้ง การที่รัฐบาลออกเกณฑกําหนดเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง

      (๑.๔) การสัง่การของประธานาธิบดใีนการตัดสนิใจหรือการดําเนินการบางอยางซ่ึง

กอใหเกิดผลกระทบตอความสมัพันธระหวางองคกรตาง ๆ  ตามรัฐธรรมนญู และเก่ียวของกับการดําเนินการของฝาย

นติบิญัญัต ิเชน การตัดสินใจใชอาํนาจพเิศษของฝายบรหิารในการใชมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญฉบับสาธารณรัฐท่ี ๕ 

การที่ประธานาธิบดีตัดสินใจออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจะนํารางกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งใหประชาชนลงประชามติ

     (๒) การกระทําที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศถือเปนหนาที่โดยตรงของ

รฐับาลในการดาํเนนิความสัมพนัธกบัประเทศอืน่ ๆ  ซึง่เปนความรบัผดิชอบโดยตรงของรฐับาลท่ีมตีอรัฐสภา ในกรณี

ที่มีปญหาหรือขอพิพาทเกิดขึ้นศาลไมอาจเขาไปตรวจสอบไดเชนกัน ตัวอยางเชน

      (๒.๑) การปกปองคุมครองบุคคลหรือทรัพยสินของชาวฝร่ังเศสในตางประเทศ 

การกระทาํของผูแทนทางการทตูหรอืกงสลุฝรัง่เศสในตางประเทศ เชน การปฏิเสธไมใหความคุมครองแกคนฝร่ังเศส

หรือการใหความคุมครองไมเพียงพอ
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      (๒.๒) การกระทําที่เกี่ยวกับการดําเนินคดียังศาลยุติธรรมระหวางประเทศ เชน 

การปฏิเสธไมเสนอขอพิพาทใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศตัดสิน

      (๒.๓) การกระทําทีม่ผีลตอการดาํเนนิการของกิจการในรัฐตางประเทศ เชน คาํสัง่

หรือการตัดสินใจของฝายบริหารที่ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงของฝร่ังเศสสงคลื่นไปรบกวนการกระจายเสียงของ

คลื่นวิทยุของรัฐบาลตางประเทศ

      (๒.๔) การกระทาํเกีย่วกบัการจดัทาํ หรอืเลกิสนธสิญัญาระหวางประเทศซึง่เหน็ได

วาเปนเรื่องของรัฐกับรัฐ เชน การดําเนินการเจรจาทางการทูตตาง ๆ การที่ศาลปฏิเสธที่จะรับฟองการกระทําเกี่ยว

กับการจัดทําอนุสัญญา การลงนามในอนุสัญญา การใหสัตยาบันตอสัญญา ตลอดจนการตีความอนุสัญญาระหวาง

ประเทศของรัฐบาล การดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาการปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศ

     อยางไรก็ตาม การกระทําที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศอาจแบงออกไดเปน

สองสวน คือ สวนแรกเปนการกระทําท่ีเก่ียวของกับกิจการตางประเทศโดยแทหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือการกระทําท่ี

สมบรูณในตวัเอง เชน การลงนามในขอตกลงตาง ๆ  กบัการกระทาํท่ีเกีย่วเน่ืองหรือการกระทาํทีแ่ยกออกจากผลในทาง

ระหวางประเทศได เชน การนําเอาขอตกลงระหวางประเทศมาบังคับใชภายในรัฐ หากการกระทําใดเปนการกระทําที่

แยกออกไดแลว ศาลสามารถเขามาตรวจสอบและเพิกถอนได หากศาลเห็นวาการกระทํานั้นไมชอบดวยกฎหมาย

     (๓) การกระทําเกี่ยวกับสงคราม ซึ่งในอดีตศาลมักถือวาเปนเรื่องการกระทําทางรัฐบาล

และกรณทีีร่ฐับาลออกมาตรการอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือท่ีจะปฏิเสธไมใหทรัพยสนิน้ันอยูภายใตการยึดครองของศตัรูใน

ระหวางการสงคราม

     (๔) การใหอภัยโทษของประธานาธิบดี มีอํานาจในการใหอภัยโทษหรือลดโทษใหแก 

นักโทษก็ดี ศาลจะปฏิเสธที่จะเขาไปตรวจสอบวาเปนการเหมาะสมถูกตองหรือไมอยางไร เพราะวาการใหอภัยโทษนี้ 

มิใชการใชอํานาจในทางบริหารแตเปนการใชอํานาจในทางบริหาร แตเปนการใชอํานาจในทางตุลาการอันมีลักษณะ

เปนการกระทําผสมไมอยูภายใตการควบคุมของศาล

    ๑.๒) ทฤษฎีปญหาในทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา

     ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีแนวความคิดในการจํากัดอํานาจตุลาการท่ีจะเขาไปตรวจสอบ 

“การกระทําทางรฐับาล” เชนเดียวกัน โดยเรยีกวา “ทฤษฎปีญหาในทางการเมือง” (Theory of Political Questions) 

หรือ “หลักการวาดวยปญหาทางการเมือง” (The Political Question Doctrine) ซึ่งแมในรายละเอียดจะมีความ

แตกตางกันกับทฤษฎีการกระทําทางรัฐบาลในประเทศฝรั่งเศส แตโดยผลแลวก็เปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ 

เปนการจํากัดอํานาจในการตรวจสอบขององคกรตุลาการที่จะเขาไปยุงเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนทางรัฐประศาส

นโยบาย ซึ่งศาลสูงเห็นวาเปนปญหาที่มีความเกี่ยวของทางการเมืองและควรจะแกไขดวยวิถีทางการเมืองเทานั้น
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     ศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States) ไดวางหลักที่จะไม

รับติดสินคดีอยูสามกรณี ไดแก

     (๑) กรณีพื้นฐาน (Classis Doctrine) คือ ถาคดีใดมีประเด็นที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดให

เรื่องนั้นเปนอํานาจดุลพินิจขององคกรอื่นในรัฐธรรมนูญ เชน รัฐสภา หรือประธานาธิบดี ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด ศาลจะ

ไมรับคดีนั้นไวพิจารณา

     (๒) การพิจารณาจากบทบาทหนาที ่(Functional Considerations) ประเดน็ปญหาเร่ือง

ใด ๆ  อาจถูกจัดวาเปนประเด็นปญหาทางการเมือง หากศาลเห็นศาลเองน้ันขาดขอมูลและศักยภาพในการท่ีจะแกไข

ประเด็นปญหานั้น

     (๓) การพิจารณาอยางรอบคอบ (Prudential Considerations) ประเด็นปญหาทาง

รัฐธรรมนูญอาจถูกจัดวาเปนประเด็นปญหาทางการเมืองได หากศาลพิจารณาอยางรอบคอบหรือมีนโยบายที่

เหมาะสมในการที่จะไมใชอํานาจตุลาการ

     ในสวนของการกระทําท่ีศาลสูงของสหรัฐยอมรับวาเปนการกระทําท่ีเกี่ยวของกับปญหา

ทางการเมืองมีดังตอไปนี้

     (๑) การกําหนดระยะเวลาในการใหสัตยาบันรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

ตามรัฐธรรมนูญกําหนดไวใหเปนอํานาจของสภาคองเกรซน้ัน แมสภาคองเกรซมิไดกําหนดระยะเวลาอันสมควรไว 

ศาลก็ไมมีอํานาจเขาไปกําหนดระยะเวลาอันสมควรในการใหสัตยาบันนี้ได เปนปญหาในทางการเมือง

     (๒) การใชอํานาจของประธานาธิบดีแตเพียงฝายเดียวในการยกเลิกสนธิสัญญาจะตอง

ขอคําแนะนําและเห็นชอบจากวุฒิสภาหรือไมนั้นไมอยูในอํานาจของศาลและเปนประเด็นปญหาในทางการเมือง

     (๓) กระบวนการในการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงสาํคญั (Impeachment) วฒุสิภาสามารถ

แตงต้ังคณะกรรมาธิการขึ้นมาทําหนาที่รับฟงพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือเสนอรายงานตอที่ประชุมวุฒิสภาไดหรือ

ไมนั้นไมอยูในอํานาจของศาลที่จะพิจารณา เพราะเปนประเด็นปญหาในทางการเมือง

     (๔) การแบงเขตเลือกต้ังของมลรัฐ ไมอยูในอํานาจของศาลที่จะพิจารณา เพราะเปน

ปญหาในทางการเมือง

    ๑.๓) การกระทําทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษ

     สําหรับประเทศอังกฤษ ไมมีหลักของการกระทําทางรัฐบาล (Act of government) อยูใน

ระบบกฎหมายของอังกฤษอยางชัดเจน แตจากการศึกษาพบวา ศาลของประเทศอังกฤษไดมีการจํากัดอํานาจของตน

ในการเขาไปพจิารณาขอพิพาทหรือความขดัแยงทางการเมืองบางเรือ่ง ซึง่มีลกัษณะใกลเคียงกบัแนวความคิดในเร่ือง

การกระทําทางรฐับาลอยางในประเทศฝรัง่เศส และใกลเคยีงอยางยิง่กบัแนวความคดิในเรือ่งทฤษฎปีญหาในทางการ
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๒๖๘

เมืองของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักที่วาดวย “การกระทําของรัฐ” (Act of State) นั้น อาจกลาวไดวา

เปนตนแบบของการพัฒนาหลักการกระทําของรัฐในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว

     นอกจาก “การกระทําของรัฐ” แลว แนวความคิดในเรื่องขอขัดแยงทางการเมืองในบาง

กรณีกเ็ปนขอท่ีทาํใหเราพจิารณาแลวเห็นไดวา ศาลใดกไ็มอาจเขาไปแกไขปญหาซึง่จําตองใชวถิีทางทางการเมืองใน

การแกไขปญหาได ในขอนี้ผูวิจัยตองการแสดงใหเห็นเปนประการสําคัญวา รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีของประเทศ

องักฤษน้ันมีความสําคัญนอยกวารัฐสภา (Parliament) และรฐัสภาในทีน่ีห้มายถึง การใชอาํนาจของพระมหากษตัริย

รวมกับรัฐสภา ดังนั้น หลักการสําคัญของการปกครองในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนี้จึงหามมิใหพระมหากษัตริยทรง

ขัดแยงกับรัฐสภาอันเปนองคกรที่ใชอํานาจสูงสุดในการตรากฎหมาย

     แมวาในประเทศองักฤษ กฎหมายลายลักษณอกัษรท่ีเก่ียวของกบัเรือ่งการกระทาํทางรฐับาล

จะไมปรากฏแตในคาํพพิากษาของศาลอังกฤษเองกลบัไดวางหลกัตาง ๆ  อนัเกีย่วของกบัขอจาํกดัการใชอาํนาจตลุาการ

ของตนเองเอาไวเชนในเรื่องของการกระทําของรัฐ

    ๑.๔) การกระทําทางรัฐบาลของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

     สวนการกระทําทางรัฐบาลตามแนวความคิดของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปน

แนวความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการแบงแยกอํานาจและการจํากัดการใชอํานาจอธิปไตยขององคกรตาง ๆ ของรัฐ 

โดยเปนหลักการที่จํากัดอํานาจของศาลยุติธรรมในการเขามาวินิจฉัยกิจกรรมตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนการกระทําทาง

นโยบายหรืออาจกลาวไดวาเปนการกระทําทางรัฐศาสนโยบาย การกระทําท่ีศาลไมอาจเขามาตรวจสอบไดนั้น

เรียกวาการกระทําทางรัฐบาล (Regierungsak) ซึ่งอาจแบงออกเปนสองประเภท คือ การใชอํานาจของรัฐบาล

ในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและการใชอํานาจของรัฐบาลในกิจการตางประเทศ

   ๒. การกระทําทางรัฐบาลของไทย

    สําหรับประเทศ แนวความคิดเกี่ยวกับการกระทําทางรัฐบาลไดรับอิทธิพลมาจากแนวความคิด

เก่ียวกับการกระทําทางรัฐบาลของตางประเทศ คําวา “รัฐบาล” ในบริบทของประเทศไทย ภายใตการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขประกอบไปดวยสองสวน คือ พระมหากษัตริย ในฐานะ

ฝายบริหารสวนประจํา กับคณะรัฐมนตรี ในฐานะฝายบริหารสวนการเมือง โดยอาจจําแนกการกระทําของรัฐบาล

ออกเปนกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้

    (๑) การกระทําที่เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ ไดแก

     (๑.๑) การแกไขกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ซึ่งเปนพระราชอํานาจ

สวนพระองคโดยเฉพาะ ไมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรใด ๆ  ไมวาจะเปนฝายตลุาการ หรือฝายนติบิญัญัติ 

เพราะเปนการกระทําทางรัฐบาลโดยพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนฝายบริหารสวนประจํา
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     (๑.๒) การยบัยัง้รางพระราชบญัญตัขิองรฐัสภา เปนพระราชอาํนาจสวนพระองคทีเ่ปนการ

กระทําทางรัฐบาลท่ีมิไดอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ แตอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบทาง

การเมืองโดยรัฐสภาประกอบกับธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ

     (๑.๓) การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีและการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง

     (๑.๔) การแตงตั้งและใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนงเปน

พระราชอํานาจสวนพระองคที่จะแตงตั้งบุคคลตามพระราชอัธยาศัย

     (๑.๕) การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค

    (๒) การกระทําที่เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามแบบพิธี ไดแก

     (๒.๑) การแตงต้ังนายกรฐัมนตรตีามมตขิองสภาผูแทนราษฎร เปนพระราชอาํนาจในแบบ

พธิกีารตามธรรมเนียมปฏิบตัทิางการเมอืงในประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปน

ประมุข ซึ่งพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจแตงต้ังนายกรัฐมนตรีตามคําแนะนําของรัฐสภา พระราชอํานาจ

ดังกลาวเปนการกระทําทางรัฐบาลที่ผสมผสานเขากับหลัก The King can do no wrong ไมอยูภายใตการควบคุม

ตรวจสอบโดยองคกรใด ๆ ตลอดจนการตรวจสอบทางการเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่สภาผูแทนราษฎรจะตองรับผิดชอบ

ดวยตนเอง

     (๒.๒) การแตงต้ังรัฐมนตรีและการใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามคําแนะนําของ

นายกรัฐมนตรี พระราชอํานาจดังกลาวไมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคกรใด ๆ ตลอดจนการตรวจสอบ

ทางการเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบดวยตนเอง

     (๒.๓) การแตงต้ังและใหขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน ตําแหนงปลัดกระทรวง

อธิบดีและเทียบเทา พนจากตําแหนงตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี พระราชอํานาจในการแตงต้ังขาราชการใน

ตําแหนงสําคัญ ตลอดจนการพนจากตําแหนง ไมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคกรใด ๆ  ตลอดจนการตรวจ

สอบทางการเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบรวมกัน

    (๓) การกระทําท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ ไดแก การประกาศใชและยกเลิกกฎอัยการศึก 

ซึ่งเปนราชการแผนดินท่ีตองมีผูลงนามสนองพระราชโองการและรับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย พระราชอํานาจ

ดังกลาวจึงไมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบไมวาทางใด และการประกาศสงคราม ซึ่งไมอยูภายใตการควบคุม

ตรวจสอบขององคกรใด ๆ เชนกัน เพราะเปนความสัมพันธระหวางรัฐสภากับพระมหากษัตริย

    (๔) การกระทําที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแก การแตงตั้งทูตของประเทศไทย

และการรับทูตของตางประเทศ ซึ่งเปนพระราชอํานาจที่ทรงใชภายใตคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี ไมอยูภายใตการ

ควบคุมตรวจสอบโดยองคกรใด ๆ  และการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนายประเทศ
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หรือองคการระหวางประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติฝายบริหารจะเปนผูรับผิดชอบในความสัมพันธในทางระหวางประเทศ

และถือวาเปนการกระทําแทนประมุขของรัฐ ดังนั้น ฝายบริหารจึงตองรับผิดชอบทางการเมืองดวยตนเอง

    (๕) การกระทําอันเปนท่ีมาแหงเกียรติยศ ไดแก การสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักด์ิ 

การพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนพระราชอํานาจสวนพระองคไมอยูภายใตการควบคุม

ตรวจสอบโดยองคกรใด ๆ ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบทางการเมือง

    (๖) การกระทําเกี่ยวกับความเปนธรรม ไดแก การพระราชทานอภัยโทษ

    (๗) การกระทําเกี่ยวกับการดําเนินงานทางรัฐสภา ไดแก การยุบสภา การเรียกประชุม และ

ปดประชุมรัฐสภา การตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ การตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ

กฎหมาย การเสนอรางพระราชบัญญัติตอรัฐสภา การแถลงนโยบายตอรัฐสภา ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบทางการ

เมืองอยูแลว

    ในสวนของการพิจารณาพิพากษาขององคกรตุลาการ ไดมีคําพิพากษาของศาลปกครองและ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาการกระทําตอไปนี้ไมอยูภายใตการตรวจสอบการใชอํานาจโดยศาล ไดแก 

การยุบสภาผูแทนราษฎร และการกระทําที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ

    ดงันัน้ เมือ่การกระทําใดเปนการกระทําทางรัฐบาลแลว ยอมถือวาเปนอาํนาจของฝายบรหิารโดยแท 

ซึง่องคกรตลุาการควรปฏเิสธเขาไปควบคมุตรวจสอบการกระทาํดังกลาวทีโ่ดยปกตถิกูควบคมุตรวจสอบหรอืสามารถ

หาทางออกไดดวยวิธีทางการเมืองอยูแลว

   ๓. การควบคุมการกระทําทางรัฐบาล

    ในสวนของการควบคุมการกระทําทางรฐับาลมีรากฐานมาจากแนวความคิดสองประการ คอื ทฤษฎี

ดุลยภาพแหงอํานาจ อันเปนแนวความคิดที่วาดวยการรักษาเสถียรภาพของอํานาจขององคกรของรัฐมิใหไปกระทบ

หรือกาวลวงไปยังการใชอํานาจขององคกรอื่น กับทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบทางการเมือง อันเปนแนวความคิด

ในการมอบหมายใหรัฐบาลในฐานะท่ีเปนฝายบริหารทําหนาท่ีบริหารประเทศและรับผิดชอบตอนโยบายของตนที่ได

แถลงตอรัฐสภา

    วิธีการในการควบคุมการกระทําทางรัฐบาลอาจแบงเปนสองประการ คือ การควบคุมการกระทํา

ทางรัฐบาลที่ไดกระทําลงในฐานะฝายบริหารสวนประจํา และการควบคุมการกระทําทางรัฐบาลของฝายบริหารสวน

การเมือง

    ประการแรก การควบคุมการกระทําทางรัฐบาลที่ไดกระทําลงในฐานะฝายบริหารสวนประจํา 

เปนการใชพระราชอํานาจสวนพระองคของพระมหากษัตริย ซึ่งพระราชอํานาจดังกลาวเปนไปตามแบบแผนราช
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ประเพณีที่สืบมาตั้งแตอดีตกาลไมอาจเขาไปควบคุมได ดังนั้น ขอจํากัดของการใชพระราชอํานาจจึงเปนไปตาม

แบบแผนที่ปฏิบัติที่สืบตอกันมาตามโบราณราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ

    ประการทีส่อง การควบคมุการกระทําทางรัฐบาลของฝายบรหิารสวนการเมอืงซึง่ไมอยูภายใตการ

ควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ แตอยูภายใตความรับผิดชอบตอรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนประชาชนและองคกร

อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด นอกจากนี้ ฝายบริหารยังตองบริหารราชการแผนดินภายใตความรับผิดชอบของ

ประมุขของประเทศอีกดวย

    การควบคุมในลักษณะหลังนี้อาจแบงเปนการควบคุมกอนการใชอํานาจและการควบคุมหลักการ

ใชอํานาจ

    การควบคุมกอนการใชอํานาจ ไดแก กรณีที่ฝายบริหารตองบริหารงานตามที่ไดแถลงนโยบาย

ไว กรณีที่ผายบริหารไมแนใจวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม และกรณีของหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่เปนประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอาํนาจตามหนังสอืสญัญาหรอื

ตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัตเิพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบ

ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ

งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งกรณีตาง ๆ เหลานี้รัฐธรรมนูญกําหนดใหฝายบริหารตองขอความเห็น

หรือไดรับความยินยอมจากรฐัสภาเสียกอน

    สวนการควบคุมหลังการใชอํานาจ อาจแบงเปนสองประการ คือ การกระทําทางรัฐบาลท่ีสมบูรณ

ในตัวเอง ซึ่งยอมปลอดจากการควบคุมโดยองคกรตุลาการ เพราะเปนการกระทําทางการเมืองโดยแท แตอยูภายใต

กลไกของการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐสภาโดยทั่วไป ไดแก การกระทําที่เปนความสัมพันธระหวางฝายบริหารและ

ฝายนิตบิญัญตั ิเชน การออกพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแทนราษฎร การเสนอรางกฎหมายและรวมถงึการขอถอนราง

กฎหมายออกจากการพิจารณาและการกระทําที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การทําสนธิสัญญา

กับตางประเทศ การประกาศสงคราม เปนตน และการกระทําที่แยกออกได กลาวคือ เปนการกระทําที่แยกออกได

จากการกระทําท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศโดยตรง หรือแมจะเปนผลตอเนือ่งมาจากการกระทําท่ีเก่ียวกับ

ความสัมพนัธระหวางประเทศโดยตรง แตก็สามารถแยกออกไดโดยเด็ดขาด จากการกระทําที่เกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางประเทศ จนอาจกลาวไดวาการกระทําแตละการกระทําสามารถดํารงอยูไดโดยตัวของตัวเอง การกระทําท่ี

แยกออกไดนี้ไมมีลักษณะเปนการกระทําทางรัฐบาล แตเปนการกระทําทางปกครอง ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของ

ศาลปกครอง
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๒๗๒

   ๔. บทสรุปและขอเสนอแนะ

    จากการศกึษาเปรยีบเทยีบแนวความคิดเกีย่วกบัการกระทาํทางรฐับาลของประเทศไทย สาธารณรฐั

ฝร่ังเศส สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ีสหรฐัอเมรกิา และประเทศองักฤษ พบวา โดยแนวความคิดเกีย่วกบัการกระทาํ

ทางรัฐบาลของตางประเทศ ในทางวิชาการไดมีการแบงประเภทการกระทําทางรัฐบาลไวอยางชัดเจนและในสวน

ของคําพิพากษาก็ไดวาหลักกฎหมายเก่ียวกับการกระทําทางรัฐบาลไวอยางสอดคลองกัน ซึ่งสงผลดีตอการบริหาร

ราชการแผนดิน โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายของฝายบริหาร ซึ่งตางกับกรณีของประเทศไทยที่ไดรับเอาหลัก

กฎหมายของตางประเทศมาใช แตในบางกรณศีาลกลบัไมไดพพิากษาตามหลักกฎหมาย โดยเฉพาะคําสัง่ศาลปกครอง

กลางในคดีแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา เรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก (คดีหมายเลขดํา

ที่ ๙๘๔/๒๕๕๑) และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ ซึ่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ทําใหการวาง

หลกักฎหมายโดยเฉพาะในเรือ่งการกระทาํทางรฐับาลไมเปนไปตามหลกัสากลและกอใหเกดิผลทีต่ามมาคอืศาลเขาไป

กาวกายและแทรกแซงการดําเนินการของฝายบริหารและการควบคุมตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ

    จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่ทํา

หนาที่วินิจฉัยวาการกระทําใดเปนการกระทําทางรัฐบาล โดยบัญญัติเปนมาตรหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อํานาจของ

ศาลรฐัธรรมนญูดังกลาวคงเปนเพยีงอํานาจชีข้าดวาการกระทาํใดเปนการกระทาํทางรฐับาลเทาน้ัน มิไดหมายความ

วาใหศาลรัฐธรรมนูญเขาไปมีอํานาจควบคุมตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาลแตอยางใด

  ๒.๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่อยูในกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

ไดดําเนินโครงการและ หรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการ

วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

   ๒.๒.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่คดี ไดจัดใหมีการบรรยายและเสวนาทางวิชาการเพื่อ

เพ่ิมพูนองคความรูใหแกเจาหนาท่ีศาลรฐัธรรมนญูผูปฏิบตังิานในกระบวนการพิจารณาวนิจิฉัยคดขีองศาลรฐัธรรมนญู 

โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายมหาชนหรือดานอ่ืน ๆ มาบรรยายใหแกเจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ

และคณะผูสนบัสนุนการปฏิบตัหินาทีข่องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ง หลกักฎหมายอนัเกิดจากคาํวนิจิฉยัของ

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม

     วตัถปุระสงคของการประชมุทางวชิาการในเรือ่งนีเ้พ่ือใหเกดิความรูและความเขาใจทีเ่กีย่วกบั

หลักกฎหมายอันเกิดจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ

ประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญและประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
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เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ขาราชการและเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน

   ๒.๒.๒ การจดัทําฐานขอมูลกฎหมายและสํานวนคด ีจดัทําแฟมขอมูลกฎหมาย และจดัเกบ็สํานวนคดี

คาํรองทีว่นิจิฉยัแลว เพือ่เปนขอมลูในการศึกษาคนควาและเปนบรรทดัฐานในการจดัทาํคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู 

๓. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย 

  ศาลรัฐธรรมนูญมุงเนนการใหความรูความเขาใจในดานสิทธิและวิธีการรักษาสิทธิเสรีภาพใหแกประชาชน

เพื่อใหสามารถปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของตนตามท่ีกฎหมายใหการรับรองและความคุมครอง ตลอดจน

ทราบถงึภารกจิของศาลและชองทาง วธิกีารท่ีจะเขามารับบริการดานการความยุตธิรรมของศาลรัฐธรรมนูญไดอยาง

ถกูตอง อนัเปนหลกัการพ้ืนฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดดาํเนนิการโครงการและ

กิจกรรมซึ่งมีทั้งที่ดําเนินการเองตามลําพังและที่รวมกับองคกรและหนวยงานอื่นของรัฐ ดังนี้

  ๓.๑ การสรางองคความรูในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไดดําเนินการผลิตเอกสาร 

หนังสือ วารสาร จดหมายขาวและรายงานผลการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขยายผลการเสริมสรางองค

ความรูเกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนี้

   (๑) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม

   (๒) จัดพิมพหนังสือบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในระบบศาลไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

   (๓) จัดพิมพบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพ่ือเปนการเผยแพร

ใหกับหนวยงาน ประชาชน และผูที่ใหความสนใจ 

   (๔) จดหมายขาวศาลรฐัธรรมนญู เพ่ือเผยแพรกจิกรรมของศาลรัฐธรรมนญูเปนการสือ่กลางระหวาง

ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชนปละ ๖ ฉบับ โดยจัดพิมพ ๒ เดือน ตอ ๑ ฉบับ จํานวน ๓๖,๐๐๐ เลม

   (๕) วารสารศาลรฐัธรรมนูญ เพ่ือเปนส่ือทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานวิชาการและคาํวินจิฉัย

ที่นาสนใจของศาลรัฐธรรมนูญกําหนดเผยแพรปละ ๓ เลม หรือวารสารรายสี่เดือน 

   (๖) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๒ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ

ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ และรายงาน

การศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๕,๐๐๐ เลม 

   (๗) จัดพิมพรวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
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๒๗๔

  ๓.๒ การประชาสมัพันธเก่ียวกบับทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการคุมครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชน 

และการพัฒนาประชาธิปไตย 

   (๑) จดัแสดงนิทรรศการเผยแพรความรูเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญรวมกบัผูตรวจการแผนดิน ณ จงัหวัด

นครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

   (๒) จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันรพี ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ (อาคารเอ)

   (๓) การเผยแพรความรูเกีย่วกับรฐัธรรมนญูและศาลรัฐธรรมนญูผานส่ือวทิยกุระจายเสียง รายการ 

“คุยกับสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ทางวิทยุรัฐสภา FM ๘๗.๕ MHz 

   (๔) การเผยแพรความรูทางเวบ็ไซตศาลรัฐธรรมนญู เนนความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนญูและศาลรัฐธรรมนญู 

รวมท้ังคําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกคําวินจิฉัย และบทความท่ีมคีวามสาํคัญ เพ่ือใหผูทีส่นใจสามารถคนควาหาความรู

และศึกษาอางอิงคําวินิจฉัยตาง ๆ ผานเว็บไซตของศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th 

   (๕) โครงการสัมมนาในภูมิภาคศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

   (๖) จัดสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชน ณ จังหวัดระยอง

๔. การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศในระดับสากล

  การพฒันาองคกรและบคุลากรในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดจดัฝกอบรมเพ่ือเสรมิสรางขดีสมรรถนะขององคกร

และบุคลากร รวมทั้งจัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนาทางวิชาการและเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานและ 

หรือองคกรภาครัฐจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางองคความรูในดานตาง ๆ ดังนี้

  ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรดานวิจัยและวิชาการ จัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัย 

/วิชาการ และหรือฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

   (๑) การประชุมวิชาการประจําปสถาบันพระปกเกลา

   (๒) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ

   (๓) บรรยายวิชาการ กําลังอํานาจแหงชาติดานการเมืองของประเทศไทย ตามหลักสูตรเสนาธิการ

กิจ รุนที่ ๕๔

   (๔) หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ รุนที่ ๑

   (๕) หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ รุนที่ ๒๑
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   (๖) โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการ รุนที่ ๑ 

   (๗) โครงการศึกษาวิจัยเสริมสรางศักยภาพกฎหมายใหกับคนยากไร

  ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย จดัสงบคุลากรเขารวมสัมมนาในประเดน็ทางกฎหมายและ หรอืเขา

รับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้

   (๑) ประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศ รุนที่ ๖

   (๒) การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ ๙

   (๓) การบรรยายพิเศษ วชิารัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูและศาลรัฐธรรมนญู หลกัสตูร

นายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รุนที่ ๒๑

   (๔) วิทยากรรวมอภิปราย ศาลยุติธรรมกับความสัมพันธและบทบาทอํานาจหนาท่ีที่เกี่ยวของกับ

ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง หลักสูตรผูพิพากษาศาลชั้นตน รุนที่ ๑๕ – ๑๖ 

   (๕) การบรรยายพิเศษ วิชาการรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ

หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นตน รุนที่ ๓๕

   (๖) หลักสูตรผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุนที่ ๒๒

   (๗) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ ๑

   (๘) โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ ๓๐

   (๙) บรรยายพิเศษ ขาราชการรัฐสภา ผูบริหารระดับกลาง เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

   (๑๐) โครงการเสวนา เรื่องการบริหารความขัดแยงในทางอาญา

   (๑๑) โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 

   (๑๒) การพัฒนาองคความรูดานกฎหมายสําหรับขาราชการกรมบญัชกีลาง (นกัวชิาการคลังและนติกิร) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ

  ๔.๓ การพัฒนาบุคลากรดานบริหาร จัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนาทางการบริหารและหรือเขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้

   (๑) โครงการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการมืออาชีพ

   (๒) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต และรายงานการประชุม 

รุนที่ ๙๒ และรุน ๙๓
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๒๗๖

   (๓) หลกัสูตรสมัฤทธบิตัร การใหบรกิารสาธารณะโดยประชาชนมีสวนรวม (People’s Audit) รุนที ่๑๐

   (๔) หลักสูตรนักบริการระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม

   (๕) การอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รุนที่ ๑๗

   (๖) การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทํารางระเบียบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

   (๗) การบรรยายพิเศษ เรื่อง The Lisbon Treaty and the Future of Europe

   (๘) หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุนที่ ๔๘

   (๙) หลักสูตรการพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย รุนที่ ๑

   (๑๐) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ รุนที่ ๑

   (๑๑) หลักสูตรการพัฒนาระบบคิดและความคิดสรางสรรค รุนที่ ๓๓

   (๑๒) การสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขของระเบียบการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศและตางประเทศ

   (๑๓) บรรยายพิเศษ วิชาการนโยบายสาธารณะและการวิเคราะหนโยบาย

   (๑๔) หลักสูตรกรรมฐานเบื้องตน ๗ วัน

   (๑๕) โครงการฝกอบรมหลักสูตรศิลปะและภาวะผูนํา รุนที่ ๑

   (๑๖) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ รุนที่ ๒๒

   (๑๗) โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ใหมีคุณคาแกองคกร รุนที่ ๑

   (๑๘) โครงการศึกษาหลักสูตรการใหบริการสาธารณะโดยการมสีวนรวมของประชาชน รุนท่ี ๑๑ และ

รุนที่ ๑๒

   (๑๙) หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ. รุนที่ ๒๓)

   (๒๐) โครงการประชุมชี้แจงเจาหนาที่การเงินและผูมีสิทธิเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการเบิกจาย

สวัสดิการรักษาพยาบาล ภายใตพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลมหาชน รุนที่ ๒ 

   (๒๑) โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจางสําหรับหนวยงานภาครัฐ สําหรับ

เจาหนาที่พัสดุในสวนกลาง รุนที่ ๓

   (๒๒) หลักสูตรศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพ รุนที่ ๑๒

   (๒๓) หลักสูตรการจัดการความรูในองคกรสมัยใหม รุนที่ ๑

   (๒๔) โครงการประชุมวิชาการนักหอสมุด

   (๒๕) โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสํานักงานยุคใหม รุนที่ ๒๘
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   (๒๖) โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการความรูในองคกรสมัยใหม รุนที่ ๑

   (๒๗) โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลผูบริหารระดับกลาง รุนที่ ๑๑ และรุนที่ ๑๒

   (๒๘) โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ ๙

   (๒๙) โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือตอบโต และรายงานการประชุม

รุนที่ ๑๐๐

   (๓๐) ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

   (๓๑) โครงการอบรมหลักสูตรวิปสสนากรรมฐาน

   (๓๒) โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ รุนที่ ๙

   (๓๓) โครงการอบรมหลักสูตรมนุษยสัมพันธและจิตวิทยาในการทํางาน รุนที่ ๑๓๑

   (๓๔) โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการใหบริการที่ประทับใจ รุนที่ ๘

   (๓๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สัทศาสตรปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกวา รุนที่ ๑๙

   (๓๖) โครงการอบรมหลักสูตรงบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน รุนที่ ๒๓

   (๓๗) โครงการอบรมหลักสตูรหลกัการปฏบิตัริาชการแนวใหมภายใตการปฏริปูการเมอืงและการบริการ

สังคม

   (๓๘) โครงการอบรมหลักสูตร Competency กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความสําเร็จของ

องคกร รุนที่ ๘

   (๓๙) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ : รวมพลังความรวมมือของทุก

ภาคสวน

   (๔๐) เขารวมประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแตงต้ังขาราชการพลเรือนตําแหนงประเภท

บริหารระดับสูงและตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่ตองนําความการบังคับทูล พระกรุณาโปรดเกลา ฯ

   (๔๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลังเครือขาย : สานพลังสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

   (๔๒) การสัมมนา เรื่อง การจัดทําฐานขอมูลนักการเมือง 

   (๔๓) การสัมมนาของคณะกรรมการติดตามสถานการณบานเมืองวุฒิสภา

   (๔๔) โครงสัมมนา ๑๑ ป จากอดีตถึงปจจุบันและอนาคตมุงสูมาตรฐานสากล

   (๔๕) การสัมมนา เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดซ้ือและจัดจางสาธารณะและพัฒนา

กรอบกฎหมายและระเบียบ
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๒๗๘

  ๔.๔ การพฒันาบคุลากรดานเทคโนโลย ีจดัสงบคุลากรเขารวมสมัมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ หรือ

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้

   (๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e-Budgeting)

   (๒) การอบรมหลักสูตร IT Management & Implementation ทุนสํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบ 

(CPS)

   (๓) หลักสูตรโปรแกรม PPA

   (๔) โครงการฝกอบรมหลักสูตร Information Technology and Application

๕. การเสรมิสรางและพฒันาเครอืขายความรวมมอืกบัองคกรภายนอกทัง้ในประเทศและตางประเทศ

  ๕.๑ การเสริมสรางความรวมมือกับองคกรภายในประเทศ ไดดําเนินกิจกรรมสําคัญ ๒ กิจกรรม คือ การ

เขารวมกิจกรรมกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ และสถาบันการศึกษาที่หนวยงานนั้น ๆ  จัดขึ้น และการสงเสริมใหมีการ

ศึกษาดูงานท่ีศาลรัฐธรรมนูญ โดยปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดมีหนวยงานและคณะบุคคลเขาศึกษาดูงานและรับฟงการ

บรรยายภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรฐัธรรมนูญ ดังนี้

   (๑) วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษา คณะนิติศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

   (๒) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

   (๓) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษาคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

   (๔) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี

   (๕) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะเยาวชนศูนยสงเสริมและสืบสานจริยธรรมวัยรุน ไดกําหนด

กิจกรรม “คายนิติอาสา พัฒนาสังคม”

   (๖) วันที่ ๗ และ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะผูชวยผูพิพากษาศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

   (๗) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษาคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   (๘) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษาคณะนิติศาสตร วิทยาลัยพิษณุโลก
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   (๙) วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะอาจารย และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก

  ๕.๒ การเสริมสรางความรวมมอืกับองคกรตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดมบีคุคลสําคญัเขาเย่ียม

คารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมศึกษาดูงานและการศึกษาดูงานในตางประเทศ ดังนี้

   (๑) ประชมุคณะกรรมาธกิารเตรยีมการกอต้ังสมาคมศาลรฐัธรรมนญูภมูภิาคเอเชยี คร้ัง ๓ ในระหวาง

วันที่ ๕ -๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

   (๒) ประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการกอต้ังสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียคร้ัง ๔ และการ

ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียครั้งที่ ๗ ในระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

   (๓) ประธานแหงสาธารณรัฐตุรกีและคณะ นายฮาซิม คิลลิค (Mr.Hasim Kilic) เขาเยี่ยมคารวะ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

   (๔) เอกอัคราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงญี่ปุนประจําประเทศไทย ฯพณฯ นายเซอิจิ โคจิมะ 

(H.E. Mr.Seiji Kojuma) เขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

   (๕) คณะนักศึกษาฝกงานจากประเทศเยอรมนีเขาศึกษาดูงาน ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๖. การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร

  ศาลรัฐธรรมนูญไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรภายในองคกร 

จึงไดสงเสริมและเสริมสรางการนําหลักธรรมในทางศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและในการดําเนินชีวิต

ประจําวัน และไดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีเหตุผลดังนี้

  ๑. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดกาํหนดใหรฐัตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัญญัติไวในมาตรา ๗๘ วา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดานการบริหารราชการแผนดินดังน้ี (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรฐั ควบคูไปกบัการปรบัปรุงรูปแบบและวธิทีาํงาน เพ่ือใหการบรหิารราชการแผนดินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการ และไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

D 114-296 m2.indd   279D 114-296 m2.indd   279 9/14/11   11:51 AM9/14/11   11:51 AM



๒๘๐

และวัฒนธรรม โดยบัญญัติไวในมาตรา ๗๙ วา รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา

ที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันท

ระหวางศาสนิกของทุกศาสนา รวมท้ังสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพฒันา

คุณภาพชีวิต อีกท้ังไดบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐไวในมาตรา 

๒๗๙ วรรคหนึง่ วา มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง ขาราชการ หรอืเจาหนาทีข่องรัฐแตละ

ประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 

  ๒. สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดพระราชทาน

พระไตรปฎกอนัเปนคมัภรีหลกัของพระพทุธศาสนาฝายเถรวาท ฉบบัอกัษรโรมนัซึง่เปนฉบบัปฐมฤกษแกศาลรัฐธรรมนญู

ในปพุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเผยแผและใหมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและวัตถุประสงคของการพระราชทานพระไตรปฎกเพื่อประดิษฐาน 

ณ ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐขึ้นเพื่อดําเนินการ

พฒันาคุณภาพ คณุธรรม และจรยิธรรมของขาราชการ และเจาหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนูญและสาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ

ตามนโยบายของศาลรฐัธรรมนญูและเจตนารมณของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ขางตน 

โดยมีวัตถุประสงค คือ

  (๑) เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีของศาลรฐัธรรมนญูและสาํนักงานศาลรฐัธรรมนญูมีความรูความเขาใจ

ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาทั้งดานปริยัติ (ทฤษฎี) ปฏิบัติ (การฝกฝน) และปฏิเวธ (ผลการปฏิบัติ)

  (๒) เพื่อใหมีการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาท้ังดานปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ มาใชในการ

ปฏิบัติงานทั้งในดานการครองตน ครองคนและครองงาน

  (๓) เพือ่สงเสริมใหมกีารศึกษาคนควาองคความรูทางพระพทุธศาสนาทีจ่ารกึไวในพระไตรปฎกใหแพรหลาย

ทั้งในหมูขาราชการและเจาหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป

  (๔) เพือ่สงเสรมิใหมกีารนาํหลกัและแนวทางปฏบิตัทิีถ่กูตองมาใชในการฝกสมาธวิปิสสนา และการปฏบิตัิ

ธรรม ตลอดจนนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

  การดําเนินการดังกลาวไดมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้

  (๑) จัดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การเสวนาธรรมและ/หรือการปฏิบัติธรรมเปน

ประจําในวันธรรมสวนะหรือตามที่เห็นเหมาะสม

  (๒) จดัใหมกีารฝกสมาธิวปิสสนาและการปฏบิตัธิรรม โดยผูทรงคณุวฒุทิีเ่ปนบรรพชติและ/หรอืคฤหสัถให

คําแนะนําและ หรือนําฝกปฏิบัติตามโอกาสอันควร
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  (๓) จัดใหมีการทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และรักษาศีลตามโอกาสอันควร 

  ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดดําเนินการโดยสังเขปดังนี้

  ๑. สงผูแทนเขารวมงานสัปดาหสงเสริมศาสนา สัปดาหแรกของเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ จัดโดยสํานักงาน

เสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

  ๒. อาราธนาศาสตราจารย ดร.พระธรรมโกศาจารย (ประยูร สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๙ (ขณะเปนสามเณร) 

พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), M.A., M.Phil., Dip. In French, Ph.D. (Philosophy)) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจาคณะภาค ๒ (เขตปกครองคณะสงฆ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอางทอง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย มาปาฐกถาธรรมเรื่อง “ธรรมะที่ชาวพุทธควรรู” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม 

๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม ๔/๑ อาคารศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A) ซึ่งไดรับความประทับใจและความรู

ความเขาใจในหลักการของพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก จึงไดจัดทําวีซีดีการปาฐกถาธรรมดังกลาวใหกับบุคลากร

ภายในองคกรทุกทาน

  ๓. สงผูแทนเขารวมงานวันขาราชการพลเรือน เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยเริ่มตั้งแตพิธีทําบุญ

ตักบาตรในชวงเชา และเขารวมฟงบรรยายและการอภิปรายในภาคเชาและภาคบาย

  ๔. จัดทําบุญเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๒ ป ณ อาคารที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ (ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A)) เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย

มพีระอาจารยอารยะวงัโส พรอมพระสงฆจากวดัปาพุทธพจนหริภญุชัย จงัหวัดลําพูน มาประกอบพธิทีางศาสนา ทัง้นี้

พระอาจารยอารยะวังโส ประธานสงฆวัดปาพุทธพจนหริภุญชัย ไดแสดงธรรมใหขอคิดในการปฏิบัติงานอีกดวย

  ๕. อาราธนาพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A., ศน.ด.) ปจจุบันดํารงตําแหนง

เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ครอบคลุมในเขต

จังหวัดภาคใตทั้งหมด มาบรรยายธรรมและนําปฏิบัติธรรมเรื่อง “การบริหารจิต” เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม ๔/๑ อาคารศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A) โดยพระคุณเจาไดแยกการฟงธรรม

และการปฏิบัติธรรมออกเปน ๓ ชวง คือ ชวงที่ ๑ ฟงธรรมบรรยาย ชวงที่ ๒ นําปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ) ชวงที่ ๓ 

เสวนาธรรมโดยการถาม – ตอบ ซึ่งไดรบัความประทับใจและความรูความเขาใจในหลักการของพระพุทธศาสนาเปน

อยางมาก จึงไดจัดทําวีซีดีการบรรยายธรรมและการปฏิบัติธรรมดังกลาวใหกับบุคลากรภายในองคกรทุกทาน
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๒๘๒

  นอกจากการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมภายในองคกรภายใตรปูแบบดังกลาวขางตนแลว ยังดําเนินการ

หลากหลายรูปแบบ อาทิ การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่เปนชายเขารับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา สวน

บุคลากรที่ไมประสงคจะอุปสมบทที่เปนชายไมวาดวยเหตุใด หรือเคยอุปสมบทมาแลว กับทั้งบุคลากรที่เปนหญิง 

ศาลรัฐธรรมนูญก็สงเสริมสนับสนุนใหเขารับการอบรมหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ โดยรับผิดชอบคาใชจาย

ในการฝกอบรม เชน หลักสูตรการบริหารจิต จัดโดยพุทธสมาคมแหงประเทศไทย หลักสูตรการบริหารจิต จัดโดย

คณะสงฆวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี กับทั้งไดเขารวมงานมงคลตาง ๆ ของบุคลากรภายในองคกร และเขารวมเปน

เจาภาพงานศพของญาติที่ใกลชิดของบุคลากรภายในองคกร ทั้งน้ี เพ่ือเปนการผูกสานสัมพันธของบุคลากรภายใน

องคกรใหมคีวามใกลชดิสนิทสนมกนั รวมแรงรวมใจกนัฉนัทพีน่องในการปฏิบตังิาน และยังใหการสนบัสนุนบคุลากร

ไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือโดยเสมอภาคเทาเทียมกนั ซึ่งการดําเนินการหลากหลาย

รูปแบบดังกลาวน้ันมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือใหการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรภายในองคกรตามที่รัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื่นบัญญัติไวบรรลุวัตถุประสงคเสมอภาคเปนธรรม เปนประโยชนตอประเทศชาติบานเมืองสืบไป
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๒๘๓

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ โครงการพัฒนา

คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาท่ีของ

รัฐ ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วัน ท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๓  สัมมนา

ภูมิภาค โรงเรียนบานค่ันกระได จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ การสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยภายในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ” 

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ภาพกิจกรรม

๒๘๔

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย

นเรศวร มาศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

วนัท่ี ๑๑ - ๑๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๓ นทิรรศการ

ผูตรวจการแผนดินพบประชาชนในภูมิภาค

รวมกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ จังหวัด

นครราชสีมา
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๒๘๕

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มาศกึษาดงูาน ณ สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู
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ภาพกิจกรรม

๒๘๖

วนัท่ี ๒ มนีาคม ๒๕๕๓ คณะมนษุศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มาศึกษาดงูาน ณ สาํนักงานศาลรัฐธรรมนญู

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ นักศึกษาคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บาน

จอมบึง จังหวัดราชบุรี มาศึกษาดูงาน ณ 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๘๗

วันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประชุม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย ณ 

กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผูแทนศูนย

สงเสริมและสืบสานจริยธรรมวัยรุ น ณ 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันท่ี ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รวม

สัมมนาผู ตรวจการแผนดินและองคกร

ตามรัฐธรรมนูญพบประชาชน ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช
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ภาพกิจกรรม

๒๘๘

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทําบุญศาล

รัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๑๒ ป ณ สํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สํานักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกร

มหาชน) ครบรอบ ๓ ป ณ อาคาร B 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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๒๘๙

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะผูชวย

ผู พิพากษาศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

วนัท่ี ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จดัโครงการ

สัมมนาระหว างศาลรัฐธรรมนูญและ

สื่อมวลชน เรื่อง “เสรีภาพของสื่อมวลชน

ตามรัฐธรรมนูญ : คุณูปการตอสังคมไทย” 

ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ 

โรงแรมโนโวเทล รมิเพรีสอรท จงัหวัดระยอง
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ภาพกิจกรรม

๒๙๐

วันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ นิทรรศการ

งานวันรพี ณ ลานอเนกประสงค อาคาร A 

รวมกับสํานักงานอัยการ

วัน ท่ี  ๖  สิ งหาคม  ๒๕๕๓  ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีและคณะตุลาการ

เขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๙๑

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลาเนื่องใน

วันรพี ณ ศาลยุติธรรม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ การจัดแสดง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ อาคาร B 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ภาพกิจกรรม

๒๙๒

วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๓ รับฟงธรรมะ

เรื่อง “การบริหารจิต” ณ หองประชุม 

๔/๑ อาคารศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร A 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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๒๙๓

วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๓ วางพวงมาลา

เจาพระยารัตนาธิเบศร ณ โรงเรียนรัตนธิเบศร 

จังหวัดนนทบุรี

วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร 

วทิยาลัยพษิณโุลก ศกึษาดูงาน ณ สาํนกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ
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ภาพกิจกรรม

๒๙๔

วัน ท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

อดีตตุลาการศาลรฐัธรรมนญู และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดมอบถุงยังชีพ

และยารักษาโรค ชวยเหลือแกประชากร

ผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล

ทาลาน อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี
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๒๙๕

วัน ท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญรวมกจิกรรมเฉลิมพระเกียรต ิฯ 

ณ อาคาร B ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด

พิษณุโลก ศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ
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ภาพกิจกรรม

๒๙๖

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาลรัฐธรรมนูญ

และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู  

ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะ

เอกอัครราชทูตญีปุ่นเขาเยีย่มคารวะ

ทานประธานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทานเฉลิมพล ฯ 

ตอนรบันกัศกึษาฝกงานจากประเทศเยอรมนี 

ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี 
และกิจกรรมสําคัญของประเทศ

สวนที่ ๓
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การมีสวนรวมใน

พระราชพิธี รัฐพิธี และ

กิจกรรมสําคัญของประเทศ
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๑. การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสําคัญของประเทศ

  งานพระราชพธิีและงานพธิตีาง ๆ  ถอืเปนเอกลกัษณทีส่ําคัญอยางยิง่ท่ีแสดงถงึความเปนราชอาณาจักรไทย

อนัสบืเน่ืองยาวนานมากวาเจ็ดรอยป หลกัฐานสาํคญัปรากฏมาแตสมยัเม่ือสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (สมเด็จพระเจา

อูทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหกําหนดไวในกฎมณเฑียรบาลวา

เดือนใดมีพระราชพิธีใด เพื่อเปนแบบแผนใหสืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปจจุบัน

  พระราชพิธีในรัชกาลปจจุบันซ่ึงเปนพระราชพิธีประจําเฉพาะท่ีเปนหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง 

เปดโอกาสใหขาราชการทุกฝายไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลวนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและไดแสดงกตเวทิตาธรรมโดยการเขารวมงานพระราชพิธี รัฐพิธีตาง ๆ ตลอดป 

๒๕๕๓ สามารถจําแนกออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้

  ๑.๑ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระบวรพุทธศาสนา

   (๑) พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

     วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ซึ่งองคประธานในพิธีทรงจุดเทียนรุง

บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ ๓๐ รูป ทําวัตรแลวเจริญพระพุทธมนต ซึ่งมีคาถาปาติโมกขอยางยอดวย แลวทรงสดับ

พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ

   (๒) พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

    วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ 

วดัพระศรรีตันศาสดาราม ในพระราชพิธทีรงบาํเพญ็พระราชกุศลวสิาขบชูา ซึง่องคประธานในพิธไีดเสดจ็พระราชดําเนนิ

ประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แลวทรงสดับพระธรรมเทศนา ในการนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดสงโคมไฟโดยเสด็จ

พระราชกุศลดวย

   (๓) พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเขาพรรษา 

    - วนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และขาราชการ

สํานักงานศาลรฐัธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีทรง

บาํเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวันอาสาฬหบชูา ณ พระอโุบสถวัดพระศรีรตันศาสดาราม ซึง่องคประธานในพธิทีรงถวาย

พุมบูชาพระพุทธปฏิมากรสําคัญ ๔ พระองค และทรงประเคนพุมดอกไมธูปเทียนแดพระสงฆทรงสมณศักด์ิและ

พระนาคหลวง รวมประมาณ ๓๐๐ รูป 

    - วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีทรง

การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสําคัญ
ของประเทศ
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๓๐๐

บําเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเขาพรรษา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งองคประธานในพิธีทรงถวายพุมบูชา

พระพุทธชินสีห และปูชนียวัตถุสําคัญตาง ๆ 

   (๔) พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๓

    - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีทรง

บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

    - วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประธานศาลรฐัธรรมนญู ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ

พระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

    - วนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ คณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ขาราชการสํานกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน 

ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

  ๑.๒ พระราชพิธีและรัฐพิธีที่ทรงบําเพ็ญเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา

ธิราชเจาที่ทรงมีพระคุณแกบานเมืองในกาลกอน

   (๑) พระราชพิธีและรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก

มหาจักรีบรมราชวงศ

    - วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมรัฐพิธีวางพานพุมถวาย

สักการะ ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ

    - วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ณ ปราสาทพระเทพบิดร 

ในพระบรมมหาราชวัง การพระราชพิธีดังกลาวเปนการถวายเครื่องราชสักการะ และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพ

มหากษัตริยาธิราชเจา

   (๒) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา

    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมรัฐพิธีวางพานพุมถวาย

ราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร

   (๓) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

    วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมรัฐพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ณ พระบรมราชา

นุสาวรีย อาคารรัฐสภา
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   (๔) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

    วนัท่ี ๙ มถินุายน ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมรัฐพิธวีางพวงมาลาถวาย

ราชสักการะ เน่ืองในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร ณ พระบรม

ราชานสุาวรยี ลานพระวหิารหลวง วัดสทุศันเทพวราราม

   (๕) พระราชพธิแีละรัฐพิธทีรงบําเพ็ญพระราชกศุลอภิลกัขิตสมัยคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บรรจบครบ ๑๐๐ ป ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

    - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสํานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมรฐัพิธวีางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานสุารยีพระบรมรปูทรงมา ลานพระราชวงั

ดุสิต

    - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระที่นั่ง

อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

   (๖) รฐัพธิถีวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัในอภิลกัขติสมยั

คลายวันสวรรคต

    วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ สวนลุมพินี

   (๗) รฐัพิธถีวายบังคมพระบรมราชานสุาวรียพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั เน่ืองในวันคลาย

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

    - วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมรัฐพิธีวางพานพุมถวาย

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั เน่ืองในวันคลายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

    - วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระท่ีนั่ง

อนันตสมาคม เนื่องในรัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

   (๘) รัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

    วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมรัฐพิธีวางพานพุมถวาย

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วงเวียนใหญ เนื่องในวันปราบดาภิเษก

  ๑.๓ พระราชพิธีที่ทรงบําเพ็ญเพื่อความไพบูลย และความเปนสิริมงคลแกบานเมือง

   (๑) พระราชพิธีฉัตรมงคล

    วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 
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ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ 

อนัเปนทัง้พิธทีางพระบวรพุทธศาสนา และพิธพีราหมณ ทัง้น้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระราชครูพราหมณพธิี

อานประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล ความวา ในการประกอบพระราชพิธีน้ีมีพระราชประสงคจะใหเปนสิริสวัสดิ์

แกบานเมือง จึงขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา จงดล

บนัดาลใหผูมหีนาท่ีปฏิบตัริาชการต้ังใจปฏบิตัหินาท่ีเพ่ือความสขุ ความเจริญรุงเรอืง แกชาตบิานเมือง ตลอดจนอาณา

ประชาราษฎร และไดพระราชอุทิศพระราชกุศลนี้พระราชทานแกปวงชนชาวไทยโดยทั่วหนากัน

   (๒) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

    - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงรับคําถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ 

นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และทรงรับคําถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค

    - วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานภัตตาหารพระภิกษุ มีการ

ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกถา

  ๑.๔ การถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสตาง ๆ

   (๑) ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปใหม

    วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู รวมลงนามถวายพระพรชยัมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันขึ้นปใหม ณ พระบรมมหาราชวัง

   (๒) ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

    วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันคลาย

วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

   (๓) ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร

    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ณ พระบรมมหาราชวัง และวังศุโขทัย

D 298-308 m2.indd   302D 298-308 m2.indd   302 9/16/11   6:09 AM9/16/11   6:09 AM



๓๐๓

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

   (๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ

    - วันท่ี ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรฐัธรรมนญู ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือถวายพระพรชัยมงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

    - วนัท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง

   (๕) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ ซึง่เสด็จมาประทบัรกัษา

พระองค ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

    วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเสด็จ

มาประทับรักษาพระองค ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เนื่องจากพระอาการพระหทัยเตนผิดจังหวะ

๒. การมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของชาติ

  ๒.๑ งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ทรงไดรับการทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลมิตรนานาชาติ สิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน

   วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไดรวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงไดรับการทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล “มิตร

นานาชาติ สิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน” อันหมายถึง “มิตรที่ดีที่สุดของชาวจีนในรอบ ๑๐๐ ป” ณ 

ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งรางวัลดังกลาวเกิดขึ้นจากการท่ีสถานีวิทยุไชนา เรดิโอ อินเตอรเนชั่นแนล ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ไดรวมกับสมาคมมิตรภาพกับตางประเทศของจีน และสํานักงานกิจการผูเช่ียวชาญการตางประเทศ

จัดกิจกรรม “มิตรนานาชาติ สิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น เพื่อรวมฉลองโอกาสครบรอบ ๖๐ ป 

ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๕๕๒ โดยเปดโอกาสใหประชาชนชาวจีนทั่วประเทศรวมลงคะแนน

ทางอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของสถานี เพ่ือเลือกบุคคลจากตางประเทศที่ชาวจีนเห็นวาเปนมิตรท่ีสนับสนุนจีน

และเปนผูสรางสรรคมิตรภาพระหวางจีนกับตางประเทศเปนอยางดี รวมท้ังเปนผูที่ชาวจีนชื่นชม ปรากฏผลวา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไดรับคะแนนสูงสุดอยูในสิบลําดับแรก และเปนชาว

เอเชียตะวันออกเฉียงใตเพียงพระองคเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ และไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงรับรางวัลที่กรุงปกกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ปวงชนชาวไทยตางมีความปติยินดีเปนลนพนที่กิจกรรมนี้เปน

สวนหนึ่งในการชวยกระชับความสัมพันธอันดีระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนใหแนนแฟน

ยิ่งขึ้น
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๓๐๔

  ๒.๒ พิธีวางศิลาฤกษอาคารัฐสภาหลังใหม

   วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสาํนกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจาวรวงศเธอ พระองค

เจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในพิธีวางศิลาฤกษอาคารรัฐสภาหลังใหม ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร เกยีกกาย เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

   รัฐสภาของประเทศไทยกําเนิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ และมีการเปดประชุมสภาข้ึนเปน

ครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ตอมาเมื่อจํานวนสมาชิกรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นตามอัตราสวนของจํานวนประชากร

ที่เพ่ิมข้ึน จึงเกิดความจําเปนท่ีจะตองจัดสรางอาคารัฐสภาท่ีมีขนาดใหญกวา ซึ่งมีการวางแผนการจัดสรางอาคาร

รัฐสภาข้ึนใหมหลายคร้ังจากน้ัน คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติการกอสรางอาคาร

รัฐสภาแหงใหม บนพื้นที่ ๑๑๙ ไร ริมแมนํ้าเจาพระยา บริเวณที่ราชพัสดุ ถนนทหาร เกียกกาย เขตดุสิต มีการ

คัดเลือกแบบอาคารรัฐสภาแหงใหมตั้งแตปลายป ๒๕๕๒ โดยรูปแบบอาคารรัฐสภาแหงใหมนั้นเปนผลการออกแบบ

ในชื่อวา “สัปปายะสถาน” โดยคําวา สัปปายะ แปลวา สบาย ในทางธรรม หมายถึง สถานที่ประกอบกรรมดี ดังนั้น 

จงึออกแบบใหสอดคลองกับแนวคดิซ่ึงสะทอนวัฒนธรรมไทย โดยรฐัสภาแหงใหมของประเทศไทยจะมคีวามสงางาม

และมีประโยชนใชสอยรองรับภารกิจขององคกรนิติบัญญัติและประชาชนไทย

  ๒.๓ ศาลรัฐธรรมนูญชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัย

   วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดมอบถุงยังชีพและยารักษาโรคชวยเหลือแกประชาชน

ผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาลาน อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี

   อทุกภยัในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเหตุการณการเกดิน้ําทวมในประเทศไทยหนกัท่ีสดุในรอบ

หลายสิบป เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กอใหเกิดความเสียหาย

อยางหนักทั้งชีวิตและทรัพยสินในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค อุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

จนกระท่ังสถานการณคลี่คลายท้ังหมดเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองคกรตุลาการเปน

สวนหนึง่ขององคกรผูใชอาํนาจอธิปไตยซึง่มาจากปวงชนชาวไทย ตระหนกัถึงความสาํคญัของปญหาความเดอืดรอน

ของประชาชนในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง จึงไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชจําเปน อาหารและยารักษาโรค บรรจุเปนถุงยังชีพ

ชวยเหลือประชาชนดังกลาว พรอมกันนี้ยังไดรวมบริจาคเงินผานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายกดวย
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ภาพกิจกรรม

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมรัฐพิธีวางพานพุม

ถวายราชสักการะเน่ืองในวันท่ีระลึกวันคลาย

วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกลาเจาอยูหวั 

พระมหาเจษฎาราชเจา ณ พระบรมราชานสุาวรยี 

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร

วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมรัฐพิธีวางพานพุมถวายสักการะ 

วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ณ พระปฐมบรม

ราชานุสรณ
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ภาพกิจกรรม

๓๐๖

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวาย

ราชสกัการะ เนือ่งในวนัทีร่ะลกึวนัคลายวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ณ พระบรม

ราชานุสาวรีย อาคารรัฐสภา

วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราช

กุมาร เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ 

ณ พระบรมมหาราชวัง และวังศุโขทัย

วนัที ่๙ มถินุายน ๒๕๕๓ ขาราชการสาํนกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมรัฐพิธีวางพวง

มาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท

มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรม

ราชานุสาวรยี ลานพระวหิารหลวง วดัสุทศัน

เทพวราราม

D 298-308 m2.indd   306D 298-308 m2.indd   306 9/14/11   11:42 AM9/14/11   11:42 AM



รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําป
 ๒
๕๕

๓ 
ศา
ลร
ัฐธ

รร
มน

ูญ
 

๓๐๗

วัน ท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  คณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนญู และขาราชการสาํนักงานศาลรฐัธรรมนญู 

รวมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรม

ราชานุสรณ สวนลุมพินี

วนัท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรฐัธรรมนญู 

ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และขาราชการสํานกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ เนือ่งในวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมรัฐพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชา

อนุสาวรยี พระบรมรูปทรงมา ลานพระราชวงั

ดุสิต
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ภาพกิจกรรม

๓๐๘

วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ประธานศาลรฐัธรรมนญู ตลุาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รวมเขาเฝา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว สมเด็จ

พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ ณ พระท่ีนัง่อมรินทรวินจิฉยั 

ในพระบรมมหาราชวงั ทรงรับคาํถวายพระพรชยัมงคลจาก

พระบรมวงศานวุงศ นายกรฐัมนตร ีประธานรฐัสภา และทรง

รบัคาํถวายสตัยปฏญิาณตนของทหารรักษาพระองค

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมรัฐพิธีวางพานพุมถวายราช

สกัการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสนิ

มหาราช วงเวียนใหญ เนื่องในวันปราบดาภิเษก

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร วมรัฐพิธี

วางพานพุ มถวายราชสักการะพระบรม

ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว เน่ืองในวันคลายวันพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
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คณะทํางานจัดทํา
“รายงานประจําปศาลรัฐธรรมนูญ ประจําป ๒๕๕๓”

 (๑) นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาคณะทํางาน
  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๒) นายสนิท จรอนันต ที่ปรึกษาคณะทํางาน
  ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๓) นายปญญา อุดชาชน หัวหนาคณะทํางาน
  รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๔) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ รองหัวหนาคณะทํางาน
  รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๕) นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ คณะทํางาน
  ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ
 (๖) นางวิภาวรรณ หะวานนท คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๗) นายสุทธิรักษ ทรงศิวิไล คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสํานักอํานวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
 (๘) นายธีรพงษ ธิติธางกูร คณะทํางาน
  ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาบุคลากรและระเบียบ
 (๙) นางสาววราภรณ อมราพิทักษ คณะทํางาน
  ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและกฎหมาย 
 (๑๐) นายชาญฉกรรจ วีระขจร คณะทํางาน
  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ
 (๑๑) นางฉัตรแกว เลิศไพฑูรย คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมงานสัมมนาและเผยแพรกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 (๑๒) พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน คณะทํางาน
  ผูอํานวยการกลุมงานคดี ๓  
 (๑๓) นางอัจฉรียา อนันตพงศ คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสวนการคลังและพัสดุ
 (๑๔) นายบุญเสริม นาคสาร คณะทํางาน
  ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธ
 (๑๕) นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค คณะทํางาน
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๘
  รกน. ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน
 (๑๖) นางสาวณัฐชนก ลิกขะไชย คณะทํางานและเลขานุการ
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗ 
 (๑๗) นางขมาภรณ บุญคุมฉิม คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖
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ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand)

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A)
เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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อาคารศาลและหนวยงานยุติธรรม
(อาคาร A)

ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
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